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AVISá

N9 765/92 - Do Excelentíssimo Senhor Carlos Átila
Álvares da Silva, Presidente do Tribunal de Contas da
União, referente à solicitação de informações, feita pelo
Deputado José Dirceu.

OFÍCIOS

N9 783/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, encaminhando o PL n92.850-A/92.

N9 784/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, encaminhando o PL n92.195"A/91.

N9 785/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Presidente da Comissão de· Constituição e Justiça e de
Redação, encaminhando o PL n92.215/91.

N9 786/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, solicitando serem enviados à publicação as reda
'çães finais que especifica.

N9 352/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidenté da Comissão de Seguridade Social e Família, solici
tando a reconstituição do PL n9203/91.

N9 60/92 - Do Senhor Deputado Cleto Falcão, comu
'nicando seu desligamento do Partido da Reconstrução Na
cional (PRN).

N9 18/92 - Do Senhor Deputado Lázaro Barbosa,
requerendo licença do exercício do mandato para ocupar
o cargo de Ministro de Estado da Agricultura.

REQUERIMENTO

N9 1.723/92 - Do Senhor Jamil Haddad, que solicita.
informação ao Senhor Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, Marcílio Marques Moreira, sobre declara
ção a ele atribuída, publicada na Revista Veja.

COMUNICAÇÕES

- Do Senhor Deputado Homero Oguido comunican
do que está optando pelos vencimentos de Deputado Fe
deral.

- Do Senhor Octávio Elísio Alves de Brito, comuni
cando que está impossibilitado de ocupar o cargo de Depu-
tado Federal. .

Mensagem n9" 618, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional os textos
da Convenção Interarnericana sobre Cartas Rogatórias,
celebrada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na I
Conferência Especializada Interamericana sobre Direito
Internacional privado, e do seu Protocolo Adicional, cele
b"rado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.

Recurso n9 5; de 1990 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Nilson Sguarezi) - Requer, na
forma do art. 144, c/c art. 132, § 29, do Regimento Interno,
que seja. apreciado pelo Plenário o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucio
nalidade do Projeto de Lei n91.698, de 1989.

Recurso n9 6, de 1990 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Nelson Seixas) - Requer, na
forma do art. 144, c/c artigo 132, § 29, do Regimento Inter
no, que seja apreciado pelo Plenário o parecer da Comissão



22856 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção [) Outubro de 1992

de Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucio
nalidade do Projeto de Lei Complementar n" 40, de 1988.

Recurso n" 9, de 1990 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Irajá Rodrigues e Outros) 
Requer, na forma do art. 144, elc art. 132, § 2", do Regi
mento Interno, que seja apreciado pelo Plenário o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo
n" 209, de 1990.

Recurso n" 10, de 1990 (Contra Declaração de Prejudi
cialidade) - (Do Sr. José Maria Eymael) - Requer, nos
termos do § 2° do art. 164 do Regimento Interno, a manifes
tação do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de
Lei n" 4.551, de 1989.

Recurso n" 10, de 1991 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Magalhães Teixeira e Outros)
- Requer, na forma do art. 144, c/c art. 132, § 2", do
Regimento Interno, que seja apreciado pelo Plenário o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela inconstitucionalidade do Projeto de Resolução
n" 24, de 1991.

Recurso n° 12, de 1991 (Contra Decisão da Presidência
em Questão de Ordem) - (Do Sr. José Genoíno) - Re
quer seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação sobre decisão de Questão de Ordem formulada
pelo Deputado Haroldo Lima, na sessão de 20-6-91, sobre
extinção de regime de urgência nos projetos de iniciativa
do Poder Executivo, tendo parecer, da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, contra os votos dos Srs.
José Thomaz Nonô, Tourinho Dantas e, em separado, do
Sr. Roberto Magalhães, pelo acolhimento do recurso, enca
minhado através do Ofício n" SGMlP-725/9L

Recurso n" 22, cte 1991 - (Contra Decisão da Presi
dência em Questão de Ordem) - (Do Sr. Nelson Trad)
- Requer seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação sobre questão de Ordem do Sr. Nelson Trad,
proferida na sessão plenária, secreta, de 6 de novembro
de 1991, quanto ao indeferimento de apresentação de
emenda substitutiva ao projeto de resolução que autorizou
a cassação do mandato do ex-Deputado Jabes Rabelo.

Recurso n" 23, de 1991 (Contra Parecer Terminativa
de Comissão) - (Do Sr. Gilvam Borges) - Requer, nos
termos do art. 132 c/c art. 144 do Regimento Interno,
que o Projeto de Lei n" 283, de 1991, seja apreciado pelo
Plenário da Câmara dos Deputados.

Recurso n"25, de 1991 (Contra Decisão da Presidência
em Questão de Ordem) - (Do Sr. Paes Landim) - Requer
seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação -sobre decisão de questão de ordem, proferida
na sessão de 12 de novembro de 1991, quanto à Consti
tuição de Comissão Especial para exame do Projeto de
Lei n"1.258, de 1988 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).

Recurso n"27, de 1991 (Contra Declaração de Prejudi
cialidade) - (Do Sr. Costa Ferreira) - Requer, nos termos
do § 2" do art. 164 do Regimento Interno, a manifestação
de Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei
n" 223, de 199L

Recurso n" 31, de 1991 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Jones Santos Nevés e outros)

- Requer, nos termos do art. 132 c/c art. 144 do Regimento
Interno, apreciação preliminar em Plenário do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade na forma do art. 54, proferido ao
Projeto de Lei n" 4.993, de 1990.

Recurso n° 37, de 1991 (Contra Decisão da Presidência
em Questão de Ordem) - (Do Sr. Marcelino Romano
Machado) - Requer seja ouvida a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação sobre decisão de questão
de ordem, proferida na sessão plenária de 15 de dezembro
de 1991, que declarou insubsistente a verificação de vota
ção, em virtude de o autor do pedido não ter registrado
seu voto quando da votação nominal da Subemenda da
Comissão de Minas e Energia ao Projeto de Lei n° 2.158-A,
de 199L

SIDNEY DE MIGUEL (Como Líder) - Atuação
do Ministro Maurício Corrêa, da Justiça. Atuação da orga
nização Human Rights Watch. Declarações do Ministro
Coutinho Jorge, do Meio Ambiente, sobre a demarcação
das terras dos índios Yanomami.

EURIDES BRITO (Como Líder) - Falecimento do
Deputado Ulysses Guimarães.

IV - Pequeno Expediente

EULER RIBEIRO - Posicionamento do orador,
contrário à adoção do Imposto sobre Transações Finan
ceiras - ITF. Importância da Zona Franca de Manaus.

ÉLIO DALLA-VECCHIA - Problemática da fome
no País.

CARLOS LUPI - Ação coletiva de delinqüentes nas
praias do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Incon
veniência da transferência da Radiobrás do Ministério da
Justiça para o Gabinete Civil da Presidência da República.

NELSONMARQUEZELLI (Como Líder) -Conve
niência da adoção pelo Governo Federal de projeto relativo
à privatização de empresas estatais elaborado por técnicos
do Banco do Brasil.

PAULO RAMOS - Votação do parecer do Relator
da CPI que apura irregularidades na transferência do con
trole acionário da NEC do Brasil. Ação coletiva de delin
qüentes nas praias do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

ADROALDO STRECK - Necessidade de esclareci
mentos sobre gastos com matérias pagas em defesa do
ex-Governador Orestes Quércia publicadas pelos princi
pais jornais do País.

DÉLIO BRAZ - Irregularidades nas eleiçõe:; muni
cipais na região do entorno de Brasília, Distrito Federal.

TUGA ANGERAMI - Demarcação das terras dos
índios Yanomami. Permanência do Sr. Sidney Possuelo
na Presidência da Funai.

CARLOS SANTANA - Arrocho salarial dos ferro
viários do País.

EDSON SILVA - Responsabilidade do Governo Ita
mar Franco na indicação do futuro Presidente do Banco
do Brasil.

HÉLIO ROSAS - Atuação do Governador Luiz An
tônio Fleury Filho, do Estado de São Paulo, no episódio
da violência praticada contra presos na penitenciária de
Carandiru. Sentença judicial referente ao cancelamento
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do indiciamento do ex-Governador Orestes Quércia por
irregularidades no processo de privatização da Vasp.

FERNANDO CARRION - Modernização dos por
tos brasileiros.

MANOEL MOREIRA - Sentença judicial relativa
ao cancelamento do indiciamento do ex-Governador Ores
tes Quércia por irregularidades no processo de privatização
da Vasp.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Edição da Medida Pro
visória n9 309, referente à organização da Presidência da
República e dos Ministérios. Execução orçamentária de
1992.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Compromisso re
gimental e posse do Deputado Álvaro Pereira.

JOSÉ FORTUNATI - Saudação ao Deputado Álva
ro Pereira. Encontro do orador com o Ministro Gustavo
Krause, da Fazenda. Críticas à indicação do Sr. Danilo
de Castro para a Presidência da Caixa Econômica Federal.

ROBERTO BALESTRA - Atuação da Justiça Elei
toral do Estado de Goiás durante as recentes eleições muni
cipais.

OSVALDO BENDER - Defesa da municipalização
da merenda escolar.

vrCTORFACCIONI- Realização do 149 Congresso
I Nacional de Contl'lb.!lidade, em Salvador, Estado da Bahia.

AMAURY MULLER (Pela ordem) - Comunicação
à Casa sobre o andamento das negociações relativas à Me
dida Provisória n9 306, de 1992.

WILSON CAMPOS - Críticas às declarações do Go
vernador Alceu Collares, do Estado do Rio Grande do
Sul, sobre a representação da região Nordeste no Con
gresso Nacional.

CYRO GARCIA - Críticas às atuações do Governo
Itamar Franco, da CUT e do PT.

MARCELINO ROMANO MACHADO - Críticas
à atuação do Governo Itamar Franco.

FRANCISCO EVANGELISTA - Críticas à atuação
do Governo Itamar Franco.

SANORA STARLING - Protesto da oradora contra
a indicação do Sr. Danilo de Castro para a Presidência
da Caixa Econômica Federal. Inconveniência da continui
dade do processo de privatização de empresas estatais bra
sileiras. Importância do atendimento pelo Governo Federai
das reivindicações dos empregados em companhias de pe
tróleo do País.

JORGE UEQUED - Posicionamento do orador,
contrário à privatização do Banco Meridional.

JOÃO FAGUNDES -Conveniência do congelamen
to para aposentados e idosos dos preços dos remédios de
uso permanente.

NILSON GIBSON - Denúncias de dumping prati
cado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
no transporte de cargas no País.

DÉRCIO KNOP - Protesto do orador contra a prá
tica de,dumping por empresas multinacionais no País.

JULIO CABRAL - Prõblemática do setor educa
cional brasileiro.

PAULO DUARTE - Reforma fiscal.
CARLOS SCARPEUbH - Necessidade de redução

dos custos dos medicamentos coínercializados no País.

VIRMONDES CRUVINEL - Apoio à indicação do
Deputado Lázaro Barbosa para a Pasta da Agricultura.

" HUGO BIEHL-Conveniência da aprovação do Pro-
. jeto de Lei n? 3.156, de 1992, relativo à eliminação da
cobrança da taxa de Anotação de Responsabilidade Téc
nica referente a serviços de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.

NILTON BAIANO - Ação coletiva de delinqüentes
nas praias do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

VALDIR GANZER - Conveniência da apuração
pelo Tribunal de Contas da União de denúncia de irregula
ridades praticadas pelos ex-Ministr9s da Reforma Agrária,
Jáder B,!rbalho, e da Agricultura, Iris Rezende.

FLAVIO ARNS - Proposta do orador sobre política
de reajustamento de preços de medicamentos comercia
lizados no País.

JOSÉ EGYDIO - Insuficiência no fornecimento de
água tratada para a população do Município de Itaperuna,
Estado do Rio de Janeiro.

LUIZ SOYER - Conveni~ncia da revisão do sistema
penitenciário brasileiro.

JACKSON PEREIRA - Transferência das decisões
relativas à pesca e à agricultura para o Ministério da Agri
cultura.

DJENAL GONÇALVES - Transcurso do 109 aniver
sário de fundação da empresa Nitrofértil - Fertilizantes
Nitrogenados do Nordeste S.A.

MAX ROSENMANN - Indicação do Senador José
Eduardo de Andrade Vieira para a Pasta da Indústria,
do Comércio e do Turismo.

OSVALDO MELO - Denúncia de irregularidade
administrativa na Fundação de Assistência ao Estudante
de Belém, Estado do Pará.

FERNANDO FREIRE -Falecimento do Deptuado
Ulysses Guimarães.

FRANCISCO SILVA - Transcurso do Dia do Pro
fessor.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Impor
tância da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto
de lei "que trata da modernização dos portos brasileiros.

AUGUSTO CARVALHO - Confiança do orador
no Ministério Itamar Franco.

FÉLIX MENDONÇA - Transcurso do 809 aniver
sário de fundação do jornal A Tarde.

PEDRO TONELI - Inconveniência da criação do
Imposto sobre Transações Financeiras no País. Retomada
do crescimento econômico brasileiro.

AVENIR ROSA - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Destruição de outdoors
da candidata Conceição Andrade, eleita no primeiro turno
para a Prefeitura de São Luís, Estado do Maranhão.

MATHEUS IENSEN - Nécessidade de instalação
de postos de atendimento médico na BR-116, trecho São
Paulo-Curitiba.

WELLINGTO~ FAGUNDES - Importância da
adoção do Imposto Unico no País.

JORGE TADEU MUDALEN - Congratulações do
orador com o Dr. João Batista Gonçalves, Diretor-Geral
da Câmara de Vereadores de Guarulhos, Estado qe São
Paulo.
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MÁRIO CHERMONT - Artigo "Tirar o chapéu",
publicado no jornal O Liberal, de Belém, Estado do Pará.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Falecimento do De
putado Ulysses Guimarães.

RUBEM MEDINA - Ação coletiva de delinqüentes
nas praias do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Inconveniência da cria
ção do Imposto sobre Transações Financeiras - ITF.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ato da Presi
dência relativa à constituição de Comissão Especial para
apreciar e dar parecer sobre todas as proposições em trami
tação na Casa referentes à legislação eleitoral e partidária.

v - Ordem do Dia

ApreseJltação de proposições: ORLANDO ~ACHE

CO, GENESIO BERNARDINO, FREIRE JUNIOR,
VALDEMAR COSTA, LUIZ CARLOS HAULY,
JACKSON PEREIRA, FRANCISCO SILVA, JURAN
DYR PAIXÃO, WILMAR PERES, CARLOS ALBER
TO CAMPISTA, MATHEUS IENSEN, JOSÉ MARIA
EYMAEL.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento para convocação, dia 29 do corrente, de ses
são solene em homenagem ao transcurso do 909 aniversário
de nascimento do poeta Carlos Drumond de Andrade.
Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n9 24, de
1991, para prorrogação por 30 sessões do prazo para conclu
são dos trabalhos. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n9 48, de
1991, para prorrogação por 20 sessões do prazo para conclu
são dos trabalhos. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento da CPI que investiga a transferência do con
trole acionário da NEC do Brasil para prorrogação por
15 sessões do prazo para conclusão dos trabalhos. Apro
vado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliviera) - Votação de
requerimento da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n9 56, de
1991, para prorrogação por 20 sessões do prazo para conclu
são dos trabalhos. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação de
requerimento para retirada de pauta do requerimento so
bre a mesa relativa ao Projeto de Decreto Legislativo n9

141, de 1991. Aprovado.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em

turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei Complementar n9 73-F, de 1991.

Votação de requerimento para retirada da matéria
da pauta da Ordem do Dia. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, da Emenda do Senado Federal ao Projeto
de Lei n9 2.475-B, de 1992.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados CARLOS ALBERTO CAMPISTA. PAULO MAN-

DARINO, NILSON GIBSON, RUBENS BUENO, SÉR
GIO GAUDENZI, NILSON GIBSON, SÉRGIO GAU
DENZI.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerrada a
discussão.

Votação da Emenda do Senado Federal ao Projeto
de Lei n9 2.475-B, de 1992. Rejeitada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GERMANO RIGOTTO, CHICO VIGILANTE,
EDSON SILVA.

Votação da emenda de redação. Aprovada.
Votação da redação final. Aprovada.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Discussão, em

turno único, das Emendas do Senado Federal ao Projeto
de Lei n91.169-D, de 1988.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados NILSON GIBSON, GERALDO ALCKMIN FI
LHO, NILSON GIBSON, GERALDO ALCKMIN FI
LHO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerrada a
discussão.

Votação das Emendas n9' 2, 3, 4, e 5, com pareceres
favoráveis. Aprovadas.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados RUBENS BUENO, EDSON SILVA, CHICO VI
GILANTE, GERSON PERES, GERMANO RIGOTTO.

PRESIDENTE (Inocênd6 Oliveira) - Votação da
Emenda n9 1, com parecer contrário das Comissões. Rejei
tada.

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

turno único,
Projeto de Decreto Legislativo n9 183-A, de 1992.
Encerrada a discussão.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do

projeto e da redação final. Aprovados.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados EDSON SILVA, CHICO VIGILANTE, RUBENS
BUENO, GERSON PERES, GERMANO RIGOTTO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n9 8.097, de 1986.

Ecerrada a discussão.
Votação da matéria. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados CHICO VIGILANTE, EDSON SILVA, RUBENS
BUENO, GERSON PERES, GERMANO RIGOTTO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n9 1. 166-A, de 1991.

Encerrada a discussão.
Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado GER

SONPERES.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação da
Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. Aprovada.

Votação da Emenda da Comissão de Finanças e Tribu-
tação. Aprovada.

Votação do projeto, ressalvado o destaque. Aprovado.
Votação do destaque referente ao art. 59. Prejudicado.
USOlt da palavra, durante a votação, o SI. Deputado

GERSON PERES.
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação da
redação final. Aprovada.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n9 515-A, de 1991.

Votação de requerimento para adiamento por 5 ses
sões da discussão da matéria.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GERSON PERES, RUBENS BUENO, GERMA
NO RIGOTTO, EDSON SILVA, GERSON PERES.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprovado o
requerimento para adiamento por duas sessões da discus
são da matéria.

VI - Grande Expediente
PAULO MANDARINO - Conveniência da adoção

de programa de desenvolvimento integrado da região do
entorno de Brasília, Distrito Federa!.

ANTÓNIO MORIMOTO - Dificuldades das ativida
des extrativistas no Estado de Rondônia. Construção da
Rodovia Transoceânica.

VII - Comunicações Parlamentares
CHICO VIGILANTE - Documento reivindicatório

da Central Única dos Trabalhadores entregue ao Presi
dente Itamar Franco. Crônica do radialista Luciano Barro
so de Oliveira em homenagem ao Deputado Ulysses Gui
marães, levada ao ar pela Rádio Nacional no Programa
"Show da Tarde".

PAULO ROCHA - Ocorrência de trabalho escravo
e de conflito pela posse de terras no País. Urgente apro
vação pelo Congresso Nacional de projeto de lei relativa
à reforma agrária.

ERNESTO GRADELLA - Descumprimento pelo
Governador de São Palilo, Luiz Antônio Fleury Filho, de
acordo celebrado com os professores da rede de ensino
público do Estado de São Paulo.

BETO MANSUR - Problemática do setor de saúde
pública brasileiro.

TIDEI DE LIMA - Problemática do setor habita-
cional no País.

VIII - Encerramento
2- ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerações: Heloisa Helena Horta Hargreves,

Luis Fernando Faria de Azevedo
b) Nomeação: Ubirajara Pereira de Brito
c) Designações: Angela Mancuso, Paulo Roberto

Baptista Lopes.

ATO DO DIRETOR-GERAL

a) Apostila: José Carlos Padilha Vida!.

COMISSÕES
3 - REDAÇÃO FINAL
Emenda da Câmara dos Deputados ao PL n 9

6.128-B/90, Da Emenda da Câmara dos Deputados ao PL
n9 5.228-C/90, PL n9 5.878-B/90 , PL n9 969-B/91, PL n"
906-B/91, PL n" 4.28.9::C/89.1..YL n9 ~1;.286-C/89.

4 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, 14~

reunião (Ordinária) em 24-6-92.
b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público, 18~ reunião, em 23-9-92.
c) CPI - NEC do Brasil SIA, 13' reunião, em 22-9-92.
d) Comissão Especial PEC - 48/91, 3' reunião (Ordi

nária), em 9-9-92.
5 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público, n" 29/92, em 20-10-92.
6- MESA
7 - LÍDERES E VICE- LÍDERES
8 - COMISSÕES

Ata da 1593 Sessão, em 20 de outubro de 1992
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Secretário;

Max Rosenmann, 4° Secretário; Jairo Azi, 1° Suplente de Secretário;
Wilson Campos, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

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

Pará

Eliel Rodrigues - PMDB.

Rondônia

Antonio Morimoto - PTB.

Tocantins

Hagahús Araújo - PMDB.

Piauí

Felipe Mendes - PDS.
Pernambuco

João Cülaço - PTR.

Bahia

Jairo carneiro - Bloco; Ulbaldo Dantas - PSDB.

Minas Gerais

camilo Machado - Bloco; Elias Murad - PSDB.

SQo Paulo

Irma Passoni - PT.
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Santa Catarina

Eduardo Moreira - PMDB; Hugo Biehl - PDS; Jarvis
Gaidzinski - PL; Luci Choinacki - PT; Nelson Morro - Blo
co; Neuto de Conto - PMDB; Orlando Pacheco - Bloco;
Paulo Duarte - Bloco.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS; Al
do Pinto - PDT; Amaury Mül1er - PDT; Amo Magarinos 
Bloco; Carnon Júnior - PDT; Celso Bernardi - PDS; Fernan
do Carnon - PDS; Fetter Júnior - PDS; Germano Rigotto
- PMDB; Hilário Braun - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
João de Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB; Luís
Roberto Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson
Jobim - PMDB; Nelson Prot'nça - PMDB; Odacir Klein 
PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Paim - PT; Telmo
Kirst - PDS; Valdomiro Lima - PDT; Victor Faccioni - PDS;
Wilson Mül1er - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de
presença registra o comparecimento de 53 Senhores Depu
tados.

Está aherta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. JOÃO FAGUNDES, servindo como 2" Secretário,
procede 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 servmdo como 1" Secretário
procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE

AVISO

Do Excelentíssimo Senhor Carlos Átila Álvares da Silva.
Presidente do Tribunal de Contas da União nos seguintes ter
mos:

Aviso n" 765ITCU
Em <; de outuhro de 1992

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Ihsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em cumprimento à Decisão n" 472/92 - Plenário. de

30 de setembro último, ao ser apreciado o processo referente
à solicitação de informações. feita pelo Exm" Senhor Depu
tado Federal José Dirceu, sobre aquisição de gêneros alimen
tícios para as Superintendências da LBA nos Estados de Minas
Gerais. Bahia e Rio Grande do Norte, encaminho a Vossa
Excelência, em atendimento aos itens I, 2 e 3 do mencionado'
pedido, cópias dos quadros e tahelas extraídos do referido
processo, a saher:

a) de fls. 82 a 89, 92 a 98 e 100 a 132, relativamente à
relação das empresas fornecedoras de gêneros alimentícios
e cestas básicas no âmbito daquelas Superintendências. e

b) de fls. 63 a 74. relativamente ao detalhamento das
notas de empenho da Direção Nacional da FLBA.

Atenciosamente. - Carlos Átila Álvares da Silva, Presi
dente.

(Ref.: Processo n" TC-031.854/91-S)
Publique-se (RI. art. 98. § 4°). Aplica-se ao Autor.
Em 20-10-92- Ibsen Pinheiro Presidente.
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mlBIMAL DE CONTAS DA UNlAo TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 2 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEÜ

'2 DA NE DATA CONDIÇÕES DE VALOR (Cr$ ) FINALIDADE DOS GASTOS
CONTRATACÃO.

91NE00231 27.05.91 dispo de licitação 10.000.000,00 Aq. Passagens aérea p/ servidores

91NE00242 31.05.91 dispo de licitação 5.000.000,00 Aq. Passagens aérea p/ servidores

91NE00245 31.05.91 dispo de lici tação 4.000.000,00 Aq. Passagens aérea p/ servidores

91NE00246 31.05.91 dispo de licitação 3.000.000,00 Aq. Passagens aérea p/ servidores

91NE00253 04.06.91 Tanada de Preços 4.000.000,00 Serv. de L1lq:J. e Conservação

~ ":00265 11.06.91 dispo de licitação 6.582.060,00 Aq. Material didático

91NE00266 11.06.91 dispo de licitação 26.604 .480 ,00 Desp. c/ curso e treinamentc

91NE00269 13.06.91 Convite 14.353.800,00 Refonna na lBNSede

91NE00270 13.06.91 Convite 5.584.556,00 Desp. c/ seminário

91NEC0272 13.06.91 Tomada de Preços 1.950.000,00 Forn. de Alimentàc;ão p/ servidores

91NE00285 18.06.91 Convite 6.951.000,00 Serviços gráficos

91NEOO291 19.06.91 Convite 5.985.322,20 Aq. de Material de Escritório

91NEoo300 21.06.91 dispo de licitação 141.480,00 Concessão auxilio financeiro

91NEoo303 21.06.91 - 1.000.000,00 Reforço da NE nº 91/045

91NE00314 01.07.91 - 2.000.000,00 Reforço da NE nº 91/045

91NEOO315 01.07.91 -- 2.ooo.0c0,00 Reforço da NE nº 91/046

~ EC0316 01.07.91 - 2.OOO.OOO,OC Reforço da NE nº 91/083

91NE00323 03.07.91 Tanada de Preços 3.930.000,00 Serv. de L1lq:J. e Conservação

91NEOO326 04.07.91 dispo de licitação 5.000.000,00 Aq. Passagens aérea p/ servidores
/

91NEOO329 08.07.91 dispo de licitação 445.084.500,00 Aquisição de leite em pÓ

91NEOO33O 08.07.91 dispo de licitação 635.835.000,00 Aquisição de leite em pó

91NE00331 08.07.91 dispo de licitação l1.059 .725.000,00 Aquisição de le-ite em pÓ

91NEOO341 15.07.91 - ~.305.581.2oo,00 Anulação da NE nº 91/332

91NEOO342 15.07.91 - ~.059.725.ooo,00 Anulação da NE nº 91/331

91NEOO343 15,07.91 -- 635.835,000,00 Arn.llação da NE nº 91/330

91NEOO346 17.07.91 dispo de licitação , • 497.532,00 'Transporte de carga

91NEOO347 18.07.91 - 497.532,00 Anulação da NE- nº 91/033

91NEOO348 18.07.91 - 4.000.000,00 Reforço da NE nº 91/033
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mlBUtlAl. DE CONTAS DA UNIAo TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 2 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

12 DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NE00373 25.07.91

91NEOO356 23.07.91 Convite n 2 027/91

91NEoo349 18.07.91

91NE00350 18.07.91

91NEOC351 18.07.91

91NEoo360 23.07.91 Tom. de Preços 04/91

91NEoo361 23.07.91 Tom. de Preços 04/91

185.615.~,00 Reforço da NE n 2 91/035

4.000.000,00 Anulação da NE nº 91/033

4.000.000,00 Reforço da NE n 2 91/033

3.798.310,00 Execução dos serviços da Carta/Con
vite n 2 027191.

2.808.431,44 Anulação do saldo da NE 91/045

2.251.563,00 Anulação do saldo da NE 91/046

468.606,51 Anulação do saldo da NE 91/083

8.000.000,00 Aq. Passagens aérea pl servidores

8.000.000,00 Aq. Passagens aérea pl servidores

10.000.000,00 Reforço da NE nº 91/166

10.000.000,00 Reforço da NE nº 91/166

9.000.000,00 Reforço da NE nº 91/166

9.980.000,00 Aq. Equipanento de video

2.500.000,00 Reforço da NE n 2 91/045

2.781.000,00 Anulação parcial da NE n 2 91/361

7.600.000,00 Reforço da NE n 2 91/046

1.000.000,00 Anulação parcial da NE nº 91/361

1.000.000,00 Reforço da NE n 2 91/046

7.384.000,00 Aq. Material de Escritório

3.734.080,00 Serviços gráficos

9.980.000,00 Equipamento de v1deo

9.980.000,00 Anulação da NE n2 91/371

30.000.000,00 Servo cl projetos básicos de engent:
ria.

24.07.91 Convite nº 025/91

25.07.91

29.07.91 Convite n 2 029/91

29.07.91 Convite nº 029/91

31.07.91 Convite n2 025/91

31.07.91

02.00.91 Gonvite n 2 032/91

9JNEOO357 23.07.91

9l1~00358 23.07.91

91NE00359 23.07.91

~"~374 25.07.91

91NE00375 26.07.91

91NE00376 26.07.91

91NEoo364 24.07.91

91NEoo369 24.07.91

91NEOO370 24.07.91

91NE00371

91NE00372

91NEOO384

91NEoo387

91NE00391

91NEC0392

91NE00401

91NEC0404

91NE00409

05.08.91

07.08.91 Convite n 2 034/91

10.000.000,00 Reforço da NE n 2 91/050
I

g.908.5oo,00 Servo prestado c/confecções de ade
sivos.

91NEOO418 08.08.91 5';"000.000,00 Reforço da NE n 2 91/123
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TRIBUNAl. Df CONTAS DA UNIÃO TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 2 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

2 DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATA ÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NE00457 26.08.91 Convite

91NE00458 27.08.91 dispensável-art.22

91NEOO464 27.08.91 Concorrência

a modalidade de Hci tação realiza
campo próprio da tabela supra.-

ia de "dispensa de liei tação" en
o Decreto-Iei 2.300/86.Entretan

ferido diplcma legal sÓ ocor~

4.525.200,00 Aq. MÓveis para Eseri tório

6.078.649,00 Aq. Móveis para Escritório

2.306.310,00 Aq. MÓveis para Escritório

9.388.000,00 Aq. MÓveis Escolares

3.772.000,00 Aq. Equipt2 p/Consulto Odontológicc

2.424.670,00 Aq. Equipamentos Hospitalares

7.567.149,00 Aq. Móveis para Escritório

4.157.200,00 Aq. Equiptºs eletrônicos diversos

7.567.149,00 Anulação da NE nº 91/426

7.567.099,00 Aq. MÓveis para Escritório

4.402.100,00 Aquisição Material Fotográfico

165.900,OC Aq. Material diversos

20.000.OCO,oo Aquisição passagens aéreas

20.000.000,00 Aquisição passagens aéreas

3.772.0c0,oo Anulação da NE n2 91/424

3.772.000,00 Aq. Equiptº p/Consultório Odontol§.
gico.

64.063.363,67 Diversos (não especificados)

262.225.991,37 Aquisição de leite em pÓ

às NEs, a ocorrê
legal da dispe

tivo inciso do
io da tabela sup

todos os asos em que consta,
tra-se i icado. cano f\mdarren

, a indic ão do artigo e res
s casos in cados no c~ pro

maioria d s casos, não consta
, razão pc que não foi indic

91NE00420 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00421 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00422 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00423 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00424 09.08.91 dispensável-art. 22

r 1D0425 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00426 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00431 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00432 09.08.91 dispensável-art. 22

91NE00433 09.08.91 dispensável-art. 22

91NEOO444 14.08.91 dispensável-art. 22

91NE00445 14.08.91 dispensável-art. 22

91NE00452 22.08.91 Tom. de Preços 04/9

91NE00453 22.08.91 Tom. de Preços 04/9

91NE00456 26.08.91

Obs.: 1 -

Cbs.:
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iRlBUNAL DE CONTAS DA UNIAo TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

2 DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NEOOO48 15.02.91 Temada de Preços

91NE00049 15.02.91 Tomada de Preços

91NEOOO5O 15.02.91 Tomada de Preços

r ~00051 15.02.91 Tomada de Preços

91NE00052 15.02.91 Tomada de Preços

91NEOOO58 ~2.02.91 Temada de Preços

91NE00059 26.02.91 dispo de licitação

91NEOOO6O 25.02.91 Temada de Preços

91NEooo71 25.02.91 dispo de licitação

91NEooon 25.02.91 dispo de licitação

91NE00074 25.02.91 dispo de licitação

91NECXXJ45

91NECXXJ47

91NEOC053

91NE00055

91NECXX)75

• ECC114

91NEoo117

91NEoo122

91NEOO123

9lNEOO124

9lNEOO125

9lNEOO126

9lNEOO127

91NEOO128

9lNEOO129

9lNEOO130

9lNEOO144

06.02.91

15.02.91

15.02.91

19.02.91

25.02.91

12.03.91

13.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

15.03.91

22.03.91

Temada de Preços

Tomada de Preços

disp. de licitação

Convite

dispo de licitação

dispo de licitação

dispo de licitação

dispo de licitação

disp. de licitação

disp. de licitação

disp. de licitação

disp. de licitação

disp. de licitação

dispo de licitação

35.000,00 Anulação da NE n 2 90/2312

3.100.415,42 Aq. Gêneros alimentícios

1.461.860,80 Aq. Gêneros aliment1cios

627.929,70 Aq. Gêneros alimentÍcios

3.386.775,00 Aq. Gêneros alimentÍcios

3.914.067,00 Aqr.. Gêneros aliment1.cios

519.407,60 Aq. Gêneros alimentÍcios

522.690,00 Aq. Gêneros alimentÍcios

4.418,41 Anulação parcial da NE nº 90/2474

1.572.750,00 Aquisição de leite em pÓ

2.565.760,00 Aq. Gêneros alimentícios

9.000.000,00 Servo de Lirrpeza e Conservação

158.000,00 Prestadores de Serviços

463.292,93 Prestadores de Serviços

84.220,44 Desp. Programa. Bem Menino

665.234,77 Prestadores de Serviços

158.000,00 Prestadores de Serviços

1.500.000,00 Aquisição Vale Transporte

1.500.000,00 Anulação da NE nº 91/062

198.000,00 Honorários

270.000,00 Honorários

158.300,55 Honorários

665,234,77 Prestadores de Serviços

537.895,28 Prestadores de Serviços

772.737,57 Prestadores de Serviços

I . 500.000,00 Desp. Programa. Bem Menino

665.234,77 Anulação da NE n 2 91/075

2.262.704,00 Aquisição Vale Transporte
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TRIBUNAl DE CONTAS 011 UNrAO TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3' DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

I~ DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

~ ~221 08.04.91 dispo de licitação

91NEOO224 09.04.91 dispo de licitação

91NElJ0174 01.04.91 dispo de licita.q8o

91NEOO177 20.03.91 Tomada de Preços

91NEOO178 20.03.91 Tomada de Preços

9lNEOO180 20.03.91 Tomada de Preços

91NEOO181 20.03.91 Tomada de Preços

!?-'EOO182 20.03.91 Tomada de Preços

91NEool84 20.03.91 Tomada de Preços

91NE00185 20.03.91 Tomada de Preços

91NEOO187 20.03.91 T~ada de Preços

91NEOO189 20.03.91 Tomada de Preços

91NEOO19O 20.03.91 Tomada de Preços

91NEOO191

91NEOO206

91NEOO210

91NEOO217

91NEOO219

02.04.91

05.04.91

05.04.91

08.04.91

08.04.91

dispo de licitação

222.970,69 Despesas diversas (não especificadE

3.943.274,05 Aq. Gêneros alimentÍcios

1.777.124,60 Aquisição de Gêneros alimentícios

7.875.040,00 AquisiÇão de Gêneros alimentícios

7.265.932,00 AquisiÇão de Gêneros alimenticios

1.132.850,00 AquisiÇão de GêneDOs a1dmentí~~os

1.538.367,40 Aquisição de Gêneros alimentícios

7.539.522,00 Aquisição de Gêneros alimenticios

2.002.980,00 AquisiÇão de Gêneros alimentícios

2.656.495,00 AquisiÇão de Gêneros alimentícios

3.316.328,85 AquisiÇão de Gêneros alimentícios

2.088.860,00 Anulação da NE nº 91/059

1.000.000,00 ReforçOCida NE n2 91/117

5.649.446,09 Reforço da NE nº 91/060

145.975,83 Condam1nio

222.970,69 Anulada NE n 2 91/174

163.266,65 Prestadores de Serviços

78.4OC,00 Diárias

91NEOC237 09.04.91

91NEOO253 1D.04.91

91NEOO254 11.04.91

91NEOO265 12.01.91 dispo de licitação

91NEOO272 15.04.91

91NEOO275 15.04.91 dispo de licitação

91NEOO282 16.04.91

91NEOO284 16.04.91

91NEOO285 16.04.91

91NEOO286 16.04.91

147.000,00 Reforço da NE n2 91/216

40.704,47 Reforço da. NE n2 91/216

949.009,00 Anulação parcial da NE n2 91/144

170.520,00 Diárias

145.975,83 AnullõÇão da NE n2 91/217

12.320,00 Diárias

335.051,25 Anulação da NE n2 90/2603

l • 333.845,79 Anulação da NE n2 90/2240

1.263.233,47 Anulação da NE n2 90/2206

30.000,00 AnullõÇão da NE n2 90/2200
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TRIBUNAl DE CONTAS DA UH/Ao TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

J2 DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NE00381 09.05.91

91NE0C407 09.~.•91 Convite

91NE00415 14.05.91 dispo de licitação

! Ece352 06.05.92 dispo de licitaç?o

91NEOC·353 06.05,91 dispo de licitação

91NECC354 07;05.91 dispo de licitação

91NECC374 08.05.91 Tcxrada de Preços

9lNEOO375 08.05.91 dispo de licitação

91NEOO380 09.05.91 dispo de licitação

91NEoo301 19.04.91 dispo de licitação

91NEOC302 19.04.91 dispo de licitação

91NECC304 19.04.91 dispo de licitação

91NE00311 23.04.91 dispo de licitação,

91NE003.23 29.04.91 Tomada de Preços

91NEOO334 20.04.91 dispo de licitação

12.540,33 Anulação da NE n 2 90/2199

128.527,76 Anulação da NE nº 90/2133

20.912,76 Anulação da NE nº 90/1770

398.199,97 Anulação da NE nº 90/1768

13.240,00 Anulação da NE nº 91/293

6.160,OC Diárias

15.4OC,OO Diárias

43.680,00 Diárias

3O.8OC,OC Diárias

.1.437.960,OC Diárias

20.0c0,úO lPÍ'R ""

6.000.000,OC Serviços prestados

2.245.744,00 Aquisição de Vale Transporte

1.116.655,00 Serviços de Limpeza de Caldeira

1.116.655,00 Anulação da NE nº 91/341

1.116.655,00 Serviços de Limpeza de Caldeira

2.18E.470,71 Desp. de pessoal

48.174,92 Desp. de pessoal

42.882,26 Despesa prograna Bem Menino

19.830.0c0,OO RefoI"lllGs MÓveis Hospitalares

270.0c0,OO Honorários

381.CC9,12 Prestadores de Serviços

38l.CC9,12 Anulação da NE nº 91/38C

6.019.0c0,OO Serviços de vigilância

445.OCO,CC Honorários

t 1.000.0c0,OO Reforço da NE nº 91/314

1.313.695,CC Reforço da. NE nº 91/117

3.686.305,CC Aquisição de Vale Transportedispo de licitação

Tomada de Preços

Tomada de Preços

disp. de licitação

dispo de licitação

22.05.91

20.05.91

20.05.91

16.04.91

16.04.91

16.04.91

16.04.91

16.04.91

16 •.04.91

1";.04.91

02.05.91

02.05.91

02.05.91

91NEoo3OC

~. ''E00299

91NECC424

91NE00435

91NECC436

91NEoo341

91NEOO347

91NEOO34S

91NEOO~'7

91NEXXJ289

91NE0029O

91NECC292

91NE00293
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNrAO TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEÜ

I DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NE00461 31.05.91 dispo de licitação

03.06.91 TOlr.ada de Preços

03.06.91 Temada de Preços

03.06.91 Temada de Preços

03.06.91 Tomada de Preços

03.06.91 Tomada de Preços

03.06.91 Temada de Preços

03.06.91 'Í'omada de Preços

31.05;91 Tomada de Preços

03.06.9J. . Temada de Preços

:l1NE00450

3lNECC451

3lNECC45:;

31NEOC457

31NECC458

?··~ex::459

31NECC460

91NEOC462

91NE0C464

91NE00465

91NE00466

91NE0C468

91NECC470

91NE0C476

91NE0C478

~ I0C479

91NE0C48C

91NE<X0481

91NEOC0482

91NEOO483

91NEOO484

91NE00485

91NE00486

91NEOO490

91NE00491

91NE00492

91NE00493

29.05.91

29.05.91

29.05.91

29.05.91

29.05.91

29.05.91

31.05.91

31.05.91

31.05.91

31.05.91

31.05.91

31.05.91

31.05.91

03.06.91

03.06.91

0~.06.91

03.05.91

03.06.91

dispo de licitaç~o

dispo de licitação

disp. de 11citação

dispo de licitação

Torrada de Preços

Tomada de Preços

Temada de Preços

Temada de Preços

Temada de Preços

disp. de licitação

Temada de Preços

TOlr.ada de Preços

Tomada de Preços

I'
v

2.245.744,ex:: Anulação daNE n2 91/334

1.313.':;95,00 Anulação da NE nº 91/144

220.566.940,86 AnUlação da NE n 2 91/452

1.6C8.029,OO Aq. Material de construção

8.615.550,00 Aq. Material de cor.strução e pneus

2.943.880,00 Aq. Material para pintura

,165.266.529,29 Folha de Pagamento

4.501.825,08 Folha de Pagamento

3.219.380,OC Aq. Pec;as de CO'J'PE!nsadc/pinho

14.419.527,00 Aq. Amortecedores de autos

3.2,19.380,OC Anulação da NE n2 91/462

2.412.58C,oe Aq.'Pe~as ccmpehSado/pinho

1.213.910,oe Aq'. Diversos materiais marcenaria

2.324.749,OC Aquisição Tintas/pregos

1.750.000,00 IPTU

3.084.472,oe Aquisição de Gêneros alimentícios

16.685.667,oe Aq. de Gêneros aliment1cios

2.38O.793,<X' Aq. de Gêneros aliment1cios

3.512.636,00 Aq. de, GêneI':ls aliment1cios

7.423.827,oe Aq.; de Gêneros alimentícios

966.447,ex:: Aq. de Gêneros alimentícios

828.734,00 Aq. de Gêneros alimentícios

822.163,45 Aq. de Gêneros alimentícios

1.924.943,50 Aq. de Gêneros alimentícios

1.123.539,10 Aq. de Gêneros alimentícios

'3,.366.151,0:: ift.q. Pregos/parafusos/tanadas etc.

2.445.374,00 iAq. pelas de reparo para lavanderia

35.640,00 iArolação da NE n R 91/479



22868 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

mlBUNAI. DE CONTA! DA UNIAo_ TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

12 DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NE00498 04.05.91 dispo lic. art.22-II

91NE00499 04.06.91 Tomada de Preços

91NE005oo 04.06.91 Tomada de Preços

91NE00501 04.06.91 Tarada de Preços

91NEOC502 04.06.91 To:na.da de Preços

9 ;;00503 04.96.91 Tanapa de Preços

91NECC504 04.06.91 Tomada de Preços

91NEOC5C5 04.06.91 Tarada de Preços

91NEOC506 04.06.91 Tomada de Preços

91NEOC507 05.06.91 Tomada de Preços

91NEOC508 OS.06.91 Tarada de Preços

91NEC0509 05.06.91 Tomada de Preços

91NEOC510 05.06.91 Tornada de Preços

91NEOC511 OS.06.91 Tornada de Preços

91NEOC512 05~06.91 Tomada de Preços

91NE00513 OS.06.91 Tomada de Preços

21.06.91 ~or.vite

07.06.91 Tornada de Preços

07.06.91 ~isp.Hc.lart.22~II

07.06.91 ~isp.1ic. art.22-II

s. .:.OC522

91NEC0525

91NEOC'533

91NEOC534

91NEOC537

91NEOC538

91NEOC546

91NEOC549

91NE.OC550

91NEOC573

91NEOC586

91NE00591

OS.06.91

05.06.91

07.06.91

07.06.91

07.06.91

10.06.91

17.06.91

21.06.91

dispo lic. art.22-II

dispo de licitação

Tcmada de Preços

3:>.549,57 ITR

2.458.280,OC Aq. Meias soquetes

2.455.0c0,OC Aqquisição toalhas

26.314.0c0,oo Aq. camisetas tipo Polo

5.892.OCO,OO Aq. traçadc em cretone

4.428.0c0,oo Aq. Calças cc~ridas

l.OC7.L:QO,OC Aq. Bemudas

11.025.OCO,C0 Aq. toalhas de banho

1.731.0c0,OC' Aq. Tênis tipo Bamba

2.297.020,OC· Aq. Cê.pas c/capuz em borracha

12.249.3OC,OC Aq. Bemudas je8l1f.

18.15G.6OC,OC Aq. camisas err. tecido

1.045.OCO,OO Aq. calças ccn;>ridas

8.8CO.OCO,OC Aq. ccoertores

4. 58C. 550,OC Aq. guarda-pÓ

7.309.8OC,OC Aq. conjunto de terbrir.:

238.OCO,OC ~sp. Programa Bem Menino

5.76C.803,18 ~eforço dê. NE n2 91/323

806.920,OC ~quisição portas

8C6.920,OC iAnulação da NE. n 2 91/46f:.

42.530.OCO,OC Aqctsição lençóis

11.475.OCO,OO Aq. traçadc err. I1Yloo

262.7OC, OC Aq. bolas de futebol

145.975,83 ~ondornin1o

10.0c0.OCO,00 ~eforço dê. NE n2 91/436

13_760.088,86 Reforço da NE. n2 91/323

145.975,83 f\nulação dê. NE n2 91/549

6.916.OCO,00 ~q. gangorras/escorregooores
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mlEllMAl. DE CONTAS DA UNIAO TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N2 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATAÇÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

llNE((;619 26.06.91 Convite

~1NEOC625 27.06.91 disp.de'11c. art.22
§ único

'lNECX:598

'lNECX:615

'1NECX:616

nNEOC623

: :;CX:624

25.06.91

26.06.91

26.06.91

25.06.91

27.06.91

Convite

Convite

2.502.112,OC Aq~desinfetantes/g;rm1Cidas

21.191,44 Reforço da NE n2 91/6OC

130.638,09 Am.. lação da NE nº 91/460

6.019.OCO,OC Serviço de vigilância

2.502.112,OC An~lação da NE n2 91/598

2.501.912,OC Aq. ração p/bcvinos e vacinas

9.500.00D,OC IPTU

:nNEOC627

3lNEOC628

31NEOC63J

91NEOC631

27.06.91

27.06.91

27.06.91

27.06.91 dispo lic. art. 22

100.0c0.OOO,OC Reforço da NE n2 91/46C

l.OCO.OCO,OC Reforço da NE n2 91/461

9.5OC.OCO,OC Anulação da NE n2 91/625

9.SOC' •OCO ,o:- IP'lU

91NEOC693 19.07.91' dispo lic. att.22-II

91NEOO767 05.08.91 dispo lic. art.22-II

91NEOC645 04.07 .91 dispo lic. art.22-II

91NEOC650 05.07.91 dÜ'.J. lic. art.22-IV

91NEOC652 03.07.91 art. 22-IV

91NE00697 19.07.91

91NE00698 19.07.91

91NEOO73J 24.07,91

91NEOO745 30.07.91

91NEOO766 05.08.91

243.383,27 Desp. programa Bem Menino

2.753.1OC',OO Ag. Gêneros aliIrentlcios

2.753.1OC,OC' Aq. gêneros alimentícios

l.OCO.OCO,CO Reforço da NE n2 91/314

5C.94C,0:- Anulação dE NE n2 91/476

0,09 Anulação saldo da NE n2 91/476

3.472,73 Anulação saldo dE, NE nº 91/253

'l.SOC'.OCO,OC Reforço da NE, nº 91/304

4.418,41 Réf. ao Programa Bem Menino

5OO.C:OO,oo Serviços de Creche

llO.ooo.C:OO,oo Reforço da NE n2 91/460

2.C:OO.C:OO,oo Reforço da NE nº 91/461

2.000.000,00 Reforço da NE n2 91/314

l l.420.400,39 Anulação saldo da NE n2 91/323

l.500.C:OO,oo Reforço da NE n2 91/304

220.160,00 Ref. prograna Bem Menino

dispo de licitação

05.07.91

09.07.91

10.07.91

17.07.91

91NE00655 OE.07.91

S ~OC658 OE.07.91

91NEOC668

91NEOC670

91NEOC672

91NEOC690
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mlllUNAI. DE CONTAS OA UNIÃO TC-031.854/91-5

LEVANTAMENTO NO SISTEMA SIAFI, DAS INFORMAÇÕES ABAIXO
RELACIONADAS, EM ATENDIMENTO AO ITEM 3 DA SOLICITA
çÃO AO TCU N~ 003, DE 1991, DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU

I DA NE DATA CONDIÇÕES DE
CONTRATACÃO.

VALOR (Cr$) FINALIDADE DOS GASTOS

91NE00837 20.08.91 dispo de licitação
art. 22 - X

91NE00842 22.08.91 Tom.Preços rf-' 12/91

r 'EOO843 22.08.91 Tom.Preços 12/91

91NEOO844' 22.08.91 Tomada' de. Preços

91NE00847 22.08.91 Convite nº 02/91

91NE00849 22.08.91 Tom.Preços 09/91

91NE00851 22.08.91 Tom.Preços n 2 09/91

91NE00852 22.08.91 Tom.Preços n 2 09/91

91NE00853 22.08.91 Tom.Preços n~ 09/91

nNEOO768 05.08.91 Tanada de Preços

31NEOO771 05.08.91 Tomada de Preços

91NEOO772 05.08.91 Tomada de Preços

91NEOO773 05.08.91 Temada de 'Preços

91NEOO774 05.08.91 Tanada de Preços

r EOO777 05.08.91 Tomada de Preços

91NEOO778 05.08.91 Tomada de Preços

91NEOO780 05.08.91 Temada de Preços

91NEOO781 05.08.91 Temada de Preços

91NE00782 05.08.91 Temada de Preços

91NE00796 05.08.91 Tomada de Preços

91NE00801

91NE00802

05.08.91

05.08.91 Tomada de Preços

105.712.800,00 Servo de segurança/vigilância

14.925.159,00 Aq. gêneros alimentícios

4.721.260,00 Aq. gêneros alimentícios

864.364,95 Aq. gêneros alimentícios

939.479,20 Aq. gêneros alimentícios

512.884,00 Aq. gêneros alimentícios

1.513.263,80 Aq. gêneros alimentícios

2.108.434,00 Aq. gêneros alimentícios

3.634.372,00 Aq. gêneros aliment1cios

8.075.163,00 Aq. gêneros alimentícios

111.520,00 Aq. gêneros alimentícios

1ID5.712.8oo,oo Anulação da NE nº 91/768

105.712.800,00 Servo segurança/vigilância

6.868.858,21 Taxa de ocupação de :trroveis

3.082.346,80 Aq. Material de escritório

2.247.260,00 Aq. Material de escritório

1.065.880,00 Aq. Material de escritório

2.907.260,00 Aq. livros didáticos

1.222.840,00 Aq. remédios

4.260.160,00 Aq. de gama arábica!vasilina, etc.

1.139.700,00 Aq. agulhas/seringas/gaze, etc.

1.428.750,00 Aq. soro/cloreto de potásio etc.

Cbs.: 1 - Ei todos os ases que consta, nas NEs, a ocorrenci de "dispensa de licitação" encon
. t 'a-se indic do caro fundamento l:gal da dispensa Decreto-lei 2.300/86. Entretant"C;.

a indicação o artigo e respectivi' inciso do refer do diploma legal só ocorreu nos
c ISOS indica os no carpo próprio ~a l~ela supra.

Obs.: 2 - N maioria d s casos, não cc:nsta ~ NEs o nlrneI'O a modalidade de l1citação realiza
. d , razao pc que não foi indicad fl. tal informação o carpa próprio da tabela supra.-
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70000 Kg
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287 E6.an l<g IIE>1 IJ:E;14 323 Dispensa
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MedI' i ros t. Paivaltda 202:/ 3 2523 69771 Kg Dispensa I mrc!B 1".1ffia~-
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Proc. 003.455/90 29.10.90 C6.11.!D 08.11.9Q feljllo 90,00 lIfM cb ESta:b.

.69771 Kg
farinha 28,00
69171 I':g
açúcflr 32,00

ITEM
34f185,5~g

charQue 2' 320,00 27. 90fl. 110(1,00
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I VALOR (Cr$) lFORMA DF.: CONTRATA\, 1Ü("~POCiFlCAÇ1\O DA
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DA mSPEI'SZ\IAA DISPENSAR LIC.!
( j 1 \ TN;JID n)
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(d)

(e 1

Alreisa Vieira dE S:n- 716 24.04.00 2 879
1m 23.04.9) C!)'CE.9) ,
Prcc. aJ:Fili/OO
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I
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VALOR (Cr$)
.. ~..... . P~ro.\M]l roRr-1A DF; CCl.'frHJ\TI\("J\O ESPOCIFICAÇl\O DA-,...oRNECEDOR - NQ DA NE DATA DA NQ Dl\ oa QlJANl' •

PROCESSO DATA lQ.JI.SIÇAO DE DATA i\I:QUIlUI:jl REFEREl-t:IA JUSTIFICATIVA PA
UNITÁRIO GLDBI\L 1IJ1'Ll [}lIE RA DISPENSAR LICl(a) (b) (c)

(d)
(e) (f)

(9) (11) ( i)
DA DISPElS)

TN:;AO (l) -( j) .6ME=ro o::nple ffi,O) 64.ff6,0) IMp:n:a

Av.i.a.Il1ua s:rrta I-el.ffa. <:ffB 29.11.ro 2 CJZl N:o o:rsta a N:o o:rsta a~
lJIB. Ot,12.ro CE.12.ro

akg p=D<e B:D,O) 12.a:n,O) ~;
irul:ma;ã::> m m pra:::es::o

Pro::. CfHJJ3/ro pra:e:ro

Cénefu.D:' <1:rrercio e Ie g)9 Ol.CE.ro 2 1Jro Cíkg arroz 34,0)
ple:H ltajes um. 14.CE.ro O7.C6.ro ~ fei- ffi,O)
Pro::. ro:z.J:3/ro

~ JTB:.'a.! '72,0)

~<:raP- 199,0)
fi lata:>

:fi,0)ext.tmare
B) cab<a3
bis:ni1m í5,0) 52.24J,O) O::nJite - -

Pro::. Qli24J/9J 'J73 24.CB.ro 2 2157 la) à:H:a-
14.CE.ro 25.CB.9J xis 3:>,0) - -

BJ<g tatab: '37,0)
akg o:h.2lé 33,0)
BJ<g~ 15,0) 7.543,0) O::nJite

Pro::. a:I!752/9J 1631 16.10.ro 1 2:B3 4Thg a;u-
v.m.ro 18.10.ro car 51,0)

24l<g café 2EE,0) 84.reJ,O) O::nJite - -
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AQUISIÇt"lBS r'E Cr:S'T'AS nJ~STC1\S Pl'T,l\ FLRl\/RN
PERtOI)(): Hl\H/90 até l\GO/Cjl

, Anexo Ov
01

~
co
-./..,..

o
ç:
Il'
;::l.
9'
(t'
;:;'
Il'

1-.;-

o;;,
';i:i

Õ
O
O
n
O
Z
O
';i:i
tTl
CI.l
CI.l
O
Z
;J>
n
Õ
Z

~
'"""CI.l
(1)

""'Il'.
o.....,

O
Sg...,
o
o.
(1l\O\O
N



.. ....-7 - .
PR- ... V,'\LOR (Cr$) mRl-1l\ DE CONrPATl\ÇAO ESPB:I~ICAÇl\O DAFORNECEDOR - NQ DA NE DATA DI\ NQ DA OB QUANJ'.

PROCESSO n.~TA KlJlSlÇJ\O DE
DI~j'A NXlUIRIJll m~..<;'flüN::IA JUSTIFICATIVA PA

UNITMIO- GLOBl\L ~tn'\LJ D"l.CE RA DISPENSAR LICI(a) , b) (c)
(d)

(e) (f)
(g) (h) (i) DA DISPElf\J\

TAÇAO (1) -( j)

FRIllli\T - Fr.igr.Í.firo 2aXl <B.ll.OO 2 29al :B<g carre 3lD,m iü o:rEt:a a l'fuOJstaa:infl::nla;;ãJ
Ird..strial <::E Nlta1 S.A 04.12.00 C6.12.9J 6J<g :th:rg: w,m inf~m m pn:x:es:o
F'roc. CJ.JJfI3/9J Em (ME 8,S) 29,lS),m ~

H.F. B3lretD 715 29.03.9J 2 92J 3)~ <B,S) l.k"g:n:ia p/a} rlsi~ o:n
fro::. CfEJl/9J 23.04.00 10.C6.9J CO l::a"a"u: 1,S) " lIEM r:is:n cE~ d3.

CO l.araU. 1,95 Cre:te
4) lTl3I1'O.\1 3,m
10 p:inmtn 3,m
15 dl..du3 3,m
1a-g à:dnr 12,m
1 ~ a1tD EB:l,m
la-g tatau 29,S)

~CffO)- 15,8)

1 ~ a:b:21< 29,S)
l(]{g nmro 8,9J
9<g-~ a3,8)
&g tmate V,S)

18.04.00 ED <B,S)
7'3J ta"aa: 1,S)
45 du:h.s 3,m
7'3J l.araU 1,95
13) rrara:l..\: • 3;m
3) p:irrB)-t:re 3,m
.Thg~ 12,m
2 kg alhJ EB:l,m
3J<g tatata 29,ffi
.Thg arrL1I' 15,8)
3<g cà:ola 29,S)
1~ lCpJ1h a3,8)
1&g tnnte Z1,S)
.Thg nmro 8,00 12.512,m D:i.Ep:rs3.

fro::. aJ17<B/9J 1273 16.04.9J 2 1571 3) - <B,S) ITEM l'fu 0Jsta infuna;'ã:>
ffi.CJl.OO C6.CJl.OO 2:D~ 1.~ m pn:;ces:o.

15 du:h.s 3,m:

L-
CO l.araU. 11~1
4J JrnnnJi. 3m - -----'----

l\QLJI;,]ÇrlES nE t c:S'T'J\~ f\~STC1\f: PP'T.l\ rT.n:\jnN
FE~íono: Ml\R/90 até l\GO/91
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fSPECIFICAÇ~O DA
JUSTIFICA' IVA PA
RA DISPENSAR LIcI

TAÇAO (1)

'J
'.' ~ I

0,0'

.o:rs.ta a If'fu o:rsta a :írJft:IITB;;ãJ
cnra;;ro m m pro::es:o.
02S3J

JD'DEI R.Ef"EI{E:OCIA
( i ) DA DISI?ENiA.

( j)

FORMA DF.: CC, .rnJ\TAÇAO

~.®,rol ~m

GLOBl\L
(h)

I
I

______ I ~

VALOR (Cr$)

<s,m
5,ro
3,9)

'11,m
7,ro

12,m
16,m
52,m
54,m
ffi,m
33,m
78,m
46,m
<s,m
5,ro
3,ro

11,m
7,ro

12,m
16,m
52,m
54,ml
ffi,m
44,m
78,m
33,m
0,54

16,m
64,m
54,m
ffi,m
49,m
78'ffi

NQ I:V\ OB
DATA
(e)

2

(d)

AQUI SI Ç()ES DE CP'S'l'AS I'I\ST CI\S PF.T,1\ 1'1,01\/ ~ N
PERrODO: M1\R/90 até 1\GO/91

::B.CE.
(ant.)

19.00.00

12.m.oo

lSIi

fro::. aw.:IJ/r:JJ

~. a:JéK3/r:JJ

N
N
00
-.J
-.J



I
.

~ ;J:l~ J VALOR (Cr$1 FORMI\ DF: CONrnATlIÇAO
. I

~~6R EDOR- NO DA NE DA'l'A DAP:!:j NQ DA GB QUANT' ESPOCIFICAÇl\O DA

"" Cli:SSO [l!\'T'A 1QJL..~.-AO DE DATA ~1,)I.nn1[1' RI:FEREN:II\ JUSTIFICATIVA PA

(aI (bl (el [ri 111 (el ( f I
tml'l'MIO GLOI3J\L ·O)IlLTL?m D,\ mSPD,J:;A RA DISPENSAR LICI

(d I (gl (hl ( i I ( j I TAÇAO (lI -

Fm::. CJJ?ff:fJ/gj 1Effi 19.00.gj aJ) gr.alh: 0,54
(o:ntin.) 15 55,00

J
Zl5 laraIj. 6,4), Zl5 i:m:rã= 6,4)
<D 11l31'OO..\i. 13,00

,

lOp:iITErltiE3 7,ro i

15 ch.dus 12,00
26.00.gj 1Cl<g àX:ta: . LE,m

1Cl<g b3.taté €B,m
~ CfflJ..IrE 54,00
ll<g~lE ffi,m

~
44,00

~rw:> 78,00
&g trnate 33,00
aJ:W. 0,54
15 . 56,00
Zl5 5,ro
Zl5lara1j 6,4)
20 11l31'OO..\i. 13,00
10 p:inmtã~ 7,ro
15 d'.rlu3 12,00 27.991,9::> DiEp;n:a

Fm::. ron:B/gj 2Xfi OO.10.gj 2 ZT7J 1Cl<g à.Xtrr <0,00 l'fu o::rst:a a l'fu o::rst:a a~
27.11.gj 28.11.gj 1Cl<g b3.tata 75,00 :irl:t1:ma;éo ro ro pro::es:n.

~-a:rrura 54,00
1l<g cà:ü!a 64,00
1Cl<g rrarro 49,00
9<g rw:>.lln 78,00
&g trnate 64,00
aJ:W. alIn 0,54
15 à:a:;axis 56,00
Zl5lara1j. 6,4)
Zl5 taY.ra3 6',4)
<D 1TBl'IDJj. 13,00
10p.irrDÍtre~ 7,ro
15 ch.dus 12,00

--_ ... ------

1\QUIS:rÇé'lES nr: CJ;f,'l'I\f, flKS'Cl\f; pr.T.l\ FJ.rH\jRN
PER1:0[)(): HI\R/90 até I\GO/91
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-... , I

./FMECEDOR -
VALOR (Cr$) FmMA DF; CONJ'RAT/\ÇJ\O ESpoci~ICN;JID DI\NO [l1\ NE mTA m NO m OB QUANJ'.

- PROCESSO mTA }QJISIÇAO DE Dl\TA A!)JUIRIlJl REFffiEOCIA JUsrIFlCATIVA PA
,.".,,,..,,...," UNITMIO GWB1\L AA DISPrnsJ\R Llcr(a) ( b) ( c)

(d)
(e) (f)

(9) (h) ( i ) DA ~El'&.
TN;NJ (1) -( j)

".flrOO. rotrH3/oo 2::ffi 16.10.00 15 !D,OO
,'I (ont.) 2l5larérU 7;:.n

215 I::fnra: 6,8)
2)~ 15,00
lO' 9,3) r
15 eíl..d;LE 12,00
Q<g axtor 45,00
Q<g tatata '94,00

~~
54,00
64,00

o kg lTBlff) 49,00
:l<.g ~1h:l 'iB,OO
b kg tarate 64,00
m-gr.alln 0,54

23.10.00 'ffiras q.m~~e
valores cI3.
:m 16.1O.ro

31.1ü.ro ~q.mlid:res~e
ores cI3. ~ÇéO

~ 16.1ü.ro 33.531,5J ~

Prcc. CJJ4tW/oo 2724 07.11.ro 2 2933 15 éh:calcLs ffi,OO ~ o:JlS1a a Ni> cx:rsta a irJftrJTa;àJ
lB.12.ro 18.12.00 215 :Iara\i. 7,8) :irlftma;'a:> ro ro prc.re:a::>.

215 t:arra:5 6,8J
d) ~ilTR'lt~ 9,3)
éD

P "
15,00

15 àu::h.B 12,00
1Q<g ctd:or 45,00
1Q<g tatata 94,00
~-a:rrura 54,00
1 kg aillba 64,00
10 kg lTBlff) ~,oo

~~1h:l 'iB,m
êj trrrat:e 64,00 "\'L_ ~. alto 0,54
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";1, . Anexo OV
',J. 02.

AQUISIÇOES DE CRSTAS ~ASTC~S PRLA PLRA/RN
PERrODO: MAR/90 até AGO/91

..... r

" ~ ~/ VALOR (Cr$) FORMI\ DF.: CO!'1J'RATAÇAO ' ···._1
DJ\ESPOCIFICN;JVJ"'1ÕRNECEDOR - NO DA NE DATA DA N2 DJ\ OB QUANT'. JUsrIFlCATIVA PAPROCESSO DATA JQJISlÇAO DE DATA iAIXlJIRII:Y UNITAAIO ~~ll:'

RE:FERf:OCIA
AA DISPENSAR LlclGLDh1\L(a) ( b) (e) (e) ( f) (g) (h) ( i ) DA Dm?EN:iA
TN;J1JJ (1)(d) (j)

fttc. c:r:wm/ro 13.11.OO 15 m,m
(cx:nt. ) m .l.ara1j. 8,:0

2)' 9,3)
m i:l:n::rm 6,00
3) 1lBr'EO..d. 15,m
15 chrlt.s 12,m
llJ<g àXtor 45,m
1lJ<g tatata 94,m
El<t! CEU.Il13 54,m
l~~la 43,m
lCl<g nmro :B,m
~ rep:>J.h:J 78,m
ú l<g tamt:e 64,m

2J.11.OO M=srEB q.Hlp.d:d:s e
valores d3. jqúsiçàJ
~ 13.11.00

27.11.00 15 à:a::axis 75,m
m J.araI.i. 8,!3J
~ i:l:n::rm 6,00
~ pinmtà; 12,m
~I'b ;D.m

15 chrlt.s 15.m
llJ<g àXtor 45,m
lJ<g tatata 103,00
~-mwra ffi.m

l<g aD:?la 43,m
lJ<g nmro 67,m

t-.J<g-rEp)liu 78,m
p l<g trnate 64,m
~. allu O,ffi 37.610,!3J I:fup:m9.
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'~~ VALOR (Cr$) f'(Ho\\ re ca'llW.TI\Ç}\O

. ." ,
'- ... EClDOR- NltD\NE IWJ'A D\ NOD\cm QUANr. ESP&:'IFIOÇ'lO DA

DE JUSTIFI~T~ PAPROCISSO IWJ'A IQJJSIÇI\O-........... Dl\TA ~IRlD UN1TJ\RIO GI..OBN. ~[p~~ RA DISPE2SI\R LICIla) Ib) I c) Id)
le) IfI (9) Ih) ( 1 ) I j I T/lQD (1) -

. Rtx:. rJY671/fJJ 3m 1O.12.g) j 3:15 15 à:IaDcU 'i5,00 '~ arstaa ~ an;ta a intana;;ã>,.
OB.12.g) ::D.01.91 m la"a\j. 8,!D 1nft'.Inaio ro ;o~.

m~ 6,8:>
a:> 12,00
~rrmnU. LO,oo
15 du:tu3 15,00
lQ<g à:im 4:l,00
1Q4gbltBté 1(8,00

~~
ffi,oo
'B,oo

1Q<grrmm €í1,oo
!jlg npillI 78,00
61'g tmall: 64,00

17.12.00 c) ::D~ 'i5,oo
'JiJ t:aa"a: 6,8J
'JiJ l.ara\i. 8,!D
L[)pinmt:iX p 15,m
L[) lTEllal.Ú . <D,m
::Dduhs 15,m
~ <t:étn ifl,m
~rat.até 1C1:l ,m I

lékg mrur ffi,m
2l<g o:hJlé :B,m
2J l<g rlHra í5,m
1(J~ rq:oll íB,m
12lgtaTBtr íB,m
L~ alJl) m,m 3JAb,'D LlL'Tufil

..
I' \

('kr d:s. m ~rm

"',.Ica>ta folhi)

--~-



~-.l"i_-

Zio~~R-
VALOR (Cr$) ~ DF. cwmATl'Ç\O . ·.. ··1

NltD\NE D\TA D\ NltMOO QUANl'.
r~pB:Inoç1\O OI'

ESSO twrA }QJISIÇAO DE MTA ~IRI[JI ~IA
JUSI'IFlCATIVA PA

(a) (b) (c) Ie) I f)
UNITAAIO CLOBI\L MIW..l~IE

DADIa>~
RA DISP~ LlcI

(d) (q) Ih) I i ) ( j) TN;N) (1) -

JrdÍstriáe cnrereio Jf.El m.<:6.!D 2 11$ ?:()~ 3,3:> tk> lXJBta a tk> lXJBta a~
ArtnnLtm. 22.<:6.91 a4.C6.!D 1CO~. 1rltOOra;à:> rc co~.
Jro:. CIX:Im/ID bis:oito 3:>,CO ~

1-·OO17'f1/fIJ

1CO~.

bis:oito 3>,CO a.m,co lfupnB

12m (J),(J1.!D 2 15~ um Iies 3,~ IIDf IIDf
aW7.!D aW7.!D 18) j:8:ts.

bisDito 3>,CO
18) j:8:ts.
bis:oito 3>,CO lB.!U),CO lfupnB

Jro:. cmnO/!D 1541 ~.(]7.!D 2 d'HJ 2.an)im 3,~ IIDf IIDf
U.<B.!D 13.<B.!D 18)~.

bis:x>ito 3>,CO
18) j:8:ts.
tx:>la.tB 3>,CO 19.1IO,CO lfupnB

Jro:. a:YfJ:B/!D 2:ffi ~.<B.!D 2 ZlfjJ oco~ 5,CO IIDf IIDf
ll.ll.!D <8.11.91 !D p:cts.

tx:>la:ta !D,CO
!D~.

bis:x>ito !D,CO
31.10.91 1QJ j:8:ts.

IR> ffJ,CO
1CO j:8:ts.
bis:x>ito ffJ,CO
lCOpds.
txili.dn ffJ,CO lJ.an,co DUp:rm

Jro:. <J:l4«l/!D Zft) ~.1l.!D 2 CD11l/91 lIOp'B; éD,CO lID1 mM
aJ.12.!D 07.01.91 1&g tarax g)),CO

1&g raiva g)),CO I

17.12.9:> &5rres <5,CO
<E-g tarax lIO,CO

(V~ <bs. co \eiS:> <E-g raiva a::o,CO d) 8?4<5,CO Dilp:rea .. " I
CÊStB tbltA)

~I

AOUI~IçnES DE C~~'l'M MSTCA~ pp.J.1\ "'J,f\/\/RN
PERtOOO: M/\R/90 até /\CJO/91
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- " '/ ..... ~ I I
v~::L. VALOR (Cr$) FOOMA DF.: CONrnATl\ÇAO

.... I

ESPOCIFI~l\O DA' ~~NECEDOR - NO DA NE DATA DA NQ r»\ 00 QJANr. JUSTIFICATIVA PAPROCESSO Dl\TA }Q1IS1ÇAO DE DATA f.wuIRIJ:YI REFEREN:IA
RA DISPENSAR LICI"","D'" UI" UNITÁRIO GLDBl\L ~(}>rn DA DIS?EN:A(a) ( b) (c)

(d)
(e) ( f I (g) (h) ( 1 ) ( j) TN;NJ (1)

I .... '.' f

" 1954,
,

2J.1S a:I<g café riO arsta a riO a:rsta a :I.rIftxna;;à:>Il.o:n1 &.,tmt:.c:s I..td:l. 19.OO.ro 1 m,OO 21.EID,OO ~I=ro:. am54/ro 19.OO.ro 21.OO.ro :in:tl:zna;ã:> roro~.
~

- '

m:D.rPHE -
..

ã:E7 29.11.ro je) 2 2l:E 4J<g 03lTe 4:0,00 (Pro::lrtJ:r cE C3rres Ltd3. O4.12.ro CE.12.ro 29<gfÍ.p;:rl .:m,OO 26.7'.:0,00 [fup:n:a lIDl lIDl
Fro::. r:rHIr3/g)

R:ta:n Iuiz M3rtirs 9'A) 24.CE.g) 2 112 3Thg a;Ú-
Fro::. aE233/g) 14.CE.g) 24.CE.ro car Z7,g)

321t.aeié 83,:0
12 lt.fari
rh3 ktea íD,OO
~ leitE
ffilp::> 3D,m
8J<g vita-
millu :B,m
4Jp::>tes
lI'8l"g3I'irn Ee,m 82.122,00 O:nvite - -

Fro::. <J::.6<!Il)/g) 974 29.C8.g) 2 2156 /ll<g éap..rrti 32,/5
14.CE.g) 2).OO.g) /ll<g àXmr . '19,64

/ll<g taratE 45,as
f:B'gallu B:B,:5
8::J ctun.E 6,:5
a:ro lara'\i 3,3)
f.l::fj b:n::ra3 2,8J
~~ 10,9J
f->..1 pinmtCe 3,94
~ ltp)llp 52,4J ?3.4'B,12 O:nvite - -

Pro.;. aJx:#g) 1215 04.07.ro 1 1:B1 ~airn' 31,00 12.4:0,00 [fup:n:a riO cx:mta a fb3iID cb limite p/lici
O3.07.ro 10.07.g) inforrra;-ãJ ro ta;ID, o::nfcrrre Ikre1D .

ço lata:; d:
prc:o::s9J ~.1']3.

Fro::. CD1!E3/g) 1319 18.07.9) 1 1633
16.07.ro 23.07.g) 11m S)ja '15,00"ice cb3. \e'SJ IE(J<g vita-

I~ta folla)
i ~l1iJln 22m--- .

AQUISIÇ'l'lES DE Cr.:S'T'AS I'r;STC1\~ PF.T,l\ f'J,I'Il\/RN "
Ii Anexo Ov
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..... - 'I 00 •- ' '0" i
VALOR (Cr$) FORM1\ DF; CONJ'RJ\Tl\ÇAO

FORNECEDOR - NllDANE DATA DA N2 DA OS Ç(JANJ' •
ESPOCIFI~l\O DA

PROCESSO Dl\TA JQ.JISIÇAO DE DATA AD;lUIRII)ll R.EF'EREN:IA JUSTIFICATIVA PA
(a I ( b) (c) leI I f I

UNITÁRIO GLOBAL r-o:N.TClo>,rn
DA Dm?EN'J\ RA DISPENSAR LIcI

Id) (9) Ih) I i) ( j) TN;J1JJ (1) -

18.07.9) 24 latas d:
JIfu o::rnta a(o.:nt. ) reuu fE,m riO o::rnta a :lnfCIJTEÇoo

24 IXJtes d: :in:tl::lna;;ã: m m~.
"=15"'-" Do

'iS,m ~

12 JXrts. ~
rela Bn]Xl 43,m 10.ElE,m Iill:p:nn

Prc::c. aE24)/9) 1.3ro co.m.9) 2 rm
~~

m,A>
16.m.9) 17.m.9) 17,73 i

1Cff:i l:1nn S 2,3) ,
~CBU.ll~ 29,!Xi
g] ctu:h.s 5,91
1CXD :IBra1.: . 2,96
117~·. 9,46
fil p:inm1Ú S 3,:.5
4J<g tmatE 41.~
4J<g n:p:l1t D ifl,'3J 14.:m,19 ü:nvite - -

sã:> Ihrz S/A. 6'iS 24.04.9) 1 913 2~café
Prc::c. a:E295/9) 17.04.9) 10.CO.9) . Bn]Xl 225,00 54.163,3) ü:nvite - -
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AQUISIÇ(lES DE CF.S'l'AS f\ÁSTC1\S PF.T,l\ FLAl\jRN '.., J - -I Anexo Ov
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PRRl'n[)o: Ml\R/90 até l\"O/91 ; ,

r- ~ ~
, t !'i'1VALOR (Cr$ ) FOOMl\ DE CONI'RA'l'l\ÇJ\O I:.'S~11 ICAÇJ\O DA.....~ NECEDOR - NO DANE DATA DA N2 DA OB QUANJ'. ' ' .

- PROCESSO DE
AIXXlIRI~ RErn~IA

cl!J,,'I'I FICA'l'IVA PADI\'I'A lQ.JISIÇAO
~ARl\.T .HC

DATA
UNI1'MIO GLOBAL ~IWE RA DISPF.NSM LléI(a) (b) (e) (e) (f) (g) (h) ( i I DA mSl?rn3lI

TAÇAO -(d) I1 ( j ) (l)

Supermercado Jardi- 456 1 0818 50 Kg açú It'fo crrs.ta a ~p/~cEnense ttda 29.03.90 02.04.90 04.04.90 car ref-:- 28,00 :infbrrra;;ro rI) g:rercs pmti~is"P/Proc. 00063~/90 60 Kg fei a Cre&e CEJl.o :q:e,
jão - 29,50 cxrs:i.cErm:b a ratl..lreza
50 pc~s d3. ativid:l::E.
macarrao 24,50
60 Kg aE.
roz 22,00
04 latas
faro lãc
tea 69,50
30 pcts

Ivitamilho 22,00
10 latas
ext. to
mate 54,50
24 potes
nargarina 34,00
r 5 caixas
aveia 54,50 8.286,50 Dispensa

Proc. 001953/90 1320 20.07.90 1 1637 05 pcts JIEM ~ o:rsta a :infunB;.'ã:>
17.07.90 23.07.90 colorau 11,90 ru pra:es9J

50 vds.
tempero
comp. 34,90
80 pcts
maizena 31,50
60 latas
ext. to

- 55,00mate
CO Kg fa
ri nha mar
~. - 24,60loca
12 latas

í. \
faro lác

"\'\
tea 69,50 ,

-- ---~ - ._---------_.-:::'.
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I Anexo Ov
nlj

-- -,AQUI5IÇ()ES DE CF.5'T'1\S f\~S TC1\S Pf'T,l\ f'LAI\/ R N
- .-.- ~_.-._. _.... -, _..........- '--'~,.-. --, .-, I

u\ ~ -.---~ I
--. II', ./ VALOR (Cr$) FORt-V\ DF.: CCNJ'RATJ\ÇJ\O ESPECIFICAÇAO DA....-

NQ DA 08 QUANJ'.FORNECEDOR - NQDANE DATA DA JUSTIFICATIVA PAPROCESSO Dl\TA JQ.JISIÇAO DE DATA ~IRm UNITÁRIO GLOB1\L MINJD>re REFEROCIA
RA DISPENSM LIC:!DA DI.S!?EN:il\(a I (b I (c I (d I

(e) ( f) (g) - (h) ( i ) ( j) TN;NJ (1)

1Pro::. 'oJ1$3i9J tro' a:>.C17.9J 1m roles
I(ant.) ~l h1gi.~ruro '- 16,m lO.a:6,m lllipna
I

I

, .
\

\
" ,



~... , I
-"'-'._'

VALOR (Cr$)
. .... I

FORNECEDOR - NIl,DANE DATA DA N2 DA OB QUAN:I' •
F'ORW\ DF.: CONJ'RATJ\Çl\O ESPOCIFICN;J\O DA

PROCESSO Dl\TA 1QJISlÇA0 DE DATA iADJuIRIr1l R.EFEREN:IA JUSTIFICATIVA PA
(a) (b) (c) (e) (f)

UNITMIO GUJB1\L MD\L!['ilDE DA DIEPEl'Ó/\ RA DISPENSAR Llc'f
(d) (g) (h) ( i ) (j) TN.;AO (1) -

~J~ l3iD. 24.CB.9J 2 ,1.EID 24.J<g feij) 63,0) IiO o::rsta a Cl:Ir(:m direta, a:nfbme
Ild:l. 14.CB.9J 31.CB.9J 15 latas :irIft:rrra:;ã: fi limite IL 2.3))/00.
Prcc. a::zB2/9J re:au 43,:0 prt:Ce::B).

3J<g vita-
millo 53,OJ
19J<g a;u-
car ::e,:O
4<:g rolara 1!Xi,OJ Z2.ffi7,:O DÍEJHS3.

AlcEisa V. d::s 531tr:s 1559 10.07.91 6 1493 3J<g carre 1.lOJ,OJ - -
Prcx:. CDlffil/91 CE.07.91 CE.CB.91 1~ carre l.aD,OJ

1613 3J<g fÍgrt l.CXD,O)

19.CB.91 12<;g l:BiJIe l.aD,OJ
19<9 ftag 8XJ,OJ
1:0 OJCS 18,OJ

17.07.91 O d::bro d3. R-rotic:t:.l:E
a:Q..ri.r.i.d3. EIn 10.07.91,
fJa1t:Enb p! f;çcs mits.

31.07.91 !>t:sTa.q.mtli,cB:i:l e pre
g::sd3.éq.li f:;içio Em -

10.07.9l. 416.4J),OJ etnJite

Prcc. CDllro/91 19:0 3).CB.91 7 l'lro 1ED<g Cél!n' l.!'ID,O) - -
05.CB.91 CB.CB.91 :D<g carre l.6JJ,O)

19J<g rig:.: l.3X>,OJ
l:D\!S ~iJIe l.E,OJ
8Ng Íhrg l.a:D,OJ AD.4J),OJ etnJite

Cbrercial N3rc:iro um. IiO o::rsta a IiO o:rsta a infc:nra;ro
Pro:: .ál.mJ/91 em 27.CB.91 7 4Xi 2J<g leite OO,OJ 16.8)),0) ~ infoma;;ro fi fi çnx::ess::>

Z2.CB.91 01.01.91 ptro:'S3J.

Pro::. crrm3In E 11.04.91 6 54) 2J<g l113I'Bi3:' Art. ~-II IL lllM
CB.04.91 12.04.91 rira :B:l,OJ 2.3)) 00

" l.Thg ciur'-- f"-.

q..e fEO,OJ \.

~~. '/ \ .'
AQUIRIÇnES DE CRRTAR nASTC~R PR~n F~"n/RN

PERtOOO: MAR/90 até AGO/91
'. :,
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..... i
./ VALOR (Cr$) FOOMI\ DB crNJ'RAT1\ÇAO

ESPECIFlCAÇ~ DAFORNECEDOR - NR DANE DATA DA NO DA OB QUANJ'. JUSTIFICATIVA PADE REFEREN:IAPROCESSO Dl\TA 1QJI51ÇAO DATA ~IRII)l UNITÁRIO GLOB1\L ~D're DA DIg:>J:N:>!'I RA DISPENSAR LIcI(a) (b) (c)
(d)

(e) (f)
(9) (h) (11 (j) TAÇJVJ (l)

~. co.::a:E/91 3:B 11.04.91 :D n:p:ill-
(art.) ra3 64,m

1~~
l.t..ro,m 62.cro,m Dil:pn:alim

'I

~, AQUISIÇ(")ES DE CRS'1'AS nÁSTC1\S PF.T.l\ Fl,Rl\/RN
PP.RtODO: Ml\R/90 até l\~O/91
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SBM ESPECIF1CAÇl\O QUAN1'O A SUA F [NI\ [> 1D/\l)g '1 • Anexo V
_ ..A- PER10f)(l: MAR/90 até AGO/91 rIs.

.#•• ..._- 06
I \

VALOR (Cr$) FORMi\ DE ÓJNmA'rA Ln.o ' 1 I
FORNECEDOR - N2 DA NE DATA DA Nll DA 08 QUANr. I .ESPElG±F CAÇA0 OA\

DE DATA ~IRII:IJ IA dU:,TIFlCA'J'IVA p.1\PROCESSO DATA 1QJISIÇAO
UNITl\RIO GLOBAL Kf1\LrIY\DE RA DISPEl"SAR LICI(a) (b) (c) {e) (f) IDA DISPEtSX\(d) (g) (h! li) : ( j I T!'.ÇAO

(1).
!'fu o:rsta a !'fu o::rBta a infana;;ãComercial Narciso 469 CE.C5.91 6 710 90 !'.:g c~

,Ltda 25.04.91 03.05.91 fé 650,00 58.500,00 Dispensa irlfbrJJB;;à:J lU lU pro:es:o
Proc. 001041/91 prc:o;s3).
Proc. 001102/91 909 C5.03.91 6 1135 60 Kg fei.

IID1 TI:D\04.06.91 11.06.91 jão 400,00
30 pctes
canela 45,00
12 latas
faro lác
tea 480,00
60 pctes
vitamilhe 72,00 35.430,00 Dispensa

Proc. 00141 <1/91 1029 17.03.91 6 1294 35 Kg cr~ lJiEM JIEM10.06.91 20.06.91 mogema 700,00
28 latas
nescau 149,00
25 caixas
biscoito 250,00
25 caixas
Jbiscoi to 450,00
50 potes
margarina 220,00
10 tubos
canela 45,00
32 vidros
~veia 620,00
~O petes
Iv i tamilhe 72,00
)0 Kg ea!

650,00le
160 latas
'xtrato 160,00
bo vidros

empero 95,00
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SEM F.SPF.CIFICl\çl\O QUI\N'1'O 1\ SUI\ 1'1 NI\L1[)l\n'·~ I:.. :. I Anexo V
PRRtonO: MI\R/90 até AGO/91 :~ .

I DE CONrRATA~rr:;sr.teXf'l

I\L'lJ I ;, l \" I.Jl.1 1 J'. \., .• ". 01'\.\'),' I\u I 1'1'" ~. I .... , \10' I .1,1.. I ')' .,\/ ....

FORNECEDOR 
PROCESSO

(a)

~~

! ! !

4 Kg co
lorau - 350,00
15 Kg sal 20,00
30 Kg f~

rinha 80,00
20 latas
'al11eixa 380,00

90 Kg ca
fé -I 690,00

~roc. 001727/91 I 1547 01.07.91 Cf) 6 1347
28.06.91 03.07.91

Proc. 001863/91 I 2006 14.CE.91 6 1614
13.08.91 19.08.91

62.100,00 IDispensa I~ cxrsta a 1Ni> a:rsta a ~I(f
infOlll"B;ID m ro pro::e:B).

pra:B::ro

i:j.....
;J>.
;:o
Õ
i:j
O
\)
O
Z
O
;:o
tTl
cncn
O

~
\)

Õ
~
t'"'

-::

.......
cn
C1>..,..,
1':>.
o

O
~

2
g'

I~
I
·~

~

(1

• IITEMII:EM

C!;lTl:rn can a nÉx:ina~
gic:ia Jl3ffi J.ar:re re
id::a::s, nres e~
tes cb Qntro Sxial à3.

DL. 2300/8~ill\.
52.650,00 IDispensa ~rt. 22-11

'DL. 2300/861Ni> a:rsta a~
68.000,00 !Dispensa iArt. 22-11 ro pro::e:B).

127.332,OOIDispensa

101.910,Oo'IDispensa

95,00

150,00

150,00

799,00'

350,00

260,00

450,00

240,00

240,00

640,00

1.700,00

90 Kg ca
fé
200 Kg
açúcar ,

163315 Kg mai
21.08.91 zena -

5 Kg cr~

mogema
100 Kg
açúcar

25 caixas
biscoito

25 caixas
biscoito
10 potes

Imargarina
50 K!\ aE.
roz
30 pctes

f
itamilhO

1738 40 Kg lei
04.09.91 l~ite em

pO

20591 19.CE.91 !Cf) 7
16.08.91

20611 C2.C9.91 I 7
16.08.91

Proc. 001828/91

IP roc . 001843/91
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AQUISIÇt"lES DE CRS'l'1\S f'ÁSTC1\S PFl.l\ PLf'/\/RN
PERraDO: Mi\R/90 até 1\,,0/91

LU ";;--! 1 ~., , I

\~ VALOR (Cr$) FORM1\ Df. CONJ'RATAÇAO
. .... I

F,flR CEDOR- N9DANE DATA DA N2 DA OB QUAN.l' • ESPOCIFICP.Çl\O DA
ROCESSO DATA JQJISIÇAO DE DATA iNXlUIRI~ REF'ERE:OCIA JUSTIFICATIVA PA

ft.o"D"T LV UNITMIO GLOBl\L ~(}>rn RA DISPENSAR LlcI(a) (b) (c)
(d)

(el (f I (g I Ihl ( i ) DA DIEPENJA
TAÇAO( j ) lU

B:h3lcb [q::es Q:n;;al~ 1<13 22.<13.91 6 Lill ~fÍg;d LB3,m riO ansta a />qJisiio Jna:l1ata~ ,i
Ro::. <Jll'67/91 01.01.91 CE.01.91 1Cl<g carre 74),CO 21. 13),CO Di;:p:rs3. infoma;ã:J inicio de a..Ua3 en I

m pnres;n 15.C8.91. I

Fro::. m:rm/91 101 (2.01.91 6 5'll ~carre f65,CO ITEM riO errata a inftxna;â:>I01.01.91 12.01.91 1Ckg carre 745,CO m pra::es:n.
~fÍg:rl LB3,CO

\12<g reD<E fRS,CO
19<9 :thrg <ff>,0)

I00.01.91 lS) <MS 13,75
10.01.91 ~carre f65,O)

1Cl<g carre 745,CO
~rigrt LB3,CO
12<g reD<E fRS,CO
19<9 Íhrg: <ff>,CO
1!:D CME 13,75 121.::65,CO lMpnxJ.

Fro::. m:rm/91 543 25.01.91 7 'DI tng carre ff8,CO JIH.f IIEM
3].01.91 (12.CE.91 ~carre 745,CO

~~ Lffi,CO
tng . Lffi,CO
3D CME 16,::5
12<g reD<E ffD,CO 115.%,CO

Fro::. C011C8/91 576 m.CE.91 7 1072 ~carre ff8,CO IIEM IIEM
OO.C6.91 00.00.91 1Ckg carre m,co

3J<g rigrt Lffi,CO
19<9 fui--g Lffi,CO
1:0 <MS 16,67

16.C6.91 16,2 Kg C8!:
re m,O)
1!:D <MS 16,67
43<g carre ff8,0)

29.C6.91 1Cl<g carre m,O)

~~ Lffl,CO
ff8,CO

"
19<9 frag: Lffl,O)
1:D CMl3 16,67

~
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00
\D......
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PR: VALOR (Cr$) FORMA DF.: CONJ'RATJ\ÇAO
... I

roRNECEDOR - N\l DA NE DATA DA NO nt\ OB QUANJ'. F1lPOCIF ICAÇl\O DA
PROCESSO DATA 1QJISlÇAO DE DATA ~IRI[lI\ REfEREN::IA JUSTIFICATIVA PA

I1'r>J\DJ\Tur UNITMIO GLOB1\L ~1Q>1E RA DISPENSAR LICr(a I ( b) (c) (e) ( f) DA m~EN:A
(dI (g) (h) ( i ) ( j) TAÇNJ (1) -

fu:c. muCX3/91 5~ 31.m.!:}1 3J<g carre 458,00
(cx:nt.) l!:O CM:lS 16,67

1l,5lcg cal 'Ibtal N.FS.
re m,oo 19J.141,00
11,~ fu:r
!P 41),00 'lbtal CB.
33lg care €re,00 (g) 3l6.aa:>,m IMpa-sa

Fh::X:. 001415/91 1$6 19.07.91 7 14:>1 r4i> cxrsta a r4i> cxrsta a~
01.07.91 (tF 0011ffi 26.07.91 3l,~car inftrna;;ã:> rcro~

re Ua3,OO ~
!Xl,~car

re 993,00
29,~ fÍ@
<b 649,00
14,~p=i

lG:l 00,00
13,~ fia
lP , ~,OO

(JIF 0011ffi 1~ f'4i.d: 5ffi,OO
3),9lg al!"-

re !:ffl,m
;D,~ al!"- ,
re 993,00
10,~p=i

lG:l 94J,m
lS,a<g ih!.

~,m
g:J ~(JIF 001164 14,~ .
cb 516,00
3J<g carre a:o,m
?1,~ caI"'-

re 8':B,m

(Vire cts. \elID
16,5lcg r:el

94J,OOL...cb3ta fblffi)

~ .-. lG:l
';..

19<9 furg: ~,m Cfl4 ,w,m DL"\=i'rS:l I

AQUISIÇ('lES DE CF.S'1'I\S. f'J(S'CI\S llF.f,1\ FT.RI\/RN
PERtOOO: MI\R/90 até I\GO/91

'. '1 I Anexoav
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JlIQUISIÇ~ES DE CF.s'T'JlI~ f\~STÓ\g PF.l,1\ 'FJ,B1\/RN
PERtOOO: M1\R/90 até 1\<'0/91

.... r. .,- VALOR (Cr$) FORM1\ DF; CONJ'RATAÇAO
. ..... ,
ESPOCIFICAÇl\O DAFORNECEDOR - NQDANE DATA DA NO DA OB ooANJ'. JUSTIFICATIVA PADE REF'EREN::IAPROCESSO Dl\TJlI 1QJ1S1ÇAO trDnRJIJ .JV

DATA AD'J{JIRIJ:Y' UNITAAIO GLOIW.. ~[)1re DA IJ.IS?ENiI\ RA DISPENSAR Llc!(a) ( b) (c)
(d)

(e) (f) (g) (h) (1J (j) TN;NJ (1)

iú. EàlWtD 1<:2 <:2.04.91 6 537 ax:w a.1h:l O,~ Ni>~a 1'fu o:nsta a :irIftIna;;ã:>
fhx::. COJiO)/91 01.04.91 12.04.91 1Cl<g à:xÍxJr . ro,oo :inftlTra;ro ro ro prcces:o.

2) 1ro,OO prcces:o

I
9<g à:l:cah 100,00
1Cl<h l:ataté . 215,00
2:0 lJ:raa: 10;00
&g caTI.ll"! . 19),00
15 ctu:tus ; 3J,OO
1 l<gcà:olé • l~,ro

2:0 1araJj: .9,::0
10<g rrmio : ro,oo
4) rreiIDJj: : 2B,ro
10 p:imntãs 18,m'
9<g iEp:)lli: : âJJ,OO
&g tmate ' 14),to

03.04.91 Ih) M:sJe:i q.â' pcB:i:s
valores ca~4"
an<:2.0f9 , 3'1.7ffi,OO

, ,,

I
I

I
I
I,

L 1
I

"---"

N
N
00
\O
w



• 0,0. ,

/ V VALOR (Cr$) FDRMA DF.: CONJ'RATAÇAO .... I I
- ~ORNECEDOR - NQ DA NE DATA DA N2 DA 06 QUAN.T' • ESPEX:IFlCAÇl\O DA I

PROCESSO DATA 1QJISlÇA0 DE OOTA iADJuIRlrY' REFEREN:IA JIJSfIFlCATIVA p~ !

( a ) ( b) () ( e ) ( f ) UNITAAIO GLOB.l\L ~[}>ffi DA Dm?EN3l\ RA DISPENSAR LIC.!.!
c (d ) ( 9 ) ( h ) ( 1 ) ( j ) TAÇAO 11 ) I

4J l€:D,OO I
1Cl<g à:a::at ~ 1m,m
ali ffitata 215,m
~-1:x:raa3 10,m
16<g a:n:ur 1:0,00
i:D d1.rlus 3:>,00
a<g cà:.:oJa 19J,OO
gn lara1ja 9,:0
a:> J<g lJBTB) 9J,m
~ .,.;;...,.;" .,;, 28,m
a:> p:irra1t:Ce '18,m
1Cl<g rqúlli 2:D,OO
13<g tmate 14.),m 34. í95,m IMp:n:i3.

FToc. cmm/91 544 16.04.91 7 'AE 1Cl<g à:i::tor €:D,m 1'fu o:mta a 1'fu a:rst:a. a:irlfl::ma;,'OO
3:>.04.91 10.CE.91 5 J<g à:a::at 1m,m :irItbrTTB;;ã-J ro ro prcresro

1Cl<g ffitata 3X.l,m pro::e5S'J
B<g-can.Jr8 19J,m
1 J<g a:tola :m,OO
lCl<g rrroID 1l0,m
% -np:illD 2D,OO
~ trnate 2D,OO
a:> à:a:'.axis 19J,OO
2'D l:x:raa3 15,m
15 d1.rlus 3:>,m
CO br<nb 10 m
4J nnn:n I;'; , a3:OO
10 p:irra1tCe 18,())

23.04.91 M:Sras q.ro:i.c:l:d=s e
valç:res tni :s., da~
siça:> cE 16 04.91,a::ref
cxntmb-e= gn f!J'. cE
a1Jn éD r:n'P tnit. cE
1,m. 43. 14J,m IMp:n:i3.

l r
- _. "

AQUISIÇl"lES DE CF,S'l'/\S I'ASTC1\S Pr,T,/\ 1"1.11/\/RN " " I Anexo Ov
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AQUlf:IÇl"lES DE CP.f:'l'I\~ "~STCAf: pF.r,1\ PLBI\/RN'
PERtonO: MI\R/90 até 1\\,0/91 .

VALOR (Cr$) . ······1 I
FORMA DF.: CCW'RATAÇAO . ESPOCIFlCAÇl\O ~I

JUSTIFICATIVA PA
~rn ~a: RA DISPENSAR Llq I

( i ) ( j ) TM;1ID ( 1 )

."'...'"

o
t:a-
O'a
o.
C1>,.....
'D
'D
N

i

jAneXOOy

I ~

'. ;/

'..I...... \.,

GLOBAL
(h)

NO DA NEI DATA DA~E NO ~ OBrtANJ'·
Dl\TA 1CUISJÇAO ~TA IRILllj UNITÁRIO
(b) (e) (d) (e) (fI., (9)

- -1.

~~EDOR -
PROCESSO

(a)

o
t:
~

::l.
If
8'
§'
N,.....

o
>';;t:I

Õ
o
o
n
o
Z
o
;;t:I
tTJ
VJ
VJ
o

~n
Õ
~
l'
'@

C1>o.n
Il'.
o.....---

i)

N'iJ a::rs.ta a IN'iJ a:rsta a infc:ma;;ro
:irlft:ma;;ro ro ro pnres:o
1l'"CCeS3:)

124.193,m (~) D.U:p:n:a! U',
NiJ cxrsta a NiJ a:rsta a :Infl:rna;ã:>
:i.rJfOOrel;;ãJ ro ro~.

1ro,m
A>,m

l2J,m
roJ,m

4,BJ
fO,m
15,m

aD,m
aD,m
1A>,ml(i)
3),m

E,m
3:O,m
10,m
ro,m
23,m
aJ,m

193,m
m,m

~1

13.C6.91

1497
(2.03.91

7

7

1O.C6.91

25.07.91

1m à::a::alci.~

12ali~

~ à:a:at
1 l<g alln
lCill liJTi::es\
f.O<g àX:toí:
9ro l::Inn;
~ 1:Btatc
~o:tolé

:<O<g <HUJr

I
EDchdus
~cajá
1~ g:>ià:É
lem 1aralj
!S71tg nmã:
1ED lTI3ra"lJ"i
ie::> pinmta:
I~ rEp:>ll'
~ trnate
24 rmlh:sc

~:r fó.m
:D . 21o,m

l::aHa
ta 18,m
liJTi::es 4,BJ

193 1ar'cI\:i lO,m I
lTI3ra"lJ"i :l3,m I
~ ~~ I
~~ . I

BJ,m
I

~~ I
~~ jl.em,m
fO m i""

aD:m ~\
I aDm ~

1693
19.07.91

5r.3
07.C6.91

Pra::. CDl413/91

l "li'rtc; (l)J.l()l/91

_I (VicE d:s. verIDI 1tita fo1hl)

N
l~

00
'D
Ul



N
N
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\O
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AQUISIÇ()ES DE CP'S'l'1\f: 1'1\5 T C1\f> PP,l.l\ FJ.Rl\/RN '. " I Anexo 011 /O
PERtODO: MnR/90 até l\GO/91 '..L 1=I 11e>/1l P>

.... I ::l-
". P>

VALOR (Cr$) FQRl-1l\ DF. CONTR1\Tl\ÇAO
I

ECEDOR - INll ~ NEIDATA DI\
Nll DA 08 ESPOCIFIC1\Çl\O DA a

PROCESSO JUSTIFICATIVA F~I
...

Dl\TA lQJISlÇAO DATA REFEREN::IJ\ P>

(a) (b) le) (el GLOBI\L [)'\rE
DA DI!'PEJS1\ RA DISrrnSAR LIC.! I N

(h)
.....

( i ) ( j) TAÇNJ (11

~. COl413/91 lro,CD
ao,CD
3V,CD

I1l0,CD O.....
2:DLCD. ;1>,

210;(0" I ::o.....
33,CD O

173.3:D,CD D.iEpnxi O

~. CD:\B2}/91. I lÇffi I13.m.Sl I 7 I 1823 ~<Ml3 J 23;4:>
O

CE.C8.91 13.m.91 . o2s alfi
(")
O

54io· Z
~,CD

O::o.~,ro m
l'77:CD

(:I)
(:I)

lEb,CD O
213,CD Z
19',3) ;I>

2'i5,CD
(").....

127iCD O
Z

127,CD ;I>
1l0,CD r-'

~,CD ên
3!6,CD

(1l
on

12,4:>
P>I
o

:).Q7,CD .....
'-'

::ffi,CD
';357,CD
127,CD

(Vicecb3.~
lC8,CD

resta falta) 43;CD 155.:m CD ClnJitB

InÍ.stria e CbTÉn::io Cffi 3).m,91 7 4:i4 ::fl,CD
Im:r.im Ltà:l. 21.m.91 01.04.91 13,CD( )

Prr.c. ClXf'Ef>/91 AD,CD 43,C9J,CD ~

~
O
'1=...
1=

L I I I l. . L I I I I I
cr'...
o
o.
~.....
\O
\O
N



-~.. .
VALOR (Cr$) roRMI\ DP. CCX'lJ'RATJ\ÇAO

. .....
FORNECEDOR - NCJIY\NE Dl\TA IY\ NO IY\ OB QUAN.l" • P..sPOCIFICJ.\Çl\O DA

PROCESSO DATA JQJISIÇI\O DE Dl\TA ~lRm R.EF'EROCIA JUSTIFICATIVA PA
UNITMIO GLOB1\L ~[)illl:: RA DISPENSAR LICl(a) (b) (e)

(d)
(e) (f) (9 ) (h) (i) DA Im1'ENiA

TN;NJ (1) -( j)

Pro::. (I)l073/91 435 :D.04.91 7 fi:J7 2J))~ 13,00 !rio cxrs.ta a~ a irIfl:J:Tra;OO
24.04,91 29.04.91 lE J:res 35,00 .inftrna;;a::> rn D pro:l'.'.S::D

1&g tolfd ~ AO,m
lCl<g tolo 1.m,m 9J.<H>,m Illiprs3.

Ptt:c. (I)l1C6/91 ffi3 04.CE.91 6 1073 2J))~ 15,00 I !'li> cx:rnta a Limites çerml.ti.d:s IElo
aJ.CE.91 CE.CE.91 Jatg bis:o" irIfl:J:Tra;OO rn 2.m/a>.

to 1.aD,m /XOOlSD
Jatg tarEp: 1.m,ro
/IX) ln:r'Ca:
cerew 9:>,ro
l~torta 1.9D,m l11.9:1),ro Illiprs3.

Pro::. COJAI2/91 1577 a3.CE.91 m) 7 0>1 11<D~ 17,00 riO cxrs.ta a riO cxrsta a :lJ1ftrJrB;;à:,
02.07.91 <E.07.91 1~ ix>la- irlft:rna;a:> rn rn j:I"OOeS:O

da l.m,m /XOOlSD.
:D~. 2D,m
1aJ<g tolp l.m,ro
~ t:rln;&;

~rew 00,00 231.tfJJ,oo ~
Ffl:c. (I)l87.:V~U alil aJ.C8.91 7 ~ ~~ m,ro lL 2.J:X)/85 riO cxrsta a irTfOOrEr;à?

16.C8.91 2l.CB.91 ~~lai1 l.€:m,oo Art. 22-Il ro j:I"OOeS:O

~~
aJ,oo

~rew 19:>,00
j21kg tolo LAO,oo 184.100,00 ~

R:ta::n llliz M:utirs~ 15Xl 12.07.91 6 lE ~1TID3I'- riD cx:rnta a tiD cxrsta a infuTJa;à:>
reto 02.07.91 12.07.91 ro ... E,m int'oma;à:> rn ro prcces:o.
Pro::. (I)lfm/91 12 latas

~ia '731,00
)'llatas fa

lruta 1ÉctE 7iO,m
(VicE d:s. rn ~rro t:D ~ts vit í

ffrta fblta) lnillu 00,00 I'

10<g carre 1.m,m ~
'------

AQUI ~IÇ(')ES DE CF.S"'AS J\~STC1\S PF:T,1\ FLB1\/R N
PERrODO: M1\R/90 até 1\GO/91
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aAQUISI ÇnES DE CP'S'f'AS [\As TeM, PP.T,1\ PLBA/ RN " '{ Anexo
FERtODO: M1\R/90 até 1\<,0/91

,;}. , _.
~.\ "

\ ....
VALOR (Cr$) FORMI\ DE CONJ'RATJ\ÇAO F;5POCIFICIlÇ\O DA

FORNECEDOR - NIlMNE DATA 00 NO 00 05 Q,JANJ'. JUSTIFICATIVA PA
PROCESSO Dl\TA JQJISD;AO DE OOTA ~IRI(1J REFEROCIA RA DISPENSAR LICI'T'RARA.TJ-I(" UNITÁRIO GLOBAL DA mg>EJ'SZ\(a) (bl (c)

(d)
(e) ( f) (9) (h) (i) (j) TPQ.O (1) -

I

~PrOO~ OOlfm/91 151J 12.07.91 2J lts extr
(<Xnt.) m1mate m,m

1 Kg 001Cll'E ffiJ,m
1~1TElim- LS),m
5 Kg sal :a,m

'I



err,! '''::;,)r'~~"IFrC;\('ii\! (il l ;,'J',ó1 ,\ ",,\ j'li.;·:.I.I.''''.':, ~'-- I d.L';,',_ •

•~;...... ". ~ I. .'. P;::R í nnr;": ~1.~j-~ /<)fJ é1 \-0 T\r:n/n í rI:: ..... ' ~ ..__ ~ 1
..,o." -----,------,-'---,---'-1 - -r--- ~
c::L~) ~ --~--- ,- V1\LOR (Cr$) F0Pi·v\ DE CüN!'Ri,' 'i\çn. 'r':~,p'fX: FTC'.1,rl\ü nT,
FORHECEOOR - Nº 01\ Nr: 01\TI\ D1\ nr:vgI~'It' NQ [)~ 013 QW\NT. 'rm~'ii\ ~ ~i;m'JCHriVl\ I'~

PROCESSO Ol\TA rQJJSIÇl\O ~.JI DIUA CQllIRID UNITÁRIO GLDl'J\L 'l1Y\L~rn:\DE g~ DI~~E~F'.l\ RI\ DISrI::nSI\R r.JC.!.1
(a) (b) (c) (dI (e) (f) (g) (h) (~) (jl Ti\ÇlíO (11

O
s::;=
0-
S
o.
(1)

......
'-D
\C
N

99,00

470,00

279,00

998,00

o
S;,
~

Õ
O
O
n
O
Z
Q
;;C
tIl
CIl
CIl
O
Z
;t>
n
Õ
~
l'

-"""'
CIl
(1)

o.(')
1'>.
o
~

o
s::

I
I'>..,
~

I :i'

'j
=t'
I'>

t..l

'q
.....
N
N
00
'-D
'-D

111.278,00IConvite)f12,00"

225,00.,

350,00

249,00

10 latas
neseau
10 petes

!eremogem:l
lO Kg fa
rinha 
07 latas
ameixa
20 latas
leite co!
densado 
20 vds ter
pero
50 rapadt,
r:lS l 188,00
1 Kg alh~' 1.400,00
20 Kg ca
~ -
30 Kg cht"
chu

1604112QKg fe

15.08.91 .Ji,O. ~ 498,0030 Kg ma ' _
gax'i n~ , " 800; 00"
301tsole
soja 386,00
25 Kg ra
pad~~a - I 200,00

.. 5'2 - p'ete
cnnj i,qui

nha' -1 399,00
16 Kg ar
roz - 42(',00
20 vidro.
canela. 510,00

71954
06.08.91113.08.91

Proc. 001820/91
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AOUISIÇOES DE GENEROS 1\LIMENTICIOS PET,A Fr.BA/R~

1\' \ . • "

Anexo
I' ~. I

r r<L 'v. .... , .

Lf\-!-.~ PRCGRl\Ml'
V1\LOR (Cr$! FORMl\ DE eoNI'RA' l\ÇAO i.--(SPEX: FICl\Çl\O rA

1'-0 FORNECEDOR - Nº 01\ NE 01\1'1\ DA Nº DA OB QUl\Nr.' j'-'STI ~ICJ\1'IV1\ PA
(lJ : PROCESSO D1\TA l'QJISTÇJ\O DE D1\TA iAWUIRIlYl REFERFN:Il\

RA DISPF.NSl\R LTCIrml\RJ\f ,H< UNITMIO GWI:W. M-]~T1W)E DA DISPEN'?J\I - .' '. (b) (e) (e) , ( f) (g) (h I ( 1 ) ( j) TAÇAO (1)~/(al (dI

16, sac0!l
erva doce 580,00
152 pctes
r"itamilho 110,00
30 garra
fas suco- 590,00 .

I130 garra- '
Ifas suco 560,00

"O garra

Ifas suco- 438,00
32 lts goi . I

" -
435,00 Iabada :

10 lts·ne,,!i'
730,00 Iau

I17 5 pc;tes I
~iscoi tO 840,00 I
~O Kgaç,Q
ar, 158,00

li Kg sal, 47,00
36 latas
lei te 998,00
16Kg c~

e 980,00 346.546,00 Convite - -

SODlCOREL-Soc. Dist. 048 7 412 150 ~g'\!I~

~om. e Repres. 08.03.91 13.03.91 ,20.03.91 'arrao 230,00
IProc , 000260/91 pO pctes

fvitami1ho 85,99
ISO vds te~

'8l'O 75,00
f. Kg col~

['BllJ 375,00
JO.Kg 'fa
r í[~hn " 132;50 47.J84,LlO Convite r, \

f.'
"1..

...



AQUISIçôES DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA FLBA/RN
SF.M ESPECJFTC1\Çl\O Qll1\N'l'O 1\ SlI1\ FTN1\f,101\l)r.

PRR1nno: M1\R/QO nt0 1\r,O/Ql

V1\LOR (Cr$)
1 I'

FORM/\ DE CONTR1\T1\ÇJ\Q rESPOCIFICAÇJ\O [,/\
JUSTIFICA'l'rvA PA

Io..rn1\T J~IREFERFN:IA RA DISPENSAR LTcI
r~ , 01\ DISPEl'fi/\

( 1 ) ( j ) TT\ÇJ1,(J ( 1 I

o
~
0-
So.
(l)

......
~
N

AnexoJ.~
15j, .,

GLDB1\L
Ih)

NQ DA OBF/ANI'.
D1\TA IRIl:Y1UNITÁRIO
(e) (f) (g)

Nº DA NEIDATA DA~OGRJ\Ml
DATA 1QJISIÇAO DE
(b) (e) .

(d)

...... ~-.

U-~
. j iFO~ ,CEDOR -

.I !P OCESSO
t!. .,.'. (a)

Supermercado Nordes
tão Ltda 
Proc. 000270/91

Proc. 000267/91

0711 15.03.91
15.03.91

068 1 15.03.91
15.03.91

7

7

41~ 400 gr
20.03.91 alho I 0,99

20 J(g abó
bora 45,00
40 abac
xis 170,00
10 Kg ab
cate 131,00
20 Kg b
tata 140,00
60 Kg b
nana 77 ,00
16 Kg c:e
noura 79,00
15 Kg chu

ohu ~
90,00

2 Kg ce
bola 210,00
5PO.• la-

8,00ranjas
2~ Kg ~

I 90,00mao
2 Kg p~

mentão 71 130,00
10 Kg re
palha l 145,00
12 Kg to

~" .~
115,00

6~Kg . li
90,001 29.290,OolDispensámao ,

41~ 40,l00KÉ
20.03.91 carne ./ 570,00

30.1f?5 K~

frango I 541,00
24 Kg pei
xe I 573,00

~a=a
~ia r:ara éQ.IU;ti.çà)
cE~ alirre1ticicE
8TI fl..n;àJ cb :inicio cB3
aiI.a3.

'~\
1 'lI, ..

tJ......
>':;d

Õ
tJ
O
()
O
Z
O

Gl
VJ
VJ
O
z
>
O
O
Z

~
.......
VJ
(l)

"'"'~1o
......
'-'

o
>=
~

~
Pl
N......

~
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O
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o
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ê.
'7'
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N-
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8
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~

""'"C/)
C1l
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~(RN
I G C E Anexe

Fls. r... :

['Rcx;IW1lI VI\LOR (Cr$) FORMI\ DF. CONTRAT \Çl\O If:SPOCI 'ICJ\Çl\O [,1\
FORNF.:CEDOR - N° DI\ NF. DI\TI\ DA No DA OB QUAN'J' • CJ\'T'IVI\ PI\

PROCESSO DATA TQJISIÇAO DE DI\TA I\DJUIRlr11 M..U'\LTf)l\f)E
REI·.~~

RA DISPFNSl\f! LTcIT'RI\Bl\lJ I( UNITMIO G[,I)B1\L

"'~,(a) (b) (c) (e) (f) ( i ) DI\ DIg>El'f'-J\ -
(d) (g) (h) ( j) TI\Çl\O

(1)t .
fq}isiçro inu:liata P3ffi.~ '~1 25 dúzias lffi,CO l\á) cxrst:a a

~ de ovos 57.053,26 Dispensa infonm;;à:Jm r.tnicio cffi aI1a:3 en
f 15.m.91.

~ da Silva 1559 17.CJ7.g) 6 1531 12 pés al IFroc. 001689/91 02.07.91 05.08.91 face 85,00
50 Kg!J<'abó

\bora - 80,00
100 abaca IPtis - 250,00 I40 Kg abi!

200,00 Icate

I50 Kg ba
tata - 330,00

I
1250baná
Inas - 30,00
5 Kg cebo Ila - 250,00

I20 Kg gOL,?
400,00 Ilha

I12 Kg li
,,"ão

- 150,00 I
1250 1a-

Ianjas 15,00
:JO Kg ma

Imão - 140,00
I

30 Kg ma

I.- - 450,00acuJa
~ Kg pi- ,
;nentão 380,00 I
05 Kg re I

I

(>olho
- 210,00 :

30 Kg to-
,,"ate 180,00
b4 l1D1h::E ,'i

trnp. \ert:i2 50,00 I'"~

~O Kg ce ~
100Ira

- 190.0D 163.670 00 Convite - -
!-



Notas Sxplicativas:

Coluna;

gJ 6 1292 12 latas
20.06.91 fhr.1Ér::tea I 536,25

I
,.08. 911 7 1634 50 Kg lei

16.08.911 21.08.91 te em pn 2.20S,OC
3 latas
sustagem 5.200,OC

Informação:
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~
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õ
o
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IJ:J
IJ:Jo
~
Q
o
~
l'

'@
('I)
on
P,.
o
~

preencher com o numero do processo;

data de recebimento do produto atestada na respectiva nota fiscal, para visualizar-se eventuais pagamentos anteci
pados;

numeração detalhada no anexo I;

valor unitirio da cesta bisica ou do produto adquirido, o qual apresenta-se, em muitos casos, com diferenças na
discriminação da nota de empenho;

"ali

"CU

"d"

"~"

"jlt

"111

artigo/inciso do D.L. 2.300/86 que respaldàram ~ dispensa de licitação;

relatar a justificativa contida nos autos ratificando a disppnsn da licitação.
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~
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!
, Anexo VI

, <t.. -J.1l(' '-'\, .1',1 - 01

I~~ lIDANE
VALOR (Cr$) ~ m CONJ'RATru!:oo

\ ...........-
FORNECEDO DATA DA NQ [l!\ 08 (PAN!'. : ESPEX:IP CJÇ\O DA

PROCESSO DATA JQJISlÇAO DE DATA i'ID"JUIRI[1 RE:I"rnE:OCIA JUSTIFICATIVA PA

(a) ( b) (e) (e) (f)
UNITMIO GLOOl\L ~TQlIJ)E DA DISPEN'A RA DISPENSM LlcI

(d) (g) (h) ( i ) Tw;AO(j) (1)

ria Brasileira de Ai.! 266
Cesta bá a.. 2.:nl/OO 'J3 621 sica - 150,00

~o tem20.02.90 2l:l8OO nães Art.22, VIImentos - COBAl 15.03.90 22.02.90 75,00 9.930.750,00 Dispensa
Proc. 37005013657/89 74650 cri-

anças.
Proc. 37005009882/89 267 3 621 25.800

15.03.90 20.02.90 22.02.90 mães 150,00
60.310 Dl 2300/86 Não tem O,.t:

crianças 75;"00 8.393.250,00 Dispensa Art. 22-Vll

Proc. 3705013655/87 268 3 621 15.320
15.03.90 20.02.90 22.02.90 mães 150,00 DL 2.300/86

O~40.040 Art. 22, iterr
I~ão tem

crianças 75,00 5.301.000,00 Dispensa fJrr
Proc.3700001J657/87 289 3 ,169 24.004 mães 88,40 DL.2.3OO/8

15.03.90 23.01.90 2.4.01. 90 10.784 cri 5.015.244,80 Dispensa Não tem p
anças 40,80 Art. 22, item

Proc. 37005009882/89 2?0 3 168 24.976 VII

15.03.90 23.01.90 . '24.01;90 mães 88,40 DL.2300/86
59.166 Art. 22, item Não tem

(V__

.. crianças 40,80 4.622.748,80 Dispensa VII

Proc.37<Íro13655/87 21.01.90
00166 15.25õ 88,40 DL 2.• 300/8t439 3 25.01.00 maes,

Dispensa Art.22, VII Não tem ('rç21.03.90 43!:i50 40,80
2.045.358;40

IPrl)c" 40712002598/1:19 9.65 2 1561
c r ianças a.. 2.300/00piversos gê

25.04.90 25.04.90 09 .. 05.90 neras ali = 1 .531 .471,00 Dispensa f\rt.22, VII Não tem ' l:
menticios v .

Proc. 37005013655/87 11-65 3 1663 84. 175Kg DL 2.300/86 Não tem10.05.90 16.05.90 17,05.90 fubá •. 60,00 Art.22, VIl ' ,
40.542 I,!!
tas óleo
soja 39;00
7.B35 'Kg
arroz 33,00
124.717
sácolas. 11,50 6.3.24.413,00 Dispensa

Proc. 37005009882189 . 1727 3 2660 5.250 Kg

L. __. 21.06.90 20.06.90 26.06.90 feijão 6,54

- -' ,-- -.-- --- . ._--_. ... ----



AQUISIçnES nE CRSTAA ~ASTCA" PRr~ p~nA/Bn

PERl'ono: M1\R/90 até 1\GO/<Jl

o
!=
2
O"
(3
o.
(l)....
\D

~

Anexo VI
02

FS~F1CAÇ'l\O D1\
JUSTIFICATIVA PA
RA DISPENSM LlcI
TAÇN) (I) -

r'.

~QlIJ)EI REFE{€:ríCIA
( i) ~ DA DISl?EN:iI\

(j)

FORMA ()l~ CONrRA'J rv::;J1O

G!.DBI\L
(h)

VALOR (Cr$)
NI! DA 08 FtANJ'.

DATA IRI~ UNITMIO
(e) (E) 'I (9)(d)

NO DA NEIDATA DAI DE I
Jll\TA lQJISI.ÇAO~
(b) (c)

r ,'1:;)". crJ
""- -- t/
I ~ECEDOR

PROCESSO
(a)

3.455 Kg
fubá 11, U)

2.183 Kg 1-0- ~:nYB6 1 Não tem ( ..~
leite em Art.:22,VII

pó 4 1~{)O 140.076,50 Dispensa

2 I 2734 73.249 Kg DL 2300/8611 Não tem r't09.07.90 arroz 33,On 2.417.217,00 Oispensa Art. 22-Vll

3 I 555 170.~ Kg
Ta~g gciTI 121,00 20.570.000,00 Dispensa Art. 23, I I Não tem ,:,Carroz ' I DL2.rarOO

o
>-:Xl
Õ
O
O
(j

O
Z
O
:Xl
tT.I
CIl
CIl
O
Z
;I>
D
Oz
~

o
!=
$»
::+
~

~...
$»

N....

.......
CIl
(l)....,
$».
o.....
'-'

Não tem
! t I _

DL 2.300/86

9.999 "68,80 IDispensa ~rt.22, IV

23.04L2.99,éo

239,461 '11. 2300/86 I l~ão tem :""1'"39.585.372,061 0ispensa ~t. 23,1

OL 2300/66 I Não tem
270,001 21.843.000,OO/Ois p ensa Art. 23-1

OL 2300/86
270,00 34.857.000,00 Dispensa Art. 23-1 Não tem ~,

Cancelou a !'E 2557
- 3.901.548,00 TP 01/00 Através da N.. CltiCm k-":l

10.620,1~OO

- ,+ 11.895.643,001 TP 01/90, - -
525.473,00

837,60
11.938
básicas

2

3

13.02.92

3 I 1692165.311Kg
17.05.90 composto

1718 lácteo
18.05.90

3 I 2684 60.900 Kg
28.06.90 composto

lácteo

3 I 2684\129.100 Kg
28.06.90 composto

lácteo

47281 Diversos
19. 10. 90 gêne~s alo

menticios

21'11.90~5549~iversos
2. 12: 90 ê;;';ros ali

5\ 16.,'" . ''7.11.12.90 rentlclOS:',.
• 2 l. 1 1 .90 . ,.

I I ., 12.03.91 I I ~ 680
14.03.91

,5259
28.1 1.90

Mendes e Badaró Indt2551
Transp. e Repres. Ltda 05.10.901 18.10.9C
Proc. 37005003304/9
Proc. 37005003304/9 260~

06.11.9C
3444 Ref.

12.12.90'

Proc. 37005013655/8i'\ 186~

28.n6.9~ 04.07.90

lnd. de Produtos Ali 265
mentícios lnstantâ- 15.03.90
neos - Prátika

proc.40712oo8861/89J I 13.02.92
Proc. 37005001521/9 1155

10.0S.9m 17.05.90

Proc. 37005002001/9 1739
22.06.9127.06.90

Proc. 37005002001/9 174e
22.06.9cl 27.06.90

'Iproc. 3700500b32919~ ~686

119.11.90128.11.90

~
5:



AQUIRIÇl')ES DE CF.R'1'1\R !'ltSTC1\!': PP.l,l\ PT,R1\/BA
\ I' "

I '
__ -""I> , PER1'Ono: M1\R/90 até 1\<'0/91 i (

AneKo VI
03, ;iJL. FORM1\ DI~ CONJ'RA-tÁÇÂO

.....-
roo...- -i CEDOR- VALOR (Cr$) - ESP I FICAÇl\O DANQ M NE MTA M N" Ql\ OB QUANJ' •

PROCESSO MTA TQJISJÇAO DE Dl\TA AIi;.1uIRIIll RE:FERm:IA JUSTIFICATIVA PA

- (a) (b) (c) (e) (f)
UNITAAIO GJ:.OB.I\L MD\LIQlIJ:E DA DI~EN3I\

RA DISPENS1\R LlcI
(d) (g) (h) ( i ) -

( j) Tl\ÇJ\O ll)

proc. )100500.51A/90 3416 3 5164 13.476
21.12.90 27.12.90 27.12.90 mlles 830,00

44.564 - -
crianças 975,00 54.634.980,00 lP 002l9[

Proc. )7005004514/9~ 3485 3 0002 40.512
27.12.90 28.12.90 03.01.91 crianças 975,00

13.091
mlies 830,00 50.364.730,00 TP 002l9[ - -

Proc. 31005004514/90 3503 3 0065 40.512
31. 12.90 09.01.91 09.01.91 crianças

12.650
mlies 830,00 49.998.700,00 lP 002l9C - -

Proc. 37005004S14/9~ 3535 3 0100 29.792 (yc

~
31.12.90 09.01.91 10.01.91 crianças 975,00 c/c do

~; ~.. <..r,~ Ie-4.796 TP 02/90 Art 5
mlies 830,00 33.027.880,00 2300/86

Panificadora e Mer 3498 4 0064 29.166
cearia Parque Ltda 31.12.90 10.01.91 09.01.91 crianças 960,00 27.999.360,00 Dispensa Art.22,III Não tem
Proc. 37005004641/9C /-

Proc. 37005004641/9C 3534 3 0099 17 .461 Art. 22-'lIIl

31.12.90 10.01.91 10.01.91 crianças 972,00 16.972.092,00 Dispensa c/c § 40 do
Art. 55 do ~\l' r '.T:(DL 2300/86

L ____ , -L...-.-. -- ---- .._- ._--
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d
S;,
~
O
d
O
(J
O
Z
O

êl
CJ)
CJ)

O

~
O

~

o
l:a-
O"
Õ
o.
(1)

......
'O
\Q
N

o
l:

~
~
~
§"
N......

..--.
CJ)
(1l

<o(")
~1

o,....
'-'

JfTCJ\çl\O DI\
,11)S'l'lFICl\1'IVl\ P/\
Rl\ DISJ'[lJS/\R LTf"I
T/\Çl\O (l) -

tlYIJ ,lf}.\flI:/ REF'F:RFN:I/\
( i' n/\ DISPEN""J\

( j )

27.600,oolConvite
Q

30.341,OoIOlspensa*

310.260,76Irp23/89

436.198, 281TP 23189

189.886,60101spensa*

570.982,25101spens~

161.886,52Io1spens{

256.3/'6,fl4Io1spensa

154.706,6010ispensa*

584.532,46 Irp 23/89

256.606,08Io1spensa*

(;1])1\1\1.
( h)

1.-1<1, Irp 23/eY

1.4/'4.671,/,6

1<1, 260.657,70 jOlspensa*

V1\LOR (Cr$)

46,00

591,39
304,93
347,88

0049\ 600 Kg
07.01.911 açúcar

'Diversos
14 O4hêneros

03.04.9of:.lirrentÍ._

ios

1566 diversos gê
06.05.90 ne.'€os ali

,rentÍ.cios
1648 Diversos gê

15.05.90 neros ali.;:'
menticios

2173 Oiv. gen.
07.06.90 alimEnto

2694 Div.
05.07.90

3068
31.07.90 Div.

4366 Diversos gê
30.06.9 nero§ ali=

,renticios
4602 Diversos gê

02. 10.9 nero" ali.;:'
mentidos

4602 Diversos g~
02.10.9 neros ali-

n-enticios
4474 1õOa< c

26.09.9 ne bo~, f.lC
~g frango

495 50 kg fIle
Div. gene

07.11.9 r0s.aliJren
tlClOS 

556/,
14.12.90'

5322
03.12.91

NC? Dl\ 013 F;ANI'.
D/\T/\ IRHYl UNIT~RTO
(c) (f) (g)

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

~;":M I:SI'I:CII··IC/Il.;/\U ~JlII\I~'" 1\ :'''/\ I",.".".",.,
pp.R1()[ln: ~I\R/'l!1 .,tr /\GP/'l f ~: I 01
-------. I r-- ----1------

PORH/\ nE CONl'R T/\Çl\O 'fI~c;P

*1.-1< tf{1j1r:!t! I

24.07.90

27.00.90

30.00.92

30.00.90

20.03.90

25.04.90

01.11.90

530
30.03.90

20.11.90

2364128.00.90
06.06.90

2543 ce.10.90

19.09.90

25441 ce.10.90
19.09.90

2545
21 .09.90 I 2G.OO.90

2561
12.10.90

966
25.04.90

1074
30.04.90

1646
04.06.90

1710
19.06.90

2310
20.07.90

N° D/\ NF.IDATl\ DA~l.."'KlIMI
D1\TA TQJISIÇJ\O DE
( b) ( c ) BI\LllC

(d)

2604
06. 11 .90 I 11.12.90

1<1.' ;'liO.11f7, 70* rp ?lIa:!

;Proc. 2599/89

~roc. 40712002599/69

Proc. 2599/89

Valor da 1\1:

2.CUl.CUl,oo

Proc. 40712002599/69

Proc. 40712002599/69

!Proc. 2599/89

Proc. 40712002599/69

Proc. 40712002599/69

IProc. 002.599/89

;Proc. 2599/89

lAurel1no e Irm!lo Ltdal 3477
"'roc. 37005004564/90 26.12.90' 27.12.00

ONGENAL - Com. de

~
!neros AlImentícIos
tda
r oc. 002599/89

roc. 002599/89

I I 1 I I I I I I I t---

I I I I L I J I I I I

~
.!

• '-n .
:'. 'CS-

,. FqR F.:CF.:D~R.-
.' ' OCF.S"O

( <I )

N
N
\Q

~



VALOR (Cr$)

AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA FLBA/BA
!'lP.M r.Sf'r.CTf'T.CAC1\O QUANTO 1\ SlI1\ FTNM,TD1\J)P'

pp.Rfono: M1\R/90 ~tp 1\r.O/Ql
...................

D1\

!
o
C

~
Il'
~

~r
N.....

Anexo VII
02

I I G C E

I ' ,I
I:'l'!_ ".

GLOBI\L
(h)

WDA NEIDI\TA DA~VU<V~'~Nº DA OBft.
DATA JQJISIÇAO DE Dl\TA IRIa UNITAAIO
(b) (e) (d) (e) (f) 1 (g)

-

~
~

.' . FO ECEDOR-
" ROCESSO,

(a)

O

~
8
g.
.....
~

t:l....>,
~
O
t:l
O
()
O

~
tI:l
tI:l
O

~
O

~
'@
(»

«")
ll)t
O....
'-'

Não tem

Não tem

Parecer do Procura:
dor da LBA/BA (ane'
xo). -

Anulado
8.960,oOIOispensa

4.550,OOIOispensa la.. 2300, art.
22, I-lI I Não tem

2.548,OolOispensa la.. 23:0 I,I! I~o tem

a.. 2300, art. Nao tem
7.392,00 IDi spensa 122, I, I!

3.120,00 10ispensa la.. 23:0/00 I 
Art.22, I-I! Nao tem

11.104,OoIOispensala..2300/00 I 
Art.22, I-I! Nao tem

DL 2300/86

59.0800010i IArt .22,I_IIll\Ião tem
, spensa r' .

88.500,OOIConvite
n~33/90

/103.422,OO/Oispensa la.. 2300/00
Art.21 §32

§3~, art. 2
1.000.000,OOIOispensa .DL 2300/86

§32, art.21
3.444.562,OOI0Ispensa la.. 2300/00

34,70

28,00

65,00

36,40

17 ,00

65,00

295,00

44,00

300,00

48 I lei
te

70 litros
de leite

320 Kg
açúcar

320 Kg
açúcar

96 I lei
te

. 852/ 70 I lei
0].03.901 te
I:.

51111320 Kg
20.11.9~ açúcar

150 Kg
café

0045/911 300 Kg
07.01.91 café

2

5

2

2

2

No carim
bo de re-i
cebime13-
~gnst~a~
data
06.90

3478 128.12.90
26.12.90

1614
28.05.90

1615
28.05.90

2602

05.11.90. 19.11.90

Proc. 001774/.90

Proc. 001774/90

201
31.05.9

2333 Sem_ates 2
26.07.90 taçao,de

receb1 -
2376 mento 2

13.08.90 23.00.90 - 3.282.739,00 Dispensa .i}t~/~1I INão tem

Proc. 37005002009/90 13.0~~~~ 23.00.00 2 36.400,00 Dispensa !?rt~ I-I! Não tem _

0095
09.03.90 01.03.90

599 00.04.90 1 151,
02.04.90 11.04.9C

1563 18.00.90 1 251C
25.05.90 19.06.9C

1817 h1ulado 1 2691
29.06.90 03.07.9C

2259 1 295!
16.07.90 19.07.90 20.07.9C

2295 19.07.90 1 296C
18.07.90 20.07.9C

2538 26.09.90 1 45~~ ~O I lei

,17.09.90 01.10~e -I 83,001 4.980,ooloispensal~t~~1I
~endes &< Badar6 Ind.'
Transp. e Repres. Ltda
Proc. 37005004207/90

P r oc. 3700".JOO2009/90

~roc. 37ooJOO2032l90

~roc. 37005004564/90

~roc. 37005001617190

~roc. 37005002323I90

IP roc . 37005002032/90

~aes Mendonça S.A.
IP roc . 001774/90

11' r o c. 3700000345at90

'~dll França do Ro~rio
roc. 40712009785/90

roc. 37000000633I90
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Anexo VII

r·\,. I 03

GLOBI\L
(h)

N° DA OBMANI'.
01\1'1\ IRIIYl UNITl\RIa
(e) (f) (g)

W! 01\ NEI DI\1'1\ D1\~RCGRl\M1'
01\1'/\ 1(JJISIÇAO DE
(b) (e) BAUIC

(dI

F~)NECEDOR 
PROCESSO

(a)
.......
~

Proc.· 37005003304/901 088
25.03. 911 25.03.91

:RoupBsa - Ind. e Com 1 3415
de Roupas Ltda 07.12.90 I 19.12.90

!Proc. 37005004412/90

o......>,
:;ti

Õ
o
o
n
oz
Q
:;ti
tr1
Vl
Vlo
z
>
O
oz
>
r'
êil

(1)

"'"'$lO.
o
......
'-'"

1

I

Adescobert , verificar parecer P'::.j
curador BA. ~

I
I

18.900,00IConvite
24/90

70B. 700,20 I TP 01/90.

523.605.6610ispensa

9B6. 073.40 I TP 23/89

555.32B,541TP 23/89

296. 782.031 TP 23/89

1.113.963.32ITP

1.0B7.1?2,BOI~ispensa

3.150.000,ooITP 01/90

7.B31.981,20ITP 01/90

270,00

70 pctes
chocola
te choki
to

0941
26.03.91

941
26.03.91

941
26.03.91, "

93
22.03.91

115
25.04.91

i 43e
31.05.91

1595
01.07.91

255f
09.08.91

9321 Diversos
22.03.911 generos,

alimenti
cios

574(
21.12.9(

7

7

7

7

7

6

7

7

3

7

051
12.03.91125.03.91

087
25.03.911 25.03.91

1496 1 00.00.91
08.08.91

041

06.03.91, 21.03.91

Proc. 37005003304/90

Proc. 40712002599/89

078
22.03.91121.03.91

289 1 23.04.91
23.04;91

507
2B.05.91128.m.91

Proc. 40712002599/891 851127.00.91
28;06.91

Proc. 40712002599/89

Proc. 40712002599/89

Mendes ... Badar6
Proc. 37005003304/90

CONGENAL - Comércio
de Gêneros Aliment!
cios Ltda
froc. 40712002599/89
~roc. 40712002599/8i

o
;::

~
$lO

~....
$lO

N......

I,
I
I,

",I
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195 6, .' 1 15 150 I<g. café
12.04.91 23.04.91 . 25.04.91300KgaçÚca
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(a) (b) (e) (e) ( f ) (g) (h) ( i ) D/I DIfFl:.1f'JI
'1'AÇl\O(d) ( j) (1 )

--- ._---_. - --- ---
Proe. 37005003304/9C 339 8 1239 Diversos
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Proc. 37005003304/90 340 00.00.91 7 1239 ..
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23.00.91 7 2490 ..

15.08.91 28.08.91 9.600.000,00 TP 01/90 - -
Proe. 37005003304/90 1625 8 2490

15.08.91 23.00.91 28.08.91
..

1.508.626,00 TP 01/90 Mitivo -

Proe. 28976707/91 637 6 1567
1~ ea- 726,00

11.06.91 25.00.91 26.06.91 Te, 300 Kg 131,00 148.200,00 Oispensa Art.22-II -açucar
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preencher com o numero do processo;

data de recebimento do produto atestada na respectiva nota fiscal, para visualizar-se eventuais pagamentos anteci
pados;

numeração detalhada no anexo I;

"g"

"j"

" 1"

valor unitário da cesta básica ou do produto adquirido, o qual ~presenta-se, em muitos casos, com diferenças
discriminação da nota de empenho;

artigo/inciso do D.L. 2.300/86 que respaldaram a dispensa de licitação;

relatar a justificativa contida nos autos ratificando a dispensa da licitação.
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Vide o:>servações

- DeClarãÇãOtsta:ki
Emergênciai 17 .1IlJI'li
clpios pelo CEDEC;
publicada na. im-

prensa oficial de
28-11-~"M:1nas Ge
rais'" , ,
- Parecer favoravel
Procurador Es
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face a urgê!J.cia do

atendimento as vi- I
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- Aprovação pelo I
Procurado~ral ~

da FLBA.. 1
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Ir.. 71, ~,l!n 1111 sp"llsn IArt.22,II

9. 1nn, no In I Sll .. nr.a IArt.22,II

lf\7.200,OO 10lspensa IArt.22,II

I,R.OOO,OO !nispensa IArt.22,II

101.658,401Qlspen5a ~t.22,II

3 'li. 151" onjrl! sllensa

317.000,00 I015 p e nsa I~L. 2.300. __ rt. 22-1I

93.500,00
105.000,00
laR. 500,00 10lsnensa IArt.22,II

/.80,27

18 7 ,00

182,00

3!'O,OO

lIAO,OO

10/',00

710,00

Jfll?1 Sf)O Kq ''';Ij
rn.0/•. 91 car -1104,43841 57.219,201015pensa IArt.22,II

(,07'1 7S0 ~f] ar.lj
0(•. 06.91 car /101,6584

GOAn 1000 Kg

nli. 06.91 nçljca r 1101,6584

1177S160 r"
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1 I I I I ~
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2/•. 05.9 1103.06.9
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na] r1e ProdlJtos
Prol:. 28984000885/91

~rnr.. 28984001724/91

Proc. 28984001731/91
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PP.H rODO: ~11\R/ljO atp I\GO/91 l- 02
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( b 1 ( c 1 ( d ) ( e ) ( [) (9 ) ( h ) ( i ) D/\ D1~Ef'EI\ T1\ÇNJ - I

( J) (1) I
IItao:adlsta Santa TI: 2117 6 507;> 1i00 Kg f!!
reza ltd.. 24.05.91 31.05.9 OS.OIi. o l IH; 97.00 58.200,(lO Olsnl:ns .. Art.22,II X~
Pr~o:.28984OO1724/91
I --- ----- ---.. -Coap. Centr.. ] dos Pro(1. 2416 6 6500 700 paco
RuraIs de Mr, ~1.(l5.01 07.06.9 17.06.91 t.es 50091 I 1 IArt.22,II
Pr('r.28984OO1796/91 11e 1.. lt ..

rAMII.(llst. d.. Allml:~ 211~
tos l tda 7.4.05.91\ 07.06.9
Proc. 28984001724/91

I

Proc. 2RQ84(l01723/91 21111
23.05.91107.06.9
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02.07.01103.07.9

"ror. 28984004281/91 71'2/'
27 .0/1. 91 04.09.9

Ir;,ERJ\l - rorn,..r t rn~nt n r 127 5
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I
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L_.. _
76 .OA. 91120.09.9
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21.600,00IDispensa~t.22,II

105.600,00IDispensa~t.22,II

27,00

388,001 ]6.800,00 Ioi"00"r.22,II I X

388,00 19.400,00 Dispensa t.22,II I X

550,00 ]].000'OOOi,.00,af:"22'" I X

515,00 154.500,00 Dispensa t.22,II I X

525,00 336.000,00 Oispensa t.22,II I X

Informação:

80 1~800 re fre~!

05.07.91Icos

594 ~ 720 Kg ar
04.06.911 roz 1146.6666

]611 100 K~ ('a

19.03.91 fé -

368.. 5u Kg ca
26.03.91 ré -

532 60 Kg ca
20.05.91 fé -

5691300 Kgca
28.05.91 fé -

5939 640 Kg ca
04.06.91 fé -

preencher com o nümero do processo;fia"

Colu,õla :

.
Paranaíba - Com. e 1~ 21091 I 7
!dústria Ltda 23.05.91 29.05.91
Proc. 28984001723/91

efrescos Atuais LILI\ 55891 I 6
tda 05.07.91 02.07.91
roc. s/no

---
Carvalho '.tda
28984UUU887/91 180 I 6

08.03.91 14.03.91

~roc, S/no 220 I 6
20.03.91 13.03.91

~roc. S/no 1798 I 6
15.05.91 13.05.91

~roc. 28984001700/91 2101 I 6
23.05.91 23.05.91

~roc. 28984001730/91 2124 I 6
24.05.91 28.05.91

Notas Explicativas:

f:P.M Ef:PI·;CIFICI\<.,'I\O (}lIl\N'ro 1\ ~;lJl\ I-'IIJ!\1.1111\1'I· I . '. I. JAnexo 111
rr,1l rn[)o: MI\RjC)[) éltc> I\GO!') I fi I' 03

"'""-,......e-V:-'~-----r----r----,--fV'-n"'-j --f---]' V1\ LOH (C r $-)-- .. -f'·-'O-llJo-V:-lJ-E-C-Ol--r-m-J\' /\C-;A-(; 1:;i~~'~ ~';~-rl\O- ~~
NO D/\ NE DATA DA 'Hvo..uvw·1l N9 Dl\ 013 QUl\Nl'. -------- -- --- ",~ ú':i; 'lcw·iVI\ \'A

, 1~""hO DF.: D/\TA JIUllll JIlEI"lo~~'lA •.. ," o 'o .-Dl\1~ l{}J........... I'W\BALlK ~ UNI'l'I\HIO tiIJJIv\1, Ul"J.IllI\IJI·. D/\ Dl9'EIN H/, IlI.,\ LIl•.AIl 1.11 [
(b~;. (e) (d) (e) (f) (g) (111 (i) d) \ 'l'ry,;JIJ..) (I)

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

"I" - relatar a justificativa contida 1105 autos rati.ficando a dispensa da lic-itilçào.
n. O N9 CORRETO DO PROCESSO t 28984000889/91

produto atestada na respectiva nota fiscal, para visualizar-se eventuais pagamentos anteci

valor unitário da cesta básica ou do produto ildquirido, o qUI)) aprl'S('lItll-se. enl muitos casos, c('m di ft'n'nças
discriminação da nota de empenho;

artigo/inciso do D.L. 2.300/86 que respaldaram a dispensa de licitação;

"c"

"d tl

"R"

"j"

data de re('ebimento do
pados;

numerac;o detalhada no anexo 1;
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

INSPETOR.A·R[GIOHAL DE CONTROLE ~)(TE"NO NO ESTADO DE MI'iAS GERAIS

Processo TC - 031.854/91-5

Assunto: Diligência "in loco" na Superintendência Estadu
al da FLBA/MG

Observações ref. ao Proc. 3701301737/90

Tendo em vista o r. Despacho do Exmº Sr. Ministro-Relator Pa~

lo Affonso Martins de Oliveira e a Portaria IRCE/MG nº 28/92, fomos de
signados para promover diligência "in loco", na Superintendência Esta
dual da FLBA/MG, com o objetivo de colher informações para complementar
o levantamento dos itens ainda pendentes, constantes do requerimento de
informações do Sr. Deputado Federal José Dirceu.

Apresentamos as informações solicitadas sobre aauisições de
cestas básicas e gêneros aliment1cios nos Anexos apropriados, entretan
to, o processo da COBAL (3701301737/90) apresentou-se com peculiarida 
des (compra de vários produtos em datas e entregas diferentes e o desa
parecimento do processo original) que não poderiam ser transcritas ne
espaço a?ropriado do Anexo 11.

Observamos que o processo original da Companhia Brasileira de
Alimentos/COBAL - nº 3701301737/90 -, referente à aquisição de cestaE
básicas, desapareceu das dependências da Superintendência Regional da
FLBA/MG, quando estava sob a guarda, do Sr. Chefe da Seção de Material
e Patrimônio. Através da Portaria nº 195, de 08/12/91, da SR/FLBA/MG,
Proc. 28984004948 foi designada Comissão de Sindicância para apurar c, - -
desaparecimento do referido processo. Entretanto a Comissao nao locali-
zou o processo, decidindo, então, pela aplicação de pena de advertência
ao Sr. Chefe da Seção de Material e Patrimônio.

Através de cópias de Notas Fiscais, Telex's, Notas de Empe
nho, Ordens Bancárias, a SR/FLBA/MG montou, em parte, o processo n'
370l30l737/90=COBAL, mas, os dados referentes à FORMA DE CONTRATAÇÃü(
Modalidade (letra i) e Referência âa Dispensa (letra 1), bem como a Es
pecificação da Justificativa para dispensar licitação (letra ~), nãe
constaram dessa montagem. Entretanto a Sr! Superintendente afirm::>u ver
balmente que a dispensa ocorreu "por emergência" (art. 22/IV-DL 2300/86).

A seguir destacamos, à parte, uma vez que não seria poss1ve~

transcerevê-las no Anexo 11, a DATA DA AQUISIçÃO/Recebimento do Produ
to (letra f) e o VALOR UNITÁRIO (letra &):



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira"::1 22915

I)O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

~
INSPETO'llA.REG10NAL. DE CONTROLE EXTERNO NO E5TÃOO DE MlrotAS GERAIS

PRODUTO DATA DO RECEBIMENTO NE 08-
12000 Kg leite em po 11.12.90 4835 10499, de 21.12.9C

12000 Kg leite em po 20.12.90

15000 Kg feijão Carioca 19.12.90

15000 Kg feijão Carioca 20.12.90

15000 Kg feijão Carioca 20.12.90

15000 Kg feijão Carioca 19.12.90

18000 Kg feijão Carioca 17.12.90 Idem 10497, de 21.12.9C

15000 Kg feijão Carioca 18.12.90

15000 Kg feijão Carioca 18.12.90

28000 Kg Fubá Sinhá 17.12.90

25000 Kg Fubá Sinhá 17.12.90

25000 Kg Fubá Sinhá 17.12.90

8828 Kg Fubá Sinhá 18.12.90

12000 Kg leite em pó 18.12.90

7500 lt Óleo de Soja 17.12.90

7500 lt Óleo de Soja 17.12.90 Idem 0003, de 03.01.92

13500 Kg Leite
,

21.12.90em po

1 Kg Leite em po 21.12.90

5400 Kg Feijão Carioca 20.12.90

9000 Kg Feijão Carioca 20.12.90

1755 Kg Feijão Carioca 20.12.90

12000 Kg Arroz Longo Tipo 4 27.12.90

12000 Kg Arroz Longo Tipo 4 26.12.90

12000 Kg Arroz Longo Tipo 4 27.12.90

8000 Kg Arroz Longo Tipo 4 22.12.90

12000 Kg Arroz Longo Tipo 4 22.12.90

8440 Lt Óleo Soja/900m1 21.12.90

3887 Lt Óleo Soja/900m1 22.12.90

5000 Lt Óleo Soja/900m1 27.12.90

5000 Lt Óleo Soja/900ml 21.12.90

.•. continua..•
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.. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

__ IN.PETOR ....EGION..L DE CONT.DLE EXTE.NO NO E""OO DE "'N'" GE.....

PRODUTO DATA 00 RECEBIMENTO NE OB

4835 266, de 08.01.0112000 Kg Arroz Longo T 4 28.12.90
12000 Kg Arroz Longo T 4 28.12.90
12000 Kg Arroz Longo T 4 ~.01.91

12000 Kg Arroz Longo T 4 03.01.91
10155 Kg Arroz Longo T 4 02.01.91

5861 Kg Arroz Longo T 4 28.12.90
1 Kg Arroz Longo T 4 28.12.90

4138 Kg Arroz Longo T 4 09.01. 91
7202 Kg Leite em po 21.12.90

12000 Kg Arroz Longo T 4 04.01.91
5861 Kg Arroz Longo T 4 09.01.91

12531 Kg Fubá Mimoso 22.12.90
5861 Kg Feijão Carioca 28.12.90

12000 Kg Feijão Carioca 20.12.90
5330 Lt Óleo de Soja/900ml 28.12.90

Idem
5052

347,
487,

de 11. 01. 91
de 14.01.91

VALOR UNITÁRIO NOTA DE EMPENHO N2 5052

QUANTIDADE PRODUTO P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL-Cr$

17.861 Kg Arroz Longo T. 4 pcte 1 Kg 57,87 1.033.616,07
17.861 Kg Feijão Carioca/pcte 1 Kg 111,80 1.996.859,80
12.531 Kg Fubá/pcte 1 Kg 45,95 575.799,45
7.201 Kg Leite em Pó Integral 525,00 3.780.525,00
5.330 Kg Óleo de Soja/900 ml 115,11 613.536,30

TOTAL 8.000.336,62

VALOR UNITÁRIO NOTA DE EMPENHO N2 4835

QUANTIDADE PRODUTO P. UNITÁRIO PREltO TOTAL-Gr$

124.155 Kg Arroz Longo pcte 1 Kg 57,8715 7.185.038,00
124.155 Kg Feijão Carioca pcte 1 Kg 111,80 13.880.529,00
86.828 Kg Fubá pcte 1 Kg 45,9499 3.989.746,00
49.501 Kg Leite em Pó Integral 525,00 25.988.025,00
37.327 Kg Óleo de Soja/9OOml 106,0022 3.956.662,00

TOTAL 55.000.000,00



Outubro de 1992

•~
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

INSPETOR "..f'EG10NAL DE CONTftOLE EXTEiltNO NO ESTACO DE MINAS c;E"AI$

Quarta-feira 21 22917

COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS

Cesta Criança

Leite em pó Integral - 01 Kg
Arroz - 01 Kg
Feijão - 01 Kg
Fubá - 01 Kg

Custo Médio/Cesta Criança=Cr$740,62

Cesta Gestante

Arroz - 02 Kg
Feijão - 02 Kg
Fubá - 01 Kg
Óleo - 01 lata/900ml

Cus to Médio/Cesta Gestante=Cr$492 ,43

Diante do exposto, propomos o encaminhamento dos autos à 7~

lGCE, de acordo com a letra "c" do r. Despacho de 29.06.92, do Exmº Sr.
Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira.

À consideração superior.

IRCE/MG, em 16 de julho de 1992

AFCE

TFCE

~
~

ARNALD ÔNIO DE SOUSA
"5", PD- 11, Área l, Matr. 0354-9

Coordenador

A DOS SANTOS
l, Matr. 1085-5

De acordo.
Encaminhe-se a 7 1 IGCE, conforme proposto acima.

IRCE/MG., em 17 de julho de 1992

t
'~1Q.o~

J e Alencar FUrtado
nspetor-Regional
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OFÍCIOS

Do Sr. Deputado José Luiz Clerot, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
Of. n° P-783/92-CCJR

BrasI1ia, 6 de outubro de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Considerando inconstitucional em reunião ordinária rea

lizada por esta Comissão, encaminho a Vossa Excelência o
Pr~jeto d~ Lei n° 2.850-A/92, para as devidas providências
regImentaIs.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado José
Luiz Clerot, Presidente.
Of. n° P-784/92-CCJR

BrasI1ia, 13 de outubro de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cons!d~radorejei~ado em reunião ordinária realizada por

est~ ComIssao, encammho a Vossa Excelência o Projeto de
LeI no 2.195-A/91, para as devidas providências regimentais.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Escelência meus
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado José
Luiz Clerot, Presidente.
Ofício no P-785/92-CCJR

Brasfiia, 13 de outubro de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta
Senhor Presidente,
Considerado injurídico em reunião ordinária realizada

por esta Comissão, encaminho a Vossa Excelência o Projeto
de Lei no 2.215/91, para as devidas providências regimentais.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado José
Luiz Clerot, Presidente.
Of. no P-786/92-CCJR

Brasfiia, 14 de outubro de 1992
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência as providências regimentais

cabíveis no sentido de serem enviados à publicação as redações
finais relacionadas a seguir, aprovadas nesta Comissão em
9 de setembro de 1992.

- PL no 6. 128-B/90; - PL no 4.286-C/89;
-PL n° 906-B/91; - pL.no 5.228-C/90;
- PL no 969-B/91 e PL no 5.878-B/90.
Na oportunidade reitero a Vossa Excelência meus pro

testos de elevado apreço e consideração.
Atenciosamente. - Deputado José Luiz Clerot, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:
Ofício no 352/92-P

Brasília, 14 de outubro de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Defiro.
Em 20-10-92. - Ibsen Pinheiro. Presidente.

Senhor Presidente,
Tendo em vista a comunicação verbal de extravio, feita

pela Secretaria do gabinete do Deputado JAMIL HADDAD,
então relator "dispõe sobre o acondicionamento, a coleta,
o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos
de serviços de saúde", solicito de V. Ex., nos termos regimen
tais, determinar a reconstituição do processo.

Atenciosamente. - Deputado Euler Ribeiro, Presidente.
Ofício no 60/92

Brasília, 25 de setembro de 1992
ExmoSr.
Dep. Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico à Vossa Excelência, o

meu desligamento do Partido da Reconstrução Nacional
(PRN) a partir de 25 de setembro de 1992.

Solicito à Vossa Excelência, as providências legais e ne
cessárias, para a efetivação do referido ato.

Contando com vossa habitual atenção, renovo protestos
de elevada estima e consideração. - Deputado Federal Cleto
Falcão.

Do Sr. Deputado Lázaro Barbosa, nos seguintes termos:
Of. no 18/92

Brasília, 14 de outubro de 1992
ExmoSr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tendo sido indicado para as funções de Ministro de Esta

do de Agricultura, nos termos do Regimento Interno e da
Constituição Federal, venho requerer licença do exercício do
mandato que o povo Goiano me conferiu nesta Casa do Parla
mento Brasileiro.

Da mesma forma, licencio-me também das Comissões
Técnicas que tenho a honra de integrar na Câmara dos Depu
tados.

Sem mais, renovando a minha crença na instituição parla
mentar, reapresento a V. Ex', protestos de apreço e profundo
respeito.

Atenciosamente. - Deputado Federal Lázaro Barbosa.

REQUERIMENTO

Do Sr. Jamil Haddad, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO No 1.763/92

Solicita informação ao Senhor Ministro da Econo
mill,Fazenda e Planejamento, Marcflio Marques Morei·
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ra, sobre declaração a ele atribuída, publicada na Re
vista Veja.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência com ful?ro. no art. 50, .§

2~ da Constituição Federal, e no art. 115, mClso I, do Regl
m~nto Interno da Câmara dos Deputados, seja solicitada ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Pla-
nejamento a seguinte informação: .' • .

I - Se procede a informação publica na pagma .19 da
revista Veja, de 26 de agosto do fluente ano, em que o Ilustre
Ministro da Economia, teria dito a um de seus colegas de
Ministério, mencionados na reportagem da Veja o seguinte:
"Sou delegado das finanças internacionais no Brasil, e a minha
saída prejudicaria os acordos com os credores externos".

Prejudicado, tendo em vista o disposto no art. 164,
I do Regimento Interno. Arquive-se.
, Em 20-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente

Justificação

Na qualidade de Parlamentar preocupado com o
destino do nosso País, fiquei perplexo ao tormar conhe
cimento das declarações atribuídas ao Senhor Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento. A meu ver,
o Ministro da Economia do nosso país deve ser o dele
gado dos interesses do Brasil junto a Comunidade eco
nômica internacional e não o inverso, conforme estam-
pa a notícia acima referida. .

Pelo exposto, tomei a iniciativa de encammhar
o presente requerimento de informação para certifi
car-me da procedência ou improcedência de tão estapa
fúrdia declaração, atribuída ao ilustre Ministro da Eco
nomia.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Depu
tado Jamil Haddad.

Aprovo"Ad Referendum" .
Em 1~-10-92. Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 1.763/92

Autor: Deputado Jamil Haddad . .
Dirigido ao: Ministro da Economia, Fazenda e PlaneJa

mento.
Assunto: Solicita informações sobre declaração publicada

na Revista Veja.

I - Relatório

O Senhor Deputado Jamil Haddad encaminha o presel!t~

requerimento à douta Mesa da Câmara ~os Deputados,. sc:>hcI
tando o envio do mesmo ao Excelentísslmo Senhor Mmlstro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, para obter
o seguinte esclarecimento.

I - Se procede a informação pública na página .19 da
revista Veja, de 26 de agosto do fluente ano, em que o Ilustre
Ministro da Economia, teria dito a um de seus colegas de
Ministério, mencionados na reportagem da Veja o seguinte:
"Sou delegado das finanças internacionais no Brasil, e a minha
saída 'prejudicaria os acordos com os credores externos".

E o relatório.

11 - Voto do Relator

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

dino, Primeiro Vice-Presidente.

Primeira Secretaria

Em 14-10-92. Ao Senhor Presidente da Câmara tendo
em vista o disposto no art. 164, inciso I, do Regimento Interno.

Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário.

COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Homero Oguido, nos seguintes termos:
BrasI1ia, 15 de outubro de 1992

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
BrasI1ialDF

Senhor Presidente,
Conforme já comunicado a Vossa Excelência, em data

de 5 de outubro próximo passado, fui nomeado pelo Excelen
tíssimo Senhor Governador Roberto Requião de Mello e Sil
va, através do Decreto n" 1.618, cópia em anexo, para exercer,
a partir daquela data, o cargo de Secretário de Estado do
Desenvolvimento Urbano do Paraná.

Naquela oportunidade, em conseqüência, solicitei, tam
bém o meu licenciamento do mandato de Deputado Federal.

Venho agora a presença de Vossa Excelência para optar
pelos vencimentos de Deputados Federal, na condição de li
cenciado nessa Ca~a de leis.

Antecipando os meus agradecimentos pela atenção dis
pensada, subscrevo-me,

Deputado Homero Morinobu Oguido.
Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, nos seguintes termos:

Bonn, 14 de outubro de 1992
Exmq Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF) - Brasil

Senhor Presidente,
Tomei conhecimento nesta data de minha convocação

para assumir a cadeira de Deputado Federal, na condição
de 1~ suplente da bancada do PSDB de Minas Gerais.

Diante da impossibilidade de atender de imediato à con
vocação, por encontrar-me no exterior, em missão oficial do
Governo de Minas Gerais, e considerando que ocupo, no
momento, o cargo de Secretário de Estado, autorizo Vossa
Excelência a dar posse ao 29 Suplente, Sr. Alvaro Pereira,
sem prejuízo de meu direito de assumir a cadeira de Deputado
Federal, tão logo me afaste do cargo que ocupo.

Com a admiração. - Octávio Elisio Alves de Brito.

Convoque-se o segundo suplente.
Em 20-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.
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MENSAGEM Nº 618, DE 1992
(Do Poder Executivo)

Submete â considêração do Congresso Nacional oa textos da

Convenção rnteramericana sobre Cartas Rogatórias, celebr!

da no panamá I em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência

Especializada Interamericana sobre Direito Internacional

Privado, e do seu Protocolo Adicional, celebrado em Mont.!

vidéu, êm 8 de maio de 1979.

(As COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; E DE CONSTITUIÇ~O E

JUSTIÇA E DE REDAÇ1l.0).

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o art 49. inciso 1, da Constituição Federal. submeto à

elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhados de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores. os textos da Convenção Interamericana sobre Cartas
Rogatórias. celebrada no Panamá. em 30 de janeiro de 1975. na I Conferência Especializada

Interamericana sobre Direito Internacional Privado. e do seu Protocolo Adicional. celebrado em

Montevidéu, em 8 de maio de 1979.

Brasilia, 25 de setenbro de 1992.

F. Collor

';;'xpoSte/fó J>P. MoTivos N~ .36,!CT -M~f P: .~:J /)(;:

S8 rfMI3~p .De J'i''i). j)o 52 f'! do p. fr1/If/SilI.(J pf
U, t.5íA])D.DA 5 Kf.1..fl~D{'!S 1: l( TEI?./vRJS

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto

de mensagem pela qual se submetem ao referendo do Congresso

Nacional os textos da Convenção rnteramericana sobre Cartas

Rogat6rias, celebrada no Panamá em 30.1.75, na I conferencia

Especializada rnteramericana sobre Direito Internacional Privado

(CIDIP-I), e do seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu

em 8.5.79, na CIDIP-II, ambos com base em projetos elaborados pela

Comissão Jur1dica Interamericana.

2. Os referidos instrumentps foram assinados naquelas

mesmas datas, em nome do Governo brasileiro, pelo Professor

Ha~ldo Teixeira valladão, uma de nossas maiores autoridades em

direito internacional privado, que havia exercido, por dez anos, o

cargo de Consultor Juridico do Itamaraty. O primeiro foi

igualmente firmado por outros dezesseis paises americanos, tendo

já sido ratificado por treze ê entrado em vigor internacionalml:mte

em 16.1.76, nos termos do artigo 22. O segundo foi assinado por

mais dezesseis pa1ses da região e ratificado por oito, tendo

começado sua vigência internacional em 14.6.80, de conformidade
com o artigo 9 1 •

3. O Governo brasileiro, embora a eles não tivesse

objeções, não havia iniciado, até hoje, os trâmites necessários â

ratificação desses importantes atos, que muito poderão contribuir
para facilitar a cooperação judiciária entre os países do

hemisfério.

4. A convenção estabelece regras uniformes para

tratamento de cartas rogatórias, desde que originárias de

processos civeis ou comerciais oriundos dos Estados membros. Não

obstante, estes poderão, mediante comunicação à Secretaria-Geral

da organização dos Estados Americanos, declarar que estendem as

normas da mesma à tramitação de cartas rogatórias que se refiram a

matéria criminal, trabalhista, contencioso-administrativa ou
outras matérias obj eto de jurisdição especial. Entendo que tal

declaração poderia ser feita pelo Brasil, quando da sua

ratificação. A carta rogatória, despida de qualquer objetivo de

execução coativa, somente pode buscar no exterior a realização de

atos processuais, ou ainda o recebimtmto a a obtenção de provas e

informações extraterritoriais.

5. Nos termos do artigo 2 1 , a carta rogatória deve ter por

objeto ou na realização de atos processuais de mera tramitação,

tais como notificações, citações ou emprazamentos no exteriorll
, ou

"0 recebimento e a obtenção de provas e informações no exterior,

salvo reserva axpressa a tal respaitou •

6. O veiculo transmissor da rogat6ria tem. papel essencial

na. eficiência de seu cumprimento. A Convenção abre algumas opÇões

para essa condução: as partes interessadas podem transmiti-la Jt.s

autoridades requeridas, ou podem as rogatórias ser conduzidas por

via judicial ou por intermédio de agentes consulares
diplomâticos.

7. A convenção do Panamá contempla, no artigo 9 a, ponto de

elevada importância juridico-politica, ao admitir que o

cumprimento de carta rogatória não implica o reconhecimento da

competência da autoridade judiciária deprecante, nem tampouco o

compromisso de vir a raconhecer a validade ou procedência da
sentença futuramente prolatada. são dois momentos distintos: a

carta rogatória meramente deprecante, sem qualquer pretensão

executória, dando a possibilidade de ciência do processo ou de

atos processuais, e a sentença que se há de seguir no mesmo

processo; o cumprimento de uma não pode implicar a futura admissão

e o reconhecime.nto automáticos da outra.

8. A tradição do direito interamericano, dando prioridade à

ordem pública, comparece no artigo 17 da convenção, ao permitir

que os Estados Membros recusem o cumprimento de carta rogatória,

quando esta lhe sej a contrária.

9.. Quanto ao Protocolo Adicional, tem ele como objeto

detalhar as formas de transmissão de cartas rogatórias, adotando

até mesmo determinados modelos de formulários a serem utilizados

pelos paises membros.

10. Em. sua estrutura, busca a definição de UlII.a Autoridade

Central, em cada pais, destinada a receber e determinar o

processamento de cartas rogatórias; enumera os documentos que

devem acompanhar o pedido, bem como estabelece normas para o

pagamento de custas processuais decorrentes do seu cumprimento.

11.. Como verifica do exposto, trata-se de dois

instrumentos que se complementam, razão pela qual parece-me

conveniente efetuar simultaneamente sua aprovação leqislativa e

posterior ratificação.

12. solicitado pela Consultoria Juridica deste Ministério a

emitir parecer sobre os mesmos a titulo de colaboração, o

Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da

universidade de são Paulo considerou que ambos mantêm em sua

estrutura formulação compativel com o direito positivo e ia

tradição juridica brasileira, pelo que se manifestou favorável à

sua adoção pelo BrasiL

Respeitosamente,

CELSO LAFER
Ministro de Estado das Relações Exteriores

CONVENÇ1i.O INTERAMERIC1\NA SOBRE CARTAS ROGATORIAS

Os Governos dos Estados Membros da Organização dos Est.ados

AmerJ.canos, desejosos de concluir uma convenção sobre cartas

rugatórJ.as, convieram no segul.nte:

I. EMPREGO DE EXPRESSOES

Para os efeitos dest.a Convenção as expressões "exhorlos" ou

"carlas rogalórias" são empregadas como sinônimos no lexto em espanhol.

As expressões. "cart.as rogatórias", "commissions rogatoires" e "lelters

rogalory", empregadas nos lextos em português, francês e inglês,

respeclivamenle, compreendem t.anto os "exhortos ll como as "carlas

rogalórJ.as".
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Esta Convenção aplicar-se-á às cartas rogatórias expedidas em

processos relat.ivos a matéria civil ou comercial pelas aut.oridades

jud1.cJ.árias de um dos Estados Partes nest.a Convenção e que t.enham por

objet.o:

a) a realização de atos processuais de mera "tramit.ação, tais

como notificações, citações ou emprazamentos no ext.erior;

b) o recebimento e obtenção de provas e informações no

ext.erior, salvo reserva expressa a t.al respeiLo.

Est.a Convenção nÃo se aplirará a nenhuma cart.a rogat.ória

relativa a atos processuais: outros que não os mencionados no artigo

anterior; em especial, não se aplicará àqueles que impliquem execução

coat..iva.

In. TRANSMISSl\O DE CARTAS ROGATORIAS

As cartas rogatórias poderão ser transmitidas às autoridades

requer1das pelas próprias partes interessadas, por via judicial, por

intermédio dos funcionários consular'i!s ou agentes diplomãt.icos ou pela

autOrJ.dade central do Es'lado requerente ou requerido. conforme o caso.

Cada Estado Parte: informará a Secretaria-Geral da Orqanização
dos Est.ados Americanos sobre qual é a autoridade cêntral ~ompl?t:enLe

para receber e distribuir ca.rtas rogatórias.

IV. REQUISITOS PARA O CUMPRIMENTO

As cartas rogat.órias serão cumpridas nos Estados Partes desde

que reúnam os seguintes requisitos:

a) que a carta rogatória esteja legalizada, salvo o disposto

nos artigos 6 e 7 des'la Convenção. Presumir-se-á. que a

carta rogatória está devidamente legalizada no Estado

requerent.e quando o houver sido por funcionário consullr

ou agente diplomático competente;

b) que a carta rogatória e a documentaç;io anexa est.ejam

devidamente traduzidas para o idioma ofic;ial do Estado

requerido.

Quando as cartas rogatórias forem transmitidas por via

consular ou diplomá'lica, ou por intermédio da autoridade central, será

desnecessário o requisito da legalização.

As autoridades judiciárias das zonas fronteiriças dos Estados

Partes poderão dar cumprimento, de forma direta, sem necessidade de

legalização, às cartas rogatórias previst.as nesta Convenção.

As cart.as rogatórias deverão ser acompanhadas dos documentos

a serem ent.regues ao citado, notificado ou emprazado e que serão:

O cumprimento de cartas rogatórias não implicará em caráter

definit.ivo o reconhecimento de competência da autoridade judiciária

requeren1..e nem o compromisso de reconhecer a validade ou de proceder à

execução da sent.enca que por ela venha a ser proferida.

v. TRAMITACl\O

A tramitação da!! cartas rogatórias far-se-á de,acordo
leis e nomas proc@ssuais do Est.ado requerido.

A pedido da au1..oridade judiciária requerente poder-se-á dar ã
carta rogatória t.ramitação especial, ou aceita a observância de

formalidades adicionais no cumprimento da diligência solicit.ada, desde

que aquela t.ramit.ação especial ou estas formalidades adiciona~s não

sejam cun'lrárias ã legi'llaçáo do Estado requerido.

A aut.oridade judiciária requerida terá corepe1..ência para

conhecer das questões que forem suscitadas por motivo de cumpriment.o da

diligência solicitada.

Caso a autoridade judidicária requerida declare

incompetente para proceder à tramitação da carta rogat.ória, transmit.irá

de oficio os documentos e antecedentes do caso à aut.oridade judiciária

compet.ent.e do seu Est.ado.

Na t.ramitacão e cumprimento da carta rogatórias, as cus'las e

demais despesa~ correrão por conta dos interessados.

Será facultat.ivo para o Estado requerido dar t.ramitação à
cart.a roga1..ória que careça de indicação do interessado que seja

responsável pelas despesas e custas que houver. Nas cart.as roga'lúrias,

ou por ocasião de sua tramitação, poder-se-á indicar a identidade do

procurador do interessado para os fins legais.

o beneficio de justiça gratuita será regulado pela ' lei do

Estado requerido.

Os funcionários consulares ou agentes diplomáticos dos

Es'lados parte!; nest.a Convenção poderão praticar os atos "a que se refere

o artigo 2, no Estado em que se achem acredit.ados, desde que tal

prática não seja contrária às leis do mesmo. Na prática dos referidos

atos não poderão empregar meios que impliquem coerção.

VI. DISPOSIÇOES GERAIS

Os Estados Par'les que per'lençam a sistemas de in'legração

econômica poderão . acordar diretamente entre si processos e t.rârni'les

part.iculares mais expedit.os do que os revistos nest.a Convenção. Esses

acordos poderão ser estendidos a terceiros Estados na forma em que as

partes decidirem.

b) informação escrita sobre qual é a autorid"ade judiciária

requerent.e, os prazos de que dispõe para agir a pessoa
afetada e as advert.ências que lhe faça a referida

autoridade sobre as conseqt\ências que adviriam de sua

inércia:

a) cópia autenticada da pet.ição

documentos ou decisões que

diligencia solicitada;

inicial e seus anexos é dos

sirvam de fundamento à
Esta Convenção não restringirá as disposições de convenções

que em mat.éria de cart.as rogatórias tenham sido subscritas ou que

venham a ser subscrit.as no futuro em carát.er bilateral ou mult.ilateral

pelos Estados Partes, nem as práticas mais favoráveis que os referidos

Estados possam observar na matéria.

c) quando for o caso, informação sobre a exist&,p.cia e

domicílio de defensor de ofício ou de sociedade de
assistência jurídica competente no Estado requerente.

Os Estados Partes nesta Convenção poderão declarar que

est.endem as normas da mesma à tramitação de cartas rogat.órias que se

refiram a matêria criminal, trabalhist.a, contencioso-adminis1..rativa,

juizos arbitra,;s ou outras matérias objeto de jurisdição especial. Tais
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declarações serão comunicadas à
Estados America.nos ..

Secretaria-Geral da OrganÜ';ação dos Em fé do que, O!J

devidamente autorizados por seus

Convenção.

plenipotenciários infra-assinados,

respectivos Governos, firmam est.a

o Estado requerido poderá recusar o cumprimen'Lo de uma carta
rogatória quando ela for manifest.ament.e cont.rário ã sua ordem pública.

Os Estados Part.es informarão Secret.aria-Geral da

Organização dos: Est.ados Americanos sobre os requiaitos exigidos por

suas leis para a legislação e para a tradução de cartas .rogatórias.

Feita na Cidade do Panamá, República do Panamá, no dia trinta

de jane1ro de mil novecentos e setenta e cinco.

PROTOCOLO ADICIONA.L A CONVENÇ1tO INTERhMF.RICANA

SOBRE CARTAS ROGATORIAS

Os Governos dos Estados Membros das Organização dos Estados

Americanos, desejosos de fortalecer e facilitar cooperação

internacional em matéria de procedimentos judiciais de acordo com o

disposto na Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias assinada

no Panamá em 30 de janeiro de 1975, convieram no seguinte:

VII. DISPOSICOES FINAIS
T. ALCANCE DO PROTOCOLO

Artigo 1

Esta Convenção ficará aberta ã assinatura dos Estados Membros
da Organização dos Est.ados Americanos.

Est.a Convenção eaLá sujeita a rat.ificação. Os J.nstrumenlos de

rat.ificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organizüção dos
Estados Americanos.

Est.ü convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro

Est.ado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secret.ariü-Geral

da Organização dos Estados Americanos.

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da

dat.a em que haja sido depositado o segundo 1nst.rument.o de ratif1cação.

Para cada Estado que ralificar a Convenção ou a ela aderir

depois de haver sido deposilado o segundo instrument.o de rat.ificação, &

Convenção ent.rará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal

Est.ado haja deposit.ado seu instrumento de ratificação ou de adesão.

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades

territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferent.es com relação a

questões de que trat.a esla Convenção poderão declarar, no momento da

assinatura, rat.ificação ou adesão, que a Convenção se aplicará à todas

as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.

Tais declarações poderão ser modificadas mediante declarações

ulteriores, que especificarão expressamente a ou as unidades

t.erritoriais a que se aplicará est.a Convenção. Tais declarações

ult.eriores serão transmitidas à Secretaria-Geral da organizaçã.o dos

Estados Americanos e surtirão efeilo trinta dias depois de recebidas.

Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer

dos Estados Partes poderá denunciá-la. O inst,;rumento de denúncia será

deposit.ado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Transcorrido um ano, contado a partir da data do depósit.o do

inst.rumento de denúncia, cessarão os efeitos da Convenção para o Esta.do

denunciant.e, continuando ela subsistente para os demais Est.ados Part,;es.

o inst.rumento original desta Convenção, cujos textos em

portugues, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será

depositado na Secrelaria-Geral da Organização dos Est.ados Americanos. A

referida Secret.aria not.ificará aos Estados Membros da Organização dos

Estados Americanos, e aos Estados que houverem aderido à Convenção, as

assinat.uras e os depósitos de instrument.o de ratifi.cação, de adesão e

de denúncia, bem como as reserVas que houver. Outrossim, t.ransmit,;irâ

aos mesmos a informação a que se referem o segundo parágrafo do artigo

4 e o art.igo 18, bem como as declarações previstas nos artigos 16 e 23

desta Convenção.

F.ste Protocolo aplicar-se-â exclusivamente aos procedimentos

previstos no artigo 2, ~, da Convenção Interamericana sobre Cartas

Rogatórias, doravante denominada "a Convenção", quais serão

entendidos, para os fins deste Protocolo, como a comunicação de atos ou

fatos de natureza processual ou pedidos de 'informação por órgãos

juri~dicionais de um Estado Parte aos de outro, quando tais

procedimentos forem objeto de carta rogatória transmitic'la pela

autoridada centra 1 do Estado' requerente ã autoridade central do Estado

requerido.

11. AUTORIDADE CENTRAL

Artigo 2

Cada Estado Parte designará a autoridade central que deverá

exercer as funções que lhe são atribuídas na Convenção e neste

Protocolo. Os Estados Partes, ao depositarem seu instrumento de'

ratificação deste Protocolo ou de adesdo a ele, comunicarão a

deRignaçào ã Secretaria-Geral da Organização dos Estados 1\rnericanos, a

qual distribuirá aos Estados Partes na Convenção uma lista de que

constem as designações que houver recebido. A autoridade central

designada por cada Estado Parte de acordo com o disposto no artigo 4 da

Convenção poderá ser mudada a qualquer momento, dcvenno o Estado Parte

comunicar a mudança à referida Secretaria no prazo mais breve possível.

lI!. EUtBORAÇ1\O DAS CARTAS ROGATÓRIAS

Artigo 3

As cartas rogatórias serão elaboradas em formulários

impressos nos quatro idiomas oficiais da Organização dos Estados

Americanos ou nos idiomas dos Estados requerente e requerido, de acordo

com o Modelo A do Anexo deste Protocolo.

As cartas rogatórias deverão ser acompanhadas de:

a) cópia da petição com que se tiver iniciado o procedimento

no qual se expede a carta rogatória, bem como sua tr1'ldução

para o idioma do Estado Parte requerido;

b) cop~a, sem tradução, dos documentos que se tiverem juntado

ã petição;

c) cópia, sem tradução, das decisões jurisdicionais que

tenham determinado a expedicão da carta rogatória;

d) formulário elaborado de acordo com o Modelo' B do Anexo

deste Protocolo ,e do qual conste a informac:io essencial

para a pessoa ou autoridade a quem devam ser entregues ou

transmitidos 05 documentos, e

e) formulário elaborado de acordo com o Modelo C do Anexo

deste Protocolo e no qual a autoridade central deverá

certificar se foi cumprida ou não a carta rogatória.

As cópias serão consideradas autenticadas, para os fins do

artigo 8, 2.' da Convenção, quando tiverem o selo do órgão jurisdicional

qUE' expedir a carta rogatória.

.Uma cópia da carta rogatória, acompanhada do Modelo B bem

como das cópias de que tratam as al!neas ~, E e .s. deste artigo, será
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entregue à pessoa notificada ou transmitida ã autoridade à qual for
dirigida a solicitaçã.o. Uma das cópias da carta rogatória, com os seus

anexos, ficará em poder do Estado requerido, e o original,

tradução, bem como o cer.tificado de cumprimento, com seus respectivos

ânexos, serão devolvidos, pelos canais adequados, ã autoridade central

requerente.

Se um Estado Parte tiver mais de um idioma oficial, dev~

declarar, no momento da assinatura ou ratificação do Protocolo ou da

adesão a ele, qual ou quais idiomas considera oficiais para os fins da

Convenção e deste Protocolo. Se um Estado Parte compreender unidades

territoriais com idiomas diferentes, deverá declarar, no momento da

assinatura ou ratificação do Protocolo ou da adesão a ele, qual ou

quais idiomas deverão ser considerados oficiais em cada unidade

territorial para os fins da Convenção e deste Protocolo. A Secretaria

Geral da Organização dos Estados l\mericanos distribuira. aos Estados

Partes neste Protocolo a informação constante de tais declarações.

IVG. TRANSMISS1i.O E DILIGENCIAMENTO DA CARTA ROGATORIA

Artigo 4

Quando a autoridade central de um Estado Parte receber da

autoridade central de outro Estado Parte uma carta rogatória,

transmiti-la-á órgão jurisdicional competente, para seu

diligenciamento de acordo com a lei interna que ·for aplicável.

Uma vez cumprida a carta rogatória, o orgao ou os órgãos

jurisdicionais que houveram levado a efeito seu diligenciamento

deixarão consignado seu cumprimento do modo previsto em sua lei interna

e a remeterão d. sua autoridade central com os documentos pertinentes. A

autoridad~ central do Estado Parte requerido certificará o cumprimento

da carta rogatória fi autoridade central do Estado Parte requerente de

acordo com o Modelo C do Anexo, o qual não necessitará de legalização.

Além disso, a autoridade central requerida enviará a documentação

respectiva à requerente para que esta a remeta, juntamente com a carta

rogatória, ao órgão jurisdicional que houver expedido esta última.

V. CUSTAS E DESPESAS

Artigo

o diligenciamento da carta rogatória pela autoridade central

e pelos órgãos jurisdicionais do Estado Parte requerido será gratuito.

O referido Estado, não obstante, poderá exigir dos interessados o

pagamento daquelas atuações que, de conformidade com a sua lei interna,

devam ser custeadas diretamente pelos interessados.

O interessado no cumprimento de uma carta rogatória deverá,

conforme o preferir, indicar nela a pessoa que será responsável pelas

despesas correspondentes ãs referidas atuações no estado Parte

requerido, ou então juntar ã carta rogatória um cheque da quantia

fixada, de acordo com o disposto no artigo 6 deste Protocolo para sua

tramitação pelo Estado Parte requerido, a fim de cobrir o custo de tais

atuações, ou documento que comprove que, por qualquer outro meio, a

referida importância já tenha sido posta à disposição da autoridade

central desse Estado.

A circunstância de que fina).mente o custo das atuações eKceda

a quantia fixada não atrasará nem obstará o diligenciamento ou

cumprimento da carta rogatória pela autoridade central e pelos órgãos

jurisdicionais do Estado Parte requerido. No caso de tal custo exceder

essa quantia, a autoridade central do referido Estado, ao devolver a

carta rogatória diligenciada, poderá solicitar que o interessado

complete o pagamento.

Artigo 6

No momento do depósito, na Secretaria-Geral da Organização

dos Estados 1\rll.ericanos, do instrumento de ratificação deste Protocolo

ou de adesão a. ele, cada Estado Parte apresentará um relatório sobre

quais são as atuações que, de acordo com sua lei interna, devam ser

custeada: diretamente pelos interessades, especificando as custas e

despesas respectivas. 'Alé~ disso, cada Estado Parte deverá indicar no

mencionado relatório a quantia única que a seu juizo cubra

razoavelmente o custo das referidae atuações, qualquer que seja o seu

número ou natureza. A referida quantia será aplicada quando o

interessado não designar pessoa responsável para fazer o pagamento das

mencionadas atuações no Estado requerido e sim optar por prtgã-las

diretamente na forma estabelecida no artigo 5 deste protocolo.

A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos

distribuirá aos Est.ados Partes neste Protocolo a informaçdo recebi.da.

Os Estados, Partes poderão, a qualquer momento, comunicar ti Secretaria

Geral da Organização dos Estados Americanos as modificações dos

menc~onados relató;-ios, devendo aquela levar tais modifica.ções ao
conhecimento dos demais Estados Partes neste Protocolo.

Artigo 7

No relatório mencionado no artigo anterior os Estados Partes

poderão declarar que, dp..sde que se aceite a reciprocidade r não cobrarão

aos interessados as custas e despesas das diligências necessárias para

o cumprimento das cartas rogatórias, ou que aceitarão como pagamento

total de tai,s diligências a quantia única de que trata o artigo 6 ou

outra quantia determinada.

Artigo 9

Este Protocolo ficará aberto à assinatura e sujeito à

ratificação ou ã adesão dos Estados membros da organização dos F.stados

Americanos que tenham assinado a Convenção Interamericana sobre Cartas

Rogatórias firmada no Panamá em 30 de janeiro de 1975, ou que a

ratificarem ou a ela aderirem.

Esté Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer outro

Estado que haja aderido ou adira à Convenção Interamericana sobre

Cartas Rogatórias, nas condições indicadas neste artigo a

Os instrumentos de ratificação e adesão serão depositados

Secrêtaria-Geral da Organização dos F.stados Americanos.

Artigo 9

Este Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia a partir da

data em que dois Estados Partes na Convenção hajam depositado seus

instrumentos de ratificação do Protocolo ou de adesão a ele.

Para cada Estado que ratificar o Protocolo ou a ele aderir

depoif; da s'ua el1trada em vigência, o Protocolo entrará em vigor no

trigÃsimo dia a partir da data em que tal Estado haja depositado seu

instrumento de ratificação ou de adesão, desde que esse Estado seja

Parte na Convenção.

Artigo 10

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades

territoriais em que vigorem sistemas jurldicos diferentes com relação a

questões dre que trata este Protocolo poderão declarar, no momento da

assinatura, ratificação ou adesão, que o Protocolo se aplicará a todas

as suas unidades territoriais ou somente a uma ou maig delas.

Tais declarações poderão ser m?dificadas mediante declaraçõ.ef~,

ulteriores, que especificarão expressamente a ou as unidades

territoriais a que se aplicará este Protocolo. Tais declarações

ulteriores seráo transmitidas ã Secretaria-Geral da Organização dos

Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas a

Artigo 11

Este Protocolo vigorará por prazo indefinido, mas qualquer

dos Estados Partes poderá denunciá-lo. O instrumento de denúncia será

depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Transcorrido um ano, contado a partir da data do depósito do

instrumento de denúncia, cessarão os efeitos do Protocolo para o Estado

denunciante, continuando ele subsistente para os demais Estados Partes.

Artigo 12

O instrumento original deste Protocolo e de seu Anexo

(Modelos A, B e C), cujos textos em português, espanhol, francês e

inglês são igualmente autêntiCOS, será depositado na Secretaria-Geral

da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada do

seu texto, para o respectivC\ registro e publicação, à Secretaria das
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Feito na cidade de Montevidéu, RE'.pública oriental do Urugua.i t

no "dia oito de maio "de mil novecentos e setenta e nove.

Nações Unidas, de conformidade com o artigo 102 da. sua Carta

constitutiva. A Secretaria-Ceral da Organização dos Estados AIl\ericanOI

noti ficará aos Estados Membros da referida organização, e &01 Estados

que tenham aderido ao Protocolo, as assinaturas e OI depósitos de

instrument~s de ratificação, de adesão e de denúncia, bem COra0 as

~eserv~s que houver. outro.ssiro, transmitirá aos mesmos ~. informações a
que se refer~m o artigo 2, o último parágrafo do artigo 3 e o artigo G,

bem corno as declarações previstas no artigo 10 deste protoeolo.

• (2) Mediante notificação pessoal à pessoa a quem se dirige,

ou ao represel1tante legal da pessoa jurídica.

* (3) No caso de não ser encontrada a pessoa natural ou o
representante legal da pessoa jurídica que deva ser

notificada, far-se-á a notificação na forma prevista

pela lei do Estado requerido.

documentos abaixo indicados à
ou administrativa a seguir

Solici ta a entrega dos

a'utoridade judiciária

identificada:

Autoridade _

* B.plenipotenciários infra-as.tnados,

respectivos Covernos, firmAm este
Em fé do que, os

devidamente autorizados por seus

Protocolo.

CARTA ROGATORIA 11

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENC11.0 INTERAMI::RIC1\N

SOBRE CARTAS ROGATORIAS

Feito em'- no dia de

Assinatura e selo da autoridade

central requerente

de cada um dos documentos que devam ser

Pede ã autoridade central requerida que devolva li
autoridade central requerente uma via dos documentos

juntos a esta carta rogatória, abaixo enumerados, e um

certificado de cumprimento conforme o disposto no

Modelo C anexo.

* C.

Assinatura e selo do órgão

jurisdicional requerente

TItulO ou outra identifi cação

entreguQs:

. .
r; vr'
~';"''''II''';

MoDELO 11

I~~UTOS~]
Endereço

6RG1í.O JURISDICIONAL REQUERENTE

Nome

J\UTORIDADE CENTRAL REQUEf<ENTE

Nome

IIUTORIOIIDE CENTRIIL RP.QUERIDA

Nome
(Juntar outras folhas, se necessário)

Endereço F.ndereço

* Elhlinar, se não for cabível.

PAR'l$ SOLICITANTF.

Nome

PROCURJ\OOR DO SOLICITAN'1'E

Nome
l\HP.XO DO PROTOCOLO ADICIONAL 1\. CONVENÇ11.0 INTF.RAMERICANl\. ~

SOBRP. CARTAS nOGATORIAS

En.-1ereço Endereço
MODELO B

. , INFORM/IÇI\O ESSENCIIIL PARII O NOTIFICADO 11

. PES'sOA' DESTCNADA" Pl\RA INTERVIR NO DILIGENCIAMI!:NTO

Nome Esta pessoill responderá

custas e despesas?

pelas
.(Nome li!; endereço do notificat1o)

*Em caso negativo junta-se chc

que na importância de ••••••••

Endereço Sim { Não (
Pela prescnte, comunica-se a Vossa Se thoria (explicar sucintamente O
que se comunica) _

*ou junta-se documento que com...

prove o paqàmento.

1. Devem ser elaborados um origianl e duas vias deste modelo: se for

dplicdvcl o item AI, deve ser traduzi.do 'para o idioma do Rstado

requerido c juntar-se-Z\o duas cópias.

Eliminar, se ndo for c.lbível.

Acompanha. este documento uma cópiA da carta rogatória que motiva a

notificação ou 'entrega destes documentos. Essa cópia inclui informação

essencial para Vossa Senhoria. Além disso, juntam-se cópias da petição

com que lie iniciou o procedimento no qual se expediu a carta rogatória,

doa documentos juntos à referida petição e das decisões jurisdicionais

que ordenaram a expedição da carta rogatória.

A autoridade que assina esta Carta rogatória tem a honra deO

transmitir a Vossa Senhoria, três via., os documentos abai~

relacionados e, em conformidade com o Protocolo Adicional ã ConvençÃo

Interamericana sobre Cartas Rogatórias:

* A. Solicita sua pronta notificação a:

INFORMJ\ÇI\O ADICIONAL

I*

PARA O CASO DE NOTIFICAÇ1;,O

A. O documento que lhe é entregue consiste em (original ou cópia)

A autoridaue infra-assinada solicita que a notificacão seja

feita da seguinte forma:

B. A. pretensões ou a quantia do processo são as seguintes : _

* (l) De acordo com o procedimento

formalidades adicionais abaixo

fundamento no segundo parágrafo

mencionada Convenção.

especial ou ••

indicadas, COM

do artigo 10 da

C. Nesta notificação, solicita-se a Vossa Senhoria que: _

D. * No caso dé citação do réu, pode este contestar o pedidq perante o

órql\o jurisdicional indicado no quadro 1 do Modelo l\ (indicar
luqar, data e hora) : _
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* Vossa Senhoria citado para comparecer como: ~-,.,/

"

* No caso de solicitar-se outra coisa ao notificado, queira
indicar: _

g. Caso Vossa Senhoria não compareça, as conseqfiencias poderiam ser:_

(Identidade e endereço do órgão jurisdicional. que expediu

a carta rogatória)

De conformirlade com o Protocolo Adicional à Convenção Interamericana.

sobre CartaS Rogatórias, assinado em Montevidéu, em 9 de maio de 1979 c

com a anexa carta roga~6.ria, a autoridade tnfra-assinada to", a honra dé
certificar O seguinte:

* A. Que se fez il no.tificação ou se procedeu ti entrega de urna via
dos documentos anexos a este Certificado, como se. seque:
Pata: _

r..ugar (endereço) : ~ ,..

De conformidade

ConvençÃo:
F. Informa-se a Vossa Senhoria que há à sua disposição advogado de

ofício, ou sociedade de assistência judiciária no lugar do processo.
Nome: _

Endereço: _

Os documentos enumerados na Parte 111 sãõ entregues a Vossa

Senhoria, para seu conhecimento e defesa.

II'

PARA O CASO DE PEDIDO DE INFO~Ç~O DF. ÔRGÂO JURI!:iDICION'AL

li:

(Nome e endereço do órgão jurisdicional)

solicita-se respeitosamente prestar ao órgão infra-assinado a seguinte

informac;50: -----------

'lo

'2.

'3.

dos seguintes métodos autori7ado!: pela

De acordo com o procedimento especial ,ou formalidarles

adicionais que se indicam a seguir, com ;fundamento no

segundo partigrafo do artigo 10 da mencionada Convenção.

Por noti ficaçdo pessoal à pessoa a quem se tHriqe, ou ao

representante legal da pessoa juridica.

N;io tendo sido encontrada a pessoa que devia ter sido

notificad<1, fez-se a notificação na forma ptevistd pela lei

do Estado r~querido (queiri\ descrevê-la)

Os documentos enumerados na part~ III são entregues a Vossa

Senhoria para facilitar sua resposta.

1. Devem ser preenchidos um original e duas vias deste Modelo no

idioma do F.stadç requerénte e duas vias no idioma no E~tado requerido.

Eliminar, se não for cabivel.

II!

LISTA DOS DOCUMENTOS ANEXOS

(juntar outras folhas, se necessário)

Feito em oo dia de ,de 19_

*8. Que os documentos mencionados na carta roqatória foram entregues

Identidade da pessoa -: ~------

Relação com o destinatário ""'-~-'"''_ ~

(de familia, de negócio ou de outra n~tur~~~)'

*C~ Que não se fez a notificação ou não se proiZedeu ~·Á entréqâ dde

documentos pelo;s seguintes motivos:

*D. De conformidadé com o Protocolo, solicita-se ao·iritercssa"-o que

efetue o pagamento do saldo a liquidar indicad,o" ri~ 'delAOniltrativo

anotxo.

Peito em no dia de, ----,~e, 19_

A~5inatura e selo da autoridade central requerida

·ouando cabivel juntar original ou cópia de

qualquer documento adicional necessário para

provar que se fez a notificação ou entrega,

e identificar o citado documento.

Assinatura e selo do

õrgãô jurisdicional requerente

Assinatura e selo da

autoridade central requerente

1. Original e· uma' via no idioma do Estado requerido.

Eliminar, ,se não for cabivel.

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL A.

CONVENC1i.O INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGAT6RIAS

MODELO C

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO 1.1

li:

Aviso n° 1.272 - AUSG.

Em, 25 de uetmi>r:o de 1992,

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Ex"k:nifuimó ~Mor PteJidIIlte da

Repdblica, acompanhada de Expo.içio de Motivos do 5enllor Minlslro de ..- ..."I~
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Exteriores. relativa aos textos da Convenç~o lnlcramericMI sobre canas Rogatórias. celebrada no
Panamá. em 30 de janeiro de 1975, na I Confer!ncia Especializada Interamericana sobre Direito
Internacional Privado. e do seu Protocolo Adicional. celebrado em Monrevi~u, em 8 de mêlio de

1979.

Atenciosamente,

MARCOS COIMBRA
Secretúio·Geral da

Presidência da Repóblica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Primeiro Secretário da Câmara dos Depurados
BRASíLIA-DF.

RECURSO NlIOS, DE 1990
(Contra Parecer Tenninatiw de Comissão)

. (Do Sr. NUm Sprezi)

Requer, na forma do artigo 144, c/c artigo 132, par~

grafo 29, do Regimento Interno, que s~ja apreciado

pelo Plenário o parecer da Comissão de Constituição

e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade

do Projeto de Lei n9 1.698, de 1989.

(PUBLIQU~-SE. SUBMETA-SE AO PLENÂRIO)

Jtequer, na forma 110 artigo '.4, clc artigo 132, pará
t)'rafo 29, de. Regimento Interno, que seja ~prec1ad;;

pelo Plenário o parecer da Comissão de Constituição

e Juat.lça e. de Redação, pel~ inconstitucionalidade
do Projeto de Le1 n9 1. 69H, de 1989.

Art. 6Q Esta leI entrará em vigor na data de sua
publlcaclo, revogaaas as disposições em contrário.

.lult lf Ica,lo

O ensino de terceiro grau, na modalidade ora.pratl
cada, 6 altamente el1tlsta, discrImInatório e. por
ISSO mesmo, antldemoCr'tlco. As unIversidades Públi
cas, Que ministram cursos gratuitos e hoje absorve ~
do orçamento do Mlnlst6flo da EduCaÇao, sao prlvll6gl0
das classes ricas. economIcamente mais aquinhoadas.
Estamos restaurando a democracia PlJl\t Ica e, "pari
passu" cumpre Implantar a Pemocracla educacional. A
regra fundamental da "Igualdade de QPortunldades" ain
da nao encontrou 'apl Icaç30 no setor do ensino. Os 1'1-,
lhos das camadas superiores da sociedadE gozam o pri
Vilégio de frequentarem as melnore& escolas, tanto do
IR Quanto do 2R e do 3R graus. A Imensa massa menos
'avoreclda sobram os Dancos' da escola pública, sabida
mente de Qua11dade multo duv1dosa. Semelnante alscr1
mlnaçlo se acentua por ocas 110 no IngreSSo as ~nlver
Sldades públicas. Para superar o lnlQuo sistema vesti
bular. Ideado pela dItadura com prOPósito de favoreci
mento das elites, requer-se bagagem de conhecimentos
Que a escola de 2R grau nlo fornece. Para suprir esta
lacuna, só com a passagem pelos famigerados curs1nhos
pré-vestibulares. cuja freqüênCia exige recursos eco
nOmlcos fora do alcance das camadas pobres. Qual o
resultado? A Ironia de Que o rico estUda de graça em
un1versldade copiosamente regadas a 80 por cento das
verbas federais a educaçao! é a elltlzação do ensino
super10r; e elltlzaç30 Q negaçlo da democracia. Contu~
do. o mais grave é privar-se a naçlo'de muitos cére
bros privilegiados, porquanto dotes materiais nunca
foram garant1a de dotes lntelectauls. aa mesma forma
como pobreza social jamais caracterizou pobreza de
Inteligência. Que a d1tadura fomentasse a segregaçlo
em privilegiando a uns e segreganao a outros, tudo
bem. eis Que é própr10 da ditadura negar métodoS
democráticos. No entanto. semelhante sltuaç30 nlo en
contra justificativa numa socleaaae Que retomou,os ca
minhos da democrac1a. Cumpre, pois. corrigir tio In
justa s1tuaclo. até mesmo por 1nteresse nacIonal Que
tem pressa em terraplenar o fosso tecnológIco Que nos
separa do.mundo desenvolvido. E para 1sso cumpre 1n
Vest1r nos melhores cérebros, provenham eles da classe
rica ou da classe pobre I E nlo é outro o 1ntento desta
leI.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENÂRIO) Bl'asl11a; mala de 1988. _ NIlso Sguarezl.

Excelentlsslmo Senhor Preslaente da Câmara dos De
putadoS,

NOS termos regimentaiS do art. 54, § IQ e com apol,
amento regImental, requeIro Que o Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça Que deu pela InadmiSSibili
dade do Projeto de Le'l nQ 1.698/89 de minha autoria.,
Que "reserva vaga aos filhos ae trabalhadores nas es
colas públicas federais de 3Q grau", seja apreciado
pelo Plenário da Câmara, a fim de Que possa ter sua
tramitação na Casa.

P. Deferimento.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1990. _ Nllso
Sguarezl. Deputado Federal.

Bonifácio de Andrada _ Domingos Juvenil _ Edvaldo Ho
landa _ Manoel Viana _ Aécio de Borba _ Wilson Campos
_ Lúcio Alcântara _ Aclval Gomes _ Sérgio Spada _ Ger
son Peres Nyder Barbosa Renato Vianna João Ma
chado Rollemberg _ Álvaro AntOnIo _ MárIo Martins _
Jalles Fontoura _ BasIlio VIllanl _ Saulo Coelho _ U
blrantan Spinelli Raul Ferraz José Carlos Martinez
_ Geraldo Campos _-Naphtal1 Alves de Souza _ José Go
mes _ Leomar QUlntanllha _ Mussa Dernes _ Osvaldo Ben
der _ AlcIdes Saldanha _ Ismael Wanderley _ MárIo de
Oliveira _ Tarzan de Castro _ MárlG Lima _ Nelson Sei
xas Ervin Bonkoskl _ Mello Reis _ ROberto Jefferton

Art. 3Q Aos filhos de trabalhadores cujos salArlos
ou vencimentos se situem em faixa Inferior a dez e su
perior a 5 salárIos mlnlmos legais ficam asseguradas
mais vinte por cento das vagas por Area e por curso.

Art. 4Q As entidades de ensino superior Que recebam
subvenções ou auxlllos do poder público federal deve
ria reverter. no minlmo, dez por cento das subvenções
ou auxlllos em bolsas de estudo nas condições preVIS
tas nesta lei.

Art. 5Q As vagas não aproveitadas na forma ante
riormente estabelecida POderio ser preenchidas até o
limite autorizado, por área e por curso, observada a
classlflcaçlo e o regImento Interno.

PARÊCER DA COMISSÃO DE CONSTITUIGÃO E

JUSTICA E REDACÃO

I _ "elattlrlo

O presente projeto de autoria do Deputado Nllso
Sguarezl prOPOe "reserva de vagas aos filhos de traba
lhadores nas escolas públicas federa1s de 3R grau e di
outras prOVidências".

Determina Que as escolas Integrantes do sistema fe
deral de educaclo e as entidades universitárias sub
venc10nadas nela Un110 ,'eservem 30% (trinta por cento)

aas vagas, por 'reas e DO~ curso para os filhos de
trabalhadores, cuja renda mensal nlo ultrapasse cinco
sal'rlOS mlnlmos, Independente do reg1me jurldlco Que
os vincula.

Assim como assegura mais de 20% (vinte por cento)
para os filhos de trabalhadores Que percebam entre 5
(cinco) e lO (dez) salários mlnlmos.

. Decreta· Que as entidades QUe recebem subvençO&s ou
auxIlias do poder público federal revertam. no mlhlmo.
10% (dez por cento) das sUbvençOes OU auxlllos para
bolsas de estudo. "

Esclarece Que as vagas ,nlo aproveitadas pelos fi
lhos dos trabalhadores seria preenchidas de acordo com
o regimento Interno de cada Instltulçlo.

E na justificativa resssalta o autor:

"O ensino de terceiro grau, na modali
dade ora praticada. é altamente ellt15ta
discriminatório e, por 1550 mesmo.
antldemocrátlco,"

II _ Voto ao "elator

A ConstltulÇlo brasileira promulgada em 1988. traz
em seu prelmbulo as Idéias de Igualdade e justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna. pluralista
e sem preconce1tos.
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Em seu art. 206. l. aflrma Que o enslno será mlnls
trado com base nos prlnclplos de : "Igualdade de con
diÇ6es para o acesso e permanêncla na escola".

Sabemos das dlferenças soclals Que alnda existem em
nosso Pais. mas estamos l~t~ndo nlo s6 para dlmlnul
las gradatlvamente. como também para legalmente crlar
mos condlç6es Que mlnlmlzem os contrastes econOmlcos.

Ao· beneflclarmos um grupo de acordo com a sua ori
gem funclonal. estamos pr1v11eg1ando uns em detrimento
de outros.

01ante do exposto votamos pela lnconstltuclonallda
de do presente projeto de lel.•

Sala da Comlss!o. 22 de setembro de 1989.
Deputado Ervin lonkoskl. Relator.

111 _ 'arecer da Ce-Isslo

A ComISS!o de Constltulç!o e Justlça e Redaçlo. em
reunlAo ordinária plenária reallzada hoje. 0P1nou una
nimemente pela lnconstitucionalldade do Projeto de Le1
nR 1.698/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputado: Nelson
Jobim•. Pres1dente; Jo!o Natal. Vlce-Presidente; Arnal-
do Moraes. Carlos Vlnagre. Hél10 ManhAes. José Dulra.
Marlan Gadelha. Leopoldo Souza. Mendes Rlbelro. Michel
Temer. Nl1son Glbson. Osvaldo Macedo. Pllnlo Martlns.
Renato Vlanna. Rosárlo Congro Neto. Sérgl0 Spada. The
odoro Mendes. Tlto Costa. AloYSlo Chaves. Olonlslo Ha
ge. Ellôzer More1ra. Franclsco.Benjamlm. Messlas G61s.
Ney Lopes. Oscar Corrêa. Horáclo Ferraz. Jorge Mage.
Juarez Marques Batlsta. Slgmarlnga Selxas. Gerson Pe
res. Ibralm Abl-Ackel. Ooutel de Andrade. SIlvl0 A
breu. Benedlcto Monteiro. Robe-to Torre~. José Genol
no. José Marla Eymael. Marcos Formlga. Aldo Arantes.
Roberto ~relre. Afrlslo V1elra Llma. Alulzlo Campos.
Jesus Tajara. Alcides Llma. Adylson Motta. Gonzaga Pa
triota e Rodrigues Palma.

Sala da ComissAo. 29 de novembro de 1989. _
.Deputlldo Nelson Jobt •• Pres1dente _ Ervin lonkoskl Re
lator.

RECURSO NR 06, DE 1990
(Contm Parecer Terminadvo de Comissão)

(Do Sr. Nelson SeDas)

Requer I na forma do artigo 144, c/c artigo 132, par-ª.

grafo 29, qo Regimento Interno, que sej a apreciado

._pelo Plenário o parecer da Comissão de Constituição

e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade

do projeto de Lei Complementar nQ 40, de 1988.

PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARIOl

Excelentíssim~ Senhor Deputa~o PAES DE ANDRADE

D.D. ~residente da Câmara dos Deputados

o Deputado que este subscre\e, de acordo

com' os termos do §252 do artig'J 54 do Regimento Interno, t'eq~Jer 3

Vossa Excelência o não arquivamento do P.L.C. 40/89, de sua aut~

ria, que "Dispo~ s~bre a vinculaçãJ de 5X das verbas póhlicas

destinadas à educaçã0, para a educaçã~ especial."

Depu~ado NELSON SEIXAS

PDl - SM PAULO

JUSTIFICATIVA

A educação especial, hoje abjeto de uma

Secretaria específica no Ministério da Educação, SESPE, antigo CENESP

(Centro Nacional de Educação Especial), teve seu primeiro ato de rec.2,

nhecimento no Império, quando pelo Decreto Imperial nO 1.478 de 1919/1854

D. Pedro II criava o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje In3tit},!

to' B~njamin Co~stant. A seguir, pela Lei nO 839, de 241.,?/1857. criava o

Imperial Instituto das Surdos-t.fudos, hoje, Instituto Nacional de Educ,!

ção •de Surdos.
Na área da deficiência mental, em 197.6,fo1

criada a Sociedade Pestallozzi.

Em 11 de novembro d; 1954, surgiu no Rio

de Janeiro, a primeira APAE - Associação de Pais e Amigos do;; Excepci!2.

nais, que se transfo:rmou no maior movImento associativo do PaIs na

luta pelos direitos dos ex~epcianais.

Posteriorm~nte, decretos, leis, comissõe~

pareceres foram criados e editadas sempre com o ob}:tiv:J de facilitar a

vida das pessoas portadoras de 'deficiência física e/ou m!1ntal.

Em 17 de janeiro de 1978, a Eme:"lda Co-,sti

tucional nlã! 12 veio complementar O art. 175 da Constituição de 1967,

incluindo o parágrafo 42 que diz: "Lei e3pecial disporá sobre a ass~...!
tência à maternidade, infância e à adolecência e sobre a educação de

excepciorlais. "

Na atual Constituiçã·J no artigo 203, item

111, encontramos que "a dever ao E&tado com a educação será efetivado

mediante a garantia d~ : ... atendimento educac-ional especializado aos

portadores de deficiência. preferencialmente na r2d,~ regular dl~ e~sin:J~'

A Educação EspeGial constitui p:ute in~~

grante da Educação Comum, di fer2ncian·do-se desta pelos métodos, técnicas

e procedimentos empregados e, també~, pelo detalhamento dos currfculos

comuns de ensino. por outro lado, seus pressupostos fundamentais são os

mesmos da educação geral e caracterizam-se ~ela finalidade primordial

de proporcionar meios para alcançar a realizaçãlJ integ:al do indivíduo.
De acordo com a Resolução nº 2.542 da ONU

Declaração das Pessoas Portadoras de Deficiências, o termo "pessoa defi

ciente identifica aquele indivíd'Jo que, devido aos seus "déficit ll fís!

cos ou mentais, não está em pleno gr:.zo da capacidade ~dt~$fazer, por
sI mesmo, de forma total ou parcial, suas necessidades vitais e sociai~

como faria um ser humano normal. Esta.s pessoas são também identi ficadas

como excepcionais ll
•

o excepcional ou a pesso3 portadora de de

ficlência "deve receber uma educação que lhe pel'mi ta não só adaptar-se

satisfatorian:'ente ao ambiente que o rod~ia, como também encontrar o ca

minha e os meios que lhe fJermitam adaptar-se dS situações futuras."

Se .pretendemos integrar estes indivíduos

à socieda:1e e definimos integração Como o processo d,~ incorpar físic'a e

socialmente der.tro di:' sociedade as pessoas que estão segregadas e sepa

radas de n6s, precisamos estender a estes os mesmos privilégios e dtre..!
tos dos cidadãos não deficientes.

Quando .nos referimos a integração, não nos

refetimos simplesm~nte as mudanças que devem ocorrer a nível escolar,

quer dizer, a um simples reordenamento dos compon~ntes do sistema de

prestação de serviços de Educação Espacial a crianças e jovens dçficie~

tes, mas a novas estruturas, n'J nível escolar e comunitário que tladg

zam mudanças sociais signlficat.ivas.

Assim, para Que o disp:>sto na Constitui

çãoseja cumprido, é indispensável instrumentalizar o Sistema de Ensino,

exigindo uma série de medidas técnicas e administrativas, que abrang.em

desde a capacitação de recursos humanos dentro do pri,ncípio de normali

zação e integração, até a adaptação de espaço fíSico, removendo barrei

ras arquitetônicas, aquisição de equipamentos e/ou material didático.

O Princípio de integração contud.) não pr~

tende coloc.ar todos os alunos nos estabelecimento;; regulares de r::n3ínJ,

mas compreende todo um sistema complexo e um processo gradativo de int~

gração socializadora, p'Jis o conceito fund,amer"ltal deste princípio fi!,

ma-se na atenção às n~cessidades básicas dos educandos portad.)res de

deficiê:1Cia, ou seja, na interação de programas no sistema de ensino r!

guIar e das que são oferecidos por instituições especializa-jas fiI3'1tr.§.

picas.

Não é o Srasil um país s,ubd.3s';!nvolvido só

porque tem 'O~ de pessoas deficie"tes, mas podemos afirmar qu~, em gra!!,

de medida, permanecemos no subdesenv~l vimento porque não soubEmos SUP!

rar a defi~iência.

Chegou a hora de determinar a05/ P~d~res

do Estado e à sociedade, através de leis, a implantaç'ão d~ providências
como a destinação de parte do orçamento da Educa;ão ao Ensino Especial,
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• ItOJITQ Dl LEI COMplLEMENTAR Ng 4.0-10, DE,'1I1811

(00 .Sr. Nelson selx.à;).

IIs"CIe sollra • vlneulaelo ali 5" a.. verbas pú
"'c~. destln.a.s • aaue.elo, p.r. • lIaue.elo
es"actal: tenao p.raellt. a. COMI.slo ali Constl
tutclo a Juatle. a "lIa.elo. " •.Ia lnconstltuelo
R.lla.ae. contra o voto eM .a"ar.do do Sr. Sit
Dto Spada.

(I>r03eto de Lei Cont:>lementar 'no 40. de 1988. a
~ .e refere o parecer.)

O ConQre.so Nacional decreta:

Ar'; ,p Das verbas públicas destinadas à educação.
,~ (ctnco' DOr cento)' serlo aplicadas na educaç~o

••Elec'a' •

~.r.grafo único. Do valor repassado à educ~cão espec'.'. ~ (trOs por cento) serão aplicados no Sistema
~. enstno reçular no atengJmento e~ucacional aos por-

o nosso projeto não visa vinculação de T-'=.
çursos, mas sim Ulna subvinculaçA'J da vinculaç"ão já existente na CQn~

tituiçlo de 1988, para QUP: este 1'ftportante segmento d3 socied.ide, que
tem como os d,~mais direi to a edlJCação r seja' atendido como â Carta M.:Igna

~etermlna, evita~d~assim, Que 0& portadores d~ deficiência fiquem s~

jeitos 15 ben'~S5'es de um governante ou I.JJ prestígio pessoal de algum di
rigente de entioade, pois Poucos seriam atendidos.

Lembramos ainda r que a destin::.ção de 5"
dos recursos Ilocados para a educação per& a educação especial,. cobre

apenas 50" das pessoas portadoras de deficiência, posto que., no 'Brasil
101 da populaçlp possui algum tlp~ de d~ficiêrcia~

Assim,... propomos. um' projeto de .lei sobre

a vir,cuhçlo de 5" das verbas públicas destin.d3s à Educação. para a Ed!!.
clçlo Especiol,. propondo-se que 3" (três por cen,to) deverão 'ser aplic.".
dos no siste"a de ensino regular para que se hsbilite a aplicação do
art. ~oe, item 111 da Constituição e 2" (dois por cen,o) para s.rem
aplicados nos programas desenvol'lldos por instituiç5~s filantrópicas

destinadas a atende~ as peculiaridades desses' educandos.
Anexamos a esta justificativa o parecer

do nobre' Deputado· SérgiQ Spada, qu'" votou pe.1; ..co·~stituciona"lid'"de, jurl.
dio~dade e boi técnica legislativa.

, Deputa'i!t,.-1lEt.50N SEIXAS

P-DT -' SIlO, PAULO

de sorte a preparar a pessoa portadora de deficiência para o
produtivo ou para a sua independização.

tadores de deficiência e 2~ (dois por cento) ser~o

aplicados nos programas desenvolvidos por instituições
.fllantr6pi~as Que atendam deficientes.

Art. 20 Esta lei enlra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Jus t 1f t caçlo

A educacào especial. hoje objeto de uma Secreta
ria especifica no Ministério da Educaç~o. Sespe.
ant1go Ceneso (Centro Nacional de Educac~o Epecial).
teve seú primeiro ato de reconhecimento no Império.
Quando peio Decreto Imperial nO 1.478. de 19-9-1854,
D. Pedro 11 crIava o Imoerial Instituto dos Meninos
Cegos, hoje Instituto 8enjamin Constant. A s~guir,
pela Lei n Q 839. de 24-9~1857, crlava o lmoerial Ins
tituto' dos Surdos-Mudos. hoje. Instituto Nacional de
Educação de Surdos.

Na área da deficiência mental. em 1926, foi criada a
Socledade Pestallozzl. .

Em 11 de novembro de 1954. surgiu no Rio de Janeiro,
a primeira APAE _ Associação de Pais e AmigoS dos Ex
cepc1ona1s, aue se transformou no ~1or movimento 8$
soclatlvo do Pais na luta pelos direllos dos
excepcionais.

Posteriormente. decretos. leis. comlssOes, pareceres
foram criados e editados sempre com o objetivo de fa
cilitar a vida das pessoas portadoras de deflclêncla
flslca e/ou mental.

Em 17 de janeiro de 1978. a Emenda Constlluclonal nO
12 velo complementar o art. 175 da Constituição de
1967. lnclulndo o Pl!t"ágrafo 40 Que diz: "Lei especial
disporá sobre a assistência à maternidade. à lnf~ncia

e á adolescência e sobre a educação de excepcionais".

Na atual ConstituiÇão, no art. 208, Item 111, encon
tramos Que "o dever do Estado com a educação será efe
tivado mediante a garantia de: ... atendimento educa
cional especializado aos portadores de deflclêncla,
preferencialmente na rede regular de ensine".

Educação Especial constitui parte Integrante da
Educação Comum, diferenciando-se desta pelos métodos.
técnicas e procedimentos empregados e, também. pelo
detalhamento dos currlculos comuns de ensino. Por ou
tro lado, seus pressupostos fundamentais são os mesmos
da educação geral e caracterizam-se pela finalidade
primordial de proporcionar meios para alcançar a rea
11zaçâo lntegral do Individuo.

De acordo com a Resolução nO 2.542 da ONU _ Declara
,ção das Pessoas Portadoras de Deflclênclas, o termo
"pessoa deficiente" ldent I fica aQuele lndlvlduo Que
devido aos seus deflelts flslcos ou mentais. não está
em pleno gozo da capacidade de satisfazer, por 51 mes
mo, de' forma total ou parcial. suas necessidades VI
tais e sociais. como faria um ser humano normal. Estas
pessoas's~o também Identificadas como "excepclonais".

D excepcloral ou a pessoa portadora de deficiência
"éleve receber uma educação Que lhe permita não s6
adaptar-se' satisfatoriamente ao ambiente Que o rodela,
como também encontrar o caminho e os meios Que lhe
permitam adaptar-se às situações futuras".

'Se pretendemos Integrar estes lndlviduos à sociedade
e definimos lntegração como o processo de Incorporar,
fls1ca e socialmente, dentro da sociedade. as pessoas
Que estão segregadas e separadas de nós. precisamos
estender a estes os mesmos prlvl1égios e dlreltos dos
cidadãos não deficientes .

Quando nos referlmos a Integração. não "nos referlmos
simplesmente às mudanças Que devem ocorrer a nlvel es-

,co.lar:;, auer di.zer. a um simples reordenamento dos com
ponentes do sistema de prestação de serviços de E
ducação Especial a crianças e jovens deflclentes, mas
as novas estruturas, no nlvel escolar e comunitário
Que traduzam mudanças sociais slgnlflcatlvas. '

Asslm. par:a Que o disposto nB Constltulçlo seja cum
prido. ~ Indispensável Instrumentalizar o Sistema de
Ensino. exigindo uma série de medidas técnicas e admi
nistrativas. Que abrangem desde a capacltaçlo de re
cursos humanos, dentro do principio de normallzaçlo e

. Integração, até a adaptação de espaço flslCO. removen
do barrelra~ arQultetOnlcas, aQuls1Clo de eQuipamentos
e/ou material didático.

O principio de Integraçlo. cpntUdo. não pretende co
locar todos os alunos nos estabelecimentos regul.res
de ensino, mas compreende todo um sistema complexo e
um processo gradativo de Integração soclallzadora,
POIS o .concelto fundamental deste prinCIpio firma-se

trabalho

27 NELSON SABRÁ
28 BENEDICTO MONTEIRO
29 ADROALDO STRECK
30 CAIO POMPEU
31 OCTAVIO ELíSIO'
32 SAUj,O COELHO
33 ROsÁR10 CONGRO NETO
34 IVO VANDERLINDE
35 iUl;SON SGUARÉZI
36 TADEU FRANÇA
37 GUSTAVO DE FARIA
3B VIiGILDÃSIO DE SENNA
39 ASSIS CANUTO
40 SANDRA CAVALCANTI
41 JOst CARLOS MARTINEZ
42IVO'CERS6sIMO
43 UBIRATAN SPINELLI
44 JESUALDO CAVALCANTI
45 tsio' FERREIRA
46 ADHEMAR DE BARROS FILHO
47 FRANCISCO SALES
4B MARCOS FOR~IGA

49 ALCENI GUERRA
50 MELio REIS
51 Bo,NIF-'CIO DE' ANDRADA

'.'.,";

02 CLEO~ANCIO FONSECA
03 JULIO COSTAMILAN
04 N\'D~R BARBOSA
·05 PAULO R""OS
06 JOFRI\t/ FREJA'!'
07 RITA CAMATA
OB ROSA PRATA
09 ROBERTO BRANT
10 CELSO DOURADO
11 ROB~QN MARINHO
12 MARIA DE LOURDES ABADIA
13 FERES NADER
14 PRISCO VIANA
15 FURTADO LEITE
16 VICTOR FACCIONI
17 ISRAEL PINHEIRO
ia RONAIIO CORRt:A
19 EDM& '!'AVARES
20 CL-'UDIO AVILA
21 ALARICO ABIB
22 AMAURY MULLER
23 PAULO ROBERTO
.24' ANTONIO DE .)'l!:SUS
25 DJENAL ÇONÇALVES
'26 DASO COIMBRA
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na atenção ~s necessidades básicas dos educandos por
tadores de deflcl~ncla, ou seja, na InteracSo de pro
gramas no sistema de ensino regular e dos Que ~!o ofe
recidos por Instituições especializadas filantrópicas.

N!o é o Brasil um paIs subdesenvolvido ~ó porQue tem
10% de pessoas deficientes, mas podemos afirmar Que,
em grande medIda. permanecemos no subdesenvolvimento
porQue não soubemos superar a deficiência.

Chegou a hora de determinar aos Poderes do Estada e
à sociedade. através de leIs, a Implantaç!o de provi
dências como a destinação de parte do orcamento da
EducaCão aO Ensino Especial, de sorte a preparar a
pessoa portadora de defICIência para o trabalho produ
tivo ou para a sua Independlzaç!o.

AssIm, propomos um projeto de let sobre a vtnculacAo
de 5% das verbas publIcas destinadas à Educaç!o para a
Educação Especial, propondo-se Que 3% (três por cento)
deverão ser aplicados no sistema de ensino regular
para Que se habilite a aplicação do art. 208, Item
111. da Constituição e 2% (dois por cento) para serem
aplicadOS nos programas desenvolvidos por InstltulCões
fllantróolcas destInadas a atender as peculiaridades
desses educandos.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1988.
Selx.s.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA E REDAÇÃO

I _ Rel.tórlo

Propõe-se o Ilustre Deputado Nelson SeIxas. através
do Projeto de Lei Complementar sob exame, a destinar
5% (cInco por cento) das verbas destinadas à educação
exclusivamente à educação especial. assegurada no art.
208, 111. da Constituição Federal. a seguir:

"Art. 208. O dever do Estado com a educaç!O
será efetivado mediante a garantia de:

111 alendlmento educacional especializado
aos portadores de deficIência. preferencialmente
na rede escolar de ensIno."

O dispositivo em vigor, além de proporcionar educa
ção aos defIcIentes. elevando a oferta educacional.
encerra Importante princIpIa Integraclonlsta. removen
do o estigma da segregação e Intensificando a partlcl
paçao socIal das Pessoas portadoras de deficiência fl
slca ou mental.

Em decorrência da dupla metodologia adotada. o par
lamentar SUbscrevente desdobrou sua proposta'de finan
ciamento da educação especial em duas parcelas, cor
respondentes a 3~ (três por cento) e 2~ (dois por
cento). conforme sejam aplicadas no ensino regular ou
por Inst Itulçôes fllant róplcas dedicadas aoatendlmen
to de deficientes, respectivamente.

A matéria é de comoetêncla da União (art. 22, XXIV
da Constituição Federal) e não há duvida QUanto aO ob
jetivo altruista manifestado pelo legislador. Entre
tanto. como se trata de norma orçamentária. seu texto
co~traria o art. 167, da Lei MaIor, onde estão rela
c'o~ados 'os unlcos casos passlvels (le vinculação
or-çarner,tá r 1a:

"Art. 167. São vedados:

IV a vinculação de recelta de lmoostos a ór
gao, fundo ou despesa, ressalvadas a repartlç!o
do produto da arrecadaçao dos lmoostos a aue se
referem os arts. 158 e 159.• destln.clo de ra
cursos p.ra • M.nutanclo e desenvolvlMlnto do
ensIno, C0l10 deter.lnaClo pelo .rt. 212 •. e a
prestação de garantlas ás operações de crédlto
por antecipação da receita, previstas no art.
165. § 8 Q ; (Grifamos)."

A Constituição Federal, ao dlsclpllnar a elaboracao
orçamentária, veda a vinculação de receita à despesa,
salvo algumas exceções já consagrada5 em lei. como a
contida no art. 212. obrlgando a de5tlnaçao de 18%
(dezoito por cento) pela União e 25~ (vlnte e.clnco
por cento) pelos Estados, Distrito Fejeral e Munlcl
pios. da receita resultante de Impostos, na
"manutenção e desenvolvimento do ensino". T"'ata-se de
dispositivo inserido na Cons~ltulçao anterlor Pe'.
Emenda nQ 24 e ampliado pela atual, tendo em vista os
benefIcios proporCionados ao enslno pela chamada Emen
da Calmon.

Assim. por nlo estar ressalvada no art. 167, IV, da
Constltuiçlo. a proposta sob 'exame deve ser Inclulda
na reg"'a geral; constitucionalmente lmpedida.

11 _ Voto do Ral.tor

Em decor ....ncla. manlfestamo-nos pela· lnconstltuclo
~:~~~.de d~ Projeto de Lei Complementar nO 40. de

SI'a da Comlss!o. 22 de novembro de 1989. _ Depu
tado Osc.r Corre. J6ntor.

1II _ Pareclr d. Co.lsslo

A Comlsslo de Const1tulcSo e Just1ca e Redação. em
,.eunllo orClinllrla p'enllrla ,realizada..ho~e. oplnou.
Contra o Voto em separado do Deputado Sérgio Spada,
Dtl11 1ncon.t Huclonal ldade (lo' Projeto de Lei' Comple
ment.r no 40/88. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores ~eputados: Nelson
Jobim, PresIdente; João Nata,l. Vlce-Presl(lente; Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre, José Dutra. HélloManhães,
Har'.n Gadel"a. Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro, . Aloy
siO C"aves, Costa Ferreira. Ellézer Moreira. Horácio
Ferrllz, .Benedlcto Monlelro. Franclsco Benjamlm. Jorge
Hage. Gérson Peres. Doutel de Andrade. Gastone Rlghl.
Jos' o.nolno, Osvaldo Macedo, Marcos Formiga, Nilson
Gibson. Plinlo Martins, Renato Vianna, Rosárl0 Congro
Neto, Sérgio Spada, Messlas G61S. Ney Lopes, Oscar
Corrêa. Juarez MarQues Blltlsta. Slgmarlnga Selxas, Ro
berto T~rres. Ibrahlm Abl-Ackel, Afrlsl0 Vieira Lima,
AntOnlo Marlz. Alcldes Llma. Adylson Motta, Gonzaga
Patr10t., E(luar(lo Bonflm, 'Lélio Souza. Wagner Lago e
JlIISUS lajra.

Sa'a da Comissão, 2: de novemb... o de 1989. Decu-
tado Nilson JObl •• PresiQ~nte Deputado Oscar tor-
r •• , Relator"

VOTO EM SEPARADO DO SR. SÉRGIO ,SPADA

I _ Relat6rlo

O nobre DePutado Nelson Seixas apresentou. o Projeto
de'Lei Complementar de nO 40. de 1988. vtsando' desti
nar 5% (clnco por cento) das ve... bas rese"'vadas á edu
c.clo para. educaclo especlal. nesta compreendido o
sistema de enslno regular no atendimento' educacional
aos portadores de deflclência (três por. cento) e os
programes desenvo'vldos por Instltulções filantrópicas
devotadas ao' atendlmento a deflclente's «(lo1"s por
centel) ,

Arrima-se, o projeto, no preceltuado no Item 111, do
art. 208 da Constltuiçlo Federal:

"Art. 208. O dever do Estado com a educacão
ser' efetlvado medlante a garantla de:

......................................................... ~ '0 ~ ..

111 _ atendlmento educacional especlal1zado
lOS portadores de deflclêncla, preferencialmente
na rede esco1ar de ensino."

o autor, em sua justificativa. aponta para a rescon
s.bl1ldade do Estado em mln1strar uma educaç!o adeQua
di 6s peSSOIS portldoras (le deficlêncl~, asslm enten
dldas .QUel.s CUjo déficit flslco ou mental as pr1va
a.. Par si mesmas. satisfazerem, total ou parclalmen
te, suas necessldades vitais e socIais.

Segundo o autor. tais ln(llvlduos, segundo ~ .Resolu
çlo nO 2.'42 da ONU _ Declarac!o das Pessoas Port~do

ri' de oe~1cl~~rlR. dev~,r~ceber·educaç!o capaz (le
Õ8rmH Ir nlo somente sua adaplacao a; ambiente Que as
c....c. mas. também. contar comas caminhos e os melas
Que permitam sua .daptaçao a situações futuras. E essa
lntegr.çlo deve ocorrer dando-lhes os mesmos dl ...eitos
desf...utados DI'as pessoas não deflcl,erttes ..

O projeto dj apllcabilldade ao mandamento.constitu
cional concebido num Instante de Insplração'dos Senho
r.~ Con~tltulnteS. POis pouco tem sido feito no Brasil
em favor do deficiente flsico e mental. principalmente
DOr p.... t. do .poder PUblico.

Relev••ssln.'ar Que ce"'ca de 10~ (dez por cento) da
PQPu'açlo b"'asl1elra porta algum tipo de deficiênCia.
s.QUndo números fornecidos pela APAE do Rio (le Janel
ro. prlmelra 1nst Itulçlo no gênero. fundada em 11 de
noverttlro de 1954.

O autor também 'embra que a educação especial. hoje
Obj.to a. uma Secretarla especifica no' Ministério da
Educaclo teve seu p... imeiro ato de reconhecimento no
I~rlo. QUando,.. Por (lecreto Imo,erlal de nO 1.478, de
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19-9-1854, Dom Pedro 11 criava o Imperial Instituto
dos Meninos Cegos, atualmente Instituto Benjamin Cons
tant e, a 24-9-1854, criava o Imperial Instituto dos
Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de.
Surdos.

Vê-se Que, embora tenhamos uma tradição mais Que se
cular do grave problema, não lhe demos, ao longo de
tão alentado tempo, o tratamento Que ele merece, des
tinando volume de verbas à altura das dimensões dessa
Questão.

Designado Relator, o nobre Deputado Oscar Corrêa Jú
nior, embora enaltecendo os objetivos do Projeto de
Lei Complementar nO 40, de 1988, a ele contrapõe a
preliminar de Inconstitucionalidade por entender que
fere o art. 167 da CF, onde estão excetuados os únicos
casos permlsslvels de vinculação orçamentária. Nestes,
se Inclui a destinação de recursos para a manutenção e
desenvolvimento do ensino, come determinado pelo art.
212 do diploma constitucional.

O projeto não Institui uma nova vinculação
orçamentária. o Que. efetivamente, se caracteriza em
Infração à norma constitucional. Ele estabelece. sim
plesmente, critério disciplinador na distribuição dos
recursos Que a Constituição determina sejam carreados
à educação. Os Intuitos do legislador constituinte es
tariam sendo contrariados no caso de se omitir ou
restringir-se do rateio destes recursos a educação
especial.

Assim sendo. somos de parecer Que o Item 111. do
art. 208 se compatlblllza com o preceituado no art.
167.

E . OU!rll não poderta ser a Interpretação. ou nos ve
riamos diante de um texto constitucional 11mblguo e
contraditório. o que não é o caso. Se dúvida ocorrer
há Que ser dirimida pelo senso de lógica, sobrepondo
se o prinCipal sobre o acessório: o art. 212, parãme
tro basilar do tratamento dado pela Carta Magna à
Questão do ensino, é abrangente e não deixa dúvidas de
que engloba todos os ramos do ensino. Senão vejamos:

"Art. 212. A União aplicará. anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados o Distrito Fede
ral e os MunlclploS, vinte e cinco por cento, no
mlnlmo, da receita resultante de Impostos, com
preendida e proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino."

Será, portanto, destes percentuais Que a lei comple
mentar em exame retirará subpercentuals a serem
aplicados no ensino especial. Na verdade. a preocupa
ção do autor do projeto é o de disciplinar convenlen
te"€nte a distribuição dos recursos. zelando para Que
pa' ~ela ponderável da população _ cerca de 14 milhões
de pessoas _ continue desassistida pelo poder público.

O mandamento constitucional seria transgredido caso
não lhe déssemos a universalidade Que ele contém. Es
tando ele amparado pela excepcionalidade do art. 167 á
vedação de vinculação de receita de Impostos, junta
mente com o disposto nos arts. 158 e 159 da Lei Maior.
obviamente o beneficio da exceção também se· estende ao
corolário que o Item 111. do art. 208, encerra.

"Art. 167. São vedados:

jeto de Iniciativa parlamehtar. Está elaborado segun
do boa técnica legislatIva e não contém laivo de Inju-
rldlcldade ou Inconstitucionalidade. Sou por sua apro
vação, com a emenda substitutiva seguinte:

"Art. lO Das verbas públicas destinadas á edu
cação, 5~ (cinco por cento) serão aplicadas na
educação especial.

Parágrafo único. Do valor repassado à educação
especIal, 2% (dois por cento) serão aplicados no
sistema de ensino regular no atendimento aos
portadores de deficiência e 3% (três por cento)
serão aplicados nos program~ educacionaIS de
senvolvidos por Instituições filantrópicas Que
atendam deficientes.

Art. 20 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrá
r10. 1t

Sala das Comissões. 14 de maio de 1989. _ Depu
tado Strglo Spada.

RECURSO N2 09~ DE 1990
(Contra Parecer Terminatiw de Comissão)

(Do Sr. Irajá Rodrigues e outros)

Requer, na forma do artigo 144, c/c artigo 132, parª

grafo 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 Decreto Legislativo n9 209, ~e 1990.

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARIO)

senhor PUIldttlte.

NOS t!trttos terJllos do disposta 1"10 artIgo 5". S l~t inciso 1,

do Rtglll!;l'nto lntRrna dIsta· CUI • ..,111\05 Interpor recurso • dtch~o da

C.o...1ss~o d~ CnnUltub;~o e '::Listlçl e dI!' Rf!dõl.t;lo Que julQou lntonstltu

elonal lnt~Qnllllt!nte o Projeto Of! Decnto Legislativo n; 209;t 19'0.

".lIs rll~~\ qu~ stQU'":

, .. Ta"to I d!Scusslo da suposta InconstitucionalIdade dI IU-

tlfT!' Qull"ltO o Dr6orlo 110 to vencedor. ataeau'" Ilxclusivamente o dispos

to no I 2' do "artigo 'tO do ",.."c1onado "roJtto;

2. fOdh 1•• tanto. OI'C hlo Quinto O voto da COIl\1sdo condu

ze•• dechraçlo de ccn~t1tucionalld'dl!de todo n proh·to;

,_ (1Ii nenhut:l flIom.mto. no entlnto. Qualquer UIft dos dl!lI\a1s dI!·

poslthos do projeto rol seQuer citado co.o Inconstitucional, rI," have ..

et:~nf!', data venta. dO art. 111. S "0. da. Constltulç~o F'ederal,Qu" a~ut

transcrevtQOS:

•• r pela lnconstltucionalldad-' do disposto no S 29 do artigo 10 do Pro

.ieta, unhel ..,1.1 "!tllfrlda supresslvl dO lleUla, de vt'z Qui sua flltrllnac;lo

nlo 1rwlaDllizarh. o projeto;

,_ t "cU vf-Ioi pois di: o S 29 do art. 10 do Projeto: -T.

rio direito I voto os deitores inscritos nos aunicfplos situados den

tro dos. 11",ltes. previstos no c"put .... Ia QuI! centrapO!! e Parecer:

Art. le ........•............................................
S , .... O. Estados pode.. incorpour.. ", entre sI, subtUvldir ..

s. ou cjfs"''''''''r_r-s' pau SI' In~",rfl'lft I outroJ. ou forMlre- "allOS E.sta

dos ou Territórios Fedenls ••edllrte AprovAçlo di popuhçlo dlretillllen-

te l"ttreSSldl. Ilnv~s de plebiscIto. li! do ConQtesso No1Cior'lJl. por hi

C:D~plelllentu·•
Ora. popuhçlo dlntllllent~ intf't'PSSlda, ao Que nos parece. •

nlo só IQuela di ragU-o ondf' ser' criado o estado. Co.o Quere.. os luto-

pod"rh

rh nzl'fs para Ui;

4_ Constata-se. portanto. qUI. no .'xill'lo I dec!slo

...• lnte! _11111"t ... 4 de S" constatar (Jll!! "ou•.--'

Se não entendesse a educação especial como parte In
trlnseca do sIstema do ensIno no PaIs, talvez o cons
tituinte tivesse a prudência de Inseri-la no próprio
preceIto, Indo a mlnUdênclas na redação do art. 212.
Não o fez, por dispensável e em respeito a uma boa
técnica legislativa.

Contudo, nada obsta Que a legislação complementar
cuide dos detalhes particularmente para evitar Que, na
prática, a educação especial continue marginalizada
tanto Quanto o são milhões de seres humanos. Estes me
recem cuidados mais do que especiais ao contrário dos
Que, com plena saúde, desfrutam o llPolo do Estado.

11 _ Voto do Relator

O projeto em tela dispõe sobre matéria da competên
cia legislativa do Congresso Nacional. podendo ser ob-

IV _ a vinCUlação de receita de Impostos a ór
gão. fundo ou despesa. ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos Impostos a Que se
referem os arts. 158 e 159, a destlnaçlo d. re
cursos para a .anutençlo e desenvolvl ..nto do
ensIno, COa0 deter.lnado pelo art. 212, e a
prestação de garantla~ A~ operações de crédito
por antecIpação da receita. previstas no art.
165. li 8 0 "
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..... "'Irt. " : ~ ..

§ 'o • - Os EsUdos podtlft lncorporlr .. u pntu 51, subdividI!,

nlda pelo rehtor CO. o nou1 te parecer:

Por tLldo Isso, vl.os:

~,. isto posto •• "cU concluIr Que. lnterptetlçlo dad. p!

• 'l. por1.r l....Justlf ao UlI.[O quI' tratl d. crlaçlo dOi l\unlcJpl0',

j'•• l. '0 Qull trata da crtaçlo dll (sta"'s. COIIO no caso I'" t.l.;

17_ MU_O • lnterpnhçlo neste caso contrarlarI. toda a hl~

t6rll Id.inlstrat1vl a cons.tltucSonlJ busHalrl. visto Que dos _Uhl

r.1 de lIunlc!plos I!_ qu, MoraMOS, '0" dehs fou_ criados a partir dI

-ovl••ntos 1••"dp.c1Dnl$t.s • plebiscitos e. QU' u.pr. tivera. dlre.!

te a voto aplnu os aondor.,,, di 'r" •••nclpl"dl, ou seJ•• os el.ito..

re. da 'rea dlrlt••;nt. inter,sndl e nlo todos OI e1d tores do lftunlc!

pio OU lIUnlclplol .nvolvidos no 'bfoceSSQ.

11- t. l.portantl l"l.bnr QUI geral.ente I' Il'lanciplçOes. se
"o •• d.corr'ncJ.. do dlscalO coa que as adalnJltra,"es tr.tll. deter":

aiNd•• parcllas do terrlt6rio $ob Sul direçlo. E assl. o ru~. e_ ru!!.

çlo di t'orças poUtlca••ajor1t'rlas Que. forç •• a apl1caçlo d_ recur

101 nl1a••• volu•• lnr.rlor .0 .U oeTado.

" .. FIe•• hto s.rl. ah_urdo pretender obter o benepUc1to

do. banaricJ'rlos dl'u .pl1caçlo JnjusU t:JI recursos. o Qual "S~ faria

atrav" d' sua concordlncla ,.pressa no plebiscIto rlquerldo oela 'ria

...nclp.nda.

20.. Mio cab. portanto. p.rqulrlt;la da yont.d. daQu.U" que

h.otOrraa a. agrura. da Ibandono I .0 contrhl0 s. b.".r1ciall de tal

:5- Ao contr'rlo,no Que se ref.rI Ai r.rl.çlo de novos .unlei

pios. o texto contInuou $Indo O da proposta lnJ.cbl , 1s~0 .f:

22... Plra proteger tais lnhnssf's •• Conu1tuiçlo

21 ... MI' "loh.ver!1 u. inter~ss•••ior quer· do Estldo Me.,ro o

.,.r da pr6prl0 Pais. I ler preservado I Que podlrl. lobr.patrar la 1!!

t...... da populaçlo lo.al ?

• •• "Art. 'I .••.••..•••.••.•.• o •••• • .. •••••••••••••••••••••

passou I exIgir que, ,I'. di ••nlrestaçIO de vQnUde da pODuhç.lo d1r!.

ta.ent. lnt.rIUS.d., , erJ.çJo dr no ...,?s Estados detQrnrJ.r4 f11'r .Iprav.çlo

do Congresso N'tlonal -ouvirJ's as telpecUvas AISt'~l"lls LeQ1s..loltha,

(art."., .. Inc.VI d. ConsUtulçlo Federal) i

23- NO caso vlfrte·nte, o Que se pute"d~ ~ a slllples iludUn...

el_ d. 'Vontade popullr Itrh!h do plebiscito quanto' pou!vpJ r.rl.-;;Io

do Estado li nlo I própria crhcln:

24 ... t. b•• ~.....-r ",-'!se ~egundo serl. o 1I0aento de ver!rl_

Clçlo dos lntet.ssls .'ls al'llplos enio c'be lIaUr no n~scedQuro ~ .,n!

restac:lo di vontade dô Devo pelo sl.ples receio de Que o Congr~sso ..,••

elonll li as Asa••bUlas L.gislativas SUCUMbiria. ante e'SUI "'.n1 festa·

1910 de "antade ainda QU••S'I "ies.a a contrariar lntaresses IIdores

altuaçlo.

5 lo" .... A er1açao. I lncoroonçlo. a tuslo • o des1ll8I1bU••!!

to tje Munlc!plos preser .... rlo e contlnuid'de • a unidade histórIeo-cul

tlotral do I.blt'nt. urblno, "r-,.-ao por 111 est'dual, obedecido, os f!,

~'.'ls~t:", onvisto!. •• le1 cotlol •••nter e.tadual. e dl".ndltrlo eI. con_

4,.• 1'" "r ... 1••••dianU Clllblscito ••• popuhçCI' diretalll.nt. inter.,s!

serhPortento, "lo ouvir toda • populaçlo do atul! e,tldo

u- ".is tarde. o notne SenadOr Jutahy ..lgalha.S.' ICreSI!!

tou .-.anda tentllndo a wolta • redlçlo Interior, .endo tal ..,ndl 'ula!

lO.. O proJeto do te_to constitucional .presentldo pelo Cer: ...

trio. no ,ntanto, propunha:

"t' ou df's._"'hr.~-s. pu·~ se ane.~r•• a outros Ou fOfl'.re" n01lOs Est. ....

JnS. "lu'dhntr aprovao;So d<il populaç.:lo dinta":'lt'nte interessllda••trl"'~S

de pleOlsc1to o • do Congresso Hlcional.-

• T_ 40 fin.l foi est'! ilIorovado. ccnror•• rl!ghtro no OUrio

da Auelfl::H'11 H.clonl1 ConlUtl,llnte o. Da a•••rço d. "'10 D'QI.".'.
19&2, "e) .. ?ge•.

_ 12. Contra essa .neraçlo se Insurgiu o Senador Chlgas Reaar!

gulfS. propondO a volt. ~ rtdaçJo Interior, I~r'... 's de Requerl••nto de

OesUQt.of' nla O 1';'99. ta"'':'''oo; :;.lc~!C';do ::lo DUrlo OI :lsstlrlbUh ""cionll1

·E~fNOA 2T0019'_9

AUTOR: JUTAHV MACALHllES PMOe

PARA CORfl. LINCUACEN PA~ECER PELa PEJE:lI;IO

"'0 , 'o do art. 18 do ProJ.to n. C(tnltJtulçio -8- sul,.ttt.ua ..

•• a e.pusslo - ~~puhçlo dlr~tllunte lntarelsldl '" por • popuhçl5es

dlrlfta..nte lntereSS.du-.

lna"",l,'{v,,"!. sob pe"a dI deixar. "'Iro•• da tio 1111lCJortante dtcis.1o OI

hglt1l1las lntlresU:dos."

6 ... FicI Ivldenh Que. CCJ extrapolou sell nzlo UIU dtchra-

cio de lncolutltue\or.Udldl glretel PIU lnco.nstltuc1ondldadf! tatl! •
~

cansequente Jn.d~JISIHd.d~ do Projeto, co'" a Q'UI "'O pad'! concordar IJ

Autor e contra tal IICtnpo!açlo lnterpO. :) PU'sente:

1_ Mas n~o basta. hto par::lue I tnterpntaçlo dO S )Q. ao ar

tigo 11' da CenstltlJlçlo r"dt'!al· conduz na ... ~rlj.dl!! 'p"'r1elt~ cCI"H1tu·

donal1d.dt', aU IIIBmo do S 2; do art~Qo lo d~ Projeto);

8_ Pau pro... ' .. lo \/aIllOS lnlc1altlltntl! buscar I gtnese do dispo

sitivo. nls proposlçlJes e vouç15es cri llI.. t~rl" dunntl ° ptOCUSo cons-

,. Verellos entlo Qut 1'11 ...~rslo Inicial di oropodl .prts~nt~

di pela COMinlo de 5lstellltlzaçto a ndaçlo do arUgo era:

••• ·Ait. 20 •••••••••••••••••••••••.••••.••••• : ••••••••••••••••.

S ~, .... O, Estldo. pod'", tncorp"ur .. u .ntrlt si. 'ubdJvlcf1r ..

s. ou d"s.f'ltb:.r-s. (lIra ,I! '''.lClr•• I outr(ls ou for.are_ novos €st~s,

.edhntp IProvlçlo dll" respectivas &ntlftblflas Leglslativlls, dls ~opu

laçhs direta.ente IntereSSadas••tr....fs de pllbiscito, e do Congrlsso

".clonal .•

rIs do projeto •••• toda. populaClo da .stado 0:IQ10'r10. no CISO 11

tala o Alo Cund. do Sul. Este li qUI teri. partI de nu territóriO des

.'lIbrado , .. eonslQupnt. dilllinulçlo da Irreeadaçlo 'beal. Ih" de outr••

d......nt.O.."a dlcorr,nt •• dlt su" no". contor.lçlo geogr"lcl

A alhuclo proposta ••p11a o unh.rso • nr conluU.do rl

~.U.~~!~~O ..!~ .•OdJ fiC,fçJo substlnclal dos ObJ.tiYOI ••1Qan~e do pr;clttoo

Pele reJdçlo~:·

.... A rln.l. o t.xto .ptov,idO • t,.nl(or.ado •• nor•• const!

tuclan.1 n eou uodo:

do projllto di Ollente L·llghlaUvo nV 20~/90, de vez Que r'l:'o houv~ n~~

hu.a lncup.çlo de lnconsti tuc:1on.l1dade a nenhuM outro d15005 l t I vI'}

ao .lnclonadO I nlo ser la S 21 do arUgo la, o Que 1e· ...tr~ OI! JlI\~dh ..

t.o li inconstItucionalid.de apenas parchL sln~vel p'l. $upr~s!ó~o do

••nclonado dhpos,lt1vo no carpa do Projeto;

da dec1.raçlo de lnconstftuC!O"!11- IIf:CORRER

1- IIf:COllRER

.......... ~ .. ~ ~ ~ ." .... rt. ,e.

~ " .... Os Estados pode. incorporlr..s. entre 11. subdividir

II ou CI.s.'.bnr_se p.ra s. In...re•• outros, ou fO'••, •• novos [st.~

CIO' Ou T~rt1t6rlos iE't'der.!s, .edll1ntl' IProvlçlo da popuhçlo dlreh••n

tllt l nUreu.d., .tra,,'s di pllbJ scIto o • do CongrellO Naclonll.por l'~
ca"pJ•••nt.r ...

l1dldt ao S 211 ao IrUge. '" do projeto ae Oecreto Leg1slaU..,o nO '209

a. "'O.. JapJScJta no voto yene,dor .. pelas rllzDes at' IQui ellpl-1cH.a

dls.

O'rutldo lRAJA irOORlC,UES
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LEGISLAçAo CITADA, ANEXADA PELA COOROENAçAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

RESOLUÇÃO N° 17. DE 1989
Aprova o Rl:glmento Interno
tkJ C4mara dos DeputiJdos.

o CONGRESSO N~C!ONAL DECRETA:

~.xR:E~ ,_<;:::"',.'-( :)
--...., ..

Istabelecldas

s...e...../2 ;'0' .a1~de "tO.

,'G:f, /t,...,""-'
DePL~~r~AJ~. lÍooRICUES.

-d~~..~.,
~ tAlCO P(CDl.IRl

sala elaS

,revistas para aquII. data. dentro di nor••s • ser'.

,.10 ".lbun.l Suporlor Eleitoral.

f 2' _ Torlo cllrolto ...oto. os eldtoro. lnscritos nos 001-

n1c(plos sltu'dO' dOntlo do' 11.1to. p...Isto. no ClPut.

Art. 2. _ fII.vog.....s. I' dlsposlÇã.s •• contrArio.

Ari. 1_ • file. convocado plebl se1ta o.r. auferi.!' a ••n1 '.s

~.ç'o popular sObre I crl~çJo do [stado di "lr.tini. pela dls••llt'ra

..nto do tlrI! t6rio do Est.dt! do Ria Cr.nlJe do Sul da 're. co.,neen

dlda dentro dos seguIntes U.ites: lO Norte. pelas divisas norte das

IIutIfcfplas de 510 Sarja. Sinto Antonto dlS MISSaiS. ltaeurubl. San

"'tlago. TUPilnC 1retl. JulIo de Castilhos. "0'11 PaI••• Donl F'ranelse••

Cerro IISrlnco. CachoeIra de Sul. RIo Pardo. 8utl'. 510 Jeranl.o.Char

.....I1.s. euafba • Mostardas e nas de.all latitudes pela. frontaira.

llra.Uelros c.... O UrU\lu.l e,' Argentln. e pelo OC...... AU.nUca.

,'" li _ O plebiscito a QUe se rl'..rl o artIgo slr. r.al1zado

no 41a 2' tJa nove.crO de "'0. SI gossivel JuntaMente co- as • .:.eteOft

J1lLIO COSTAIIILAIf

11&.10 MANHAEs

CHICO HUME'EJl'1'O

ADIlOALIlO STUCK

LYSAH&AS MACIEL

DIIIRATAN AGUIAII

GILBERTO CAIIVALBO

EDUABDO MOIlEIRA

JOPIIAIl rllEJAT

PAULO PAIM

PAULO RAMOS
rEIlES IlADEII

JOS! THOMAI NONO

OSWALDO LIMA FILHO

JlAUlltLIO PERllEIRA LIJIA

JIEIlDU IlUEIIlO

RAUl. PEIlRAS
__ DVAJtft

.~-
JAlllO AlI

JlUaILO IoEXU

JlUIO LIM
IVO IUUlIUIll

PI:JlIIAIIIlO ClASPAIUAII

mxvALllO IlOTTA

JOIlGE UEQUEO

suco PEGOllAIlO

LUtS .cn.ERTO PONTE

RAQUEL c:ANOIIlO

ClnUALDO CORllEIA

llLllUaICO PIIl'I'O

_11 LAGO

IllLSOIl GIBSON

MAUIlO SAMPAIO

wAUlCR DE WCA

BlWloAo MONTEIIlO

BAIIlUIIDO UZERItA

SIGMAIIIHGA SEIXAS

JÓst GEHOIIlO

~JOBIJI

IlUSIAS GOlS

P1Ua ACIIllA
~AJiy'.Jftllxoa

DASO CClJlBRA

JolIO CAaLOS aACELAa

ntLIO DIAS
GalIAlõA PATaIO!'A

JOII LXIlS

~O CDGw:l lIftO

•••.•••.•.......................•........•....•...••••
'It'lVtO ,I'

DOI Clac:Jos DA clIIIAltA
JU'STl,fcATlVA

... ~~ .. ~ •.•...•.....••.•.. ~ ...••.•.•. ~ .•••.......•
CAP!TIIlD IV

DaS C:OIIUSOES.••.••.•...•.••.•......•• _.~ _.......••.

........................................... lO ..

~"~t. se......lv.do ~ dl.po.tO no. p.ri9r.foa dea

te art190. a.ri tera1~.tlvo ° parece. de a4a1 ••1D.11dad••
......................... J '.::. -.,

~~ S'10 Qualquer Dep"udo. c_ .pol.-nto de _ dicA

~ •• CO-fOal;io 4. Ca.a, podari requerer, ati clnco ••••õe.
.. pub1icacio do p.recer no Dlir10 do Congr•••o ••clonal,que

....-o ••, ••~.t140 ao Plenário, atendendo·•• quel
I - •• O parecer recorrido for pela lnadi.i••ibil!

• .a. to~.l OU parcial da propoaicio. a ~&tãri•••ri encaai
___4a i Me•• para inclusio na Crd•• do Dia, •• apreciaçiQ

, ,re1ia1n..,

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

PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO N9 209, DE 1990

(Do Sr. Irajá Rodrigue:I e outros 2)

(I COlluslo DE COIlSTt'tOIçlO E nSTlçA I os IlIIA

çlo)

• sl.ples vlslo do .apa do Estado do 'Uo C••nU. dO Sul nos
... a ll1pr.sslo nítida d. que teaos doIs estados e", U. s6. U. estado
razo.vel.ente povoado. situldo aciMa da u.a linha 110lndo C",.lbl a

SI. IorJI; u. es ....do desenvolvido. de econo8i. dlnllllcl. be_-,ervl
do de .strldas. ande todos os dIas surge_ novos Municlplos.. 'un
çlo do progresso. das .i.~ncipaço.~ c.onseqü.ntes4

UII outro '5tado. C08 peque". densldllde populacional. COIl a
eeoftOeJil .stagnada. situado abaixo daquela linhl. ondl pratica.ente
lM..ls.t•• estradl'" est.ldull-s., onde as ••~nclp.çOes ,lo flr.s. pe_
quenas- Is evidfncias "de, progresso correspondente•• "dia do [stlda

ou "'00 do 'eh.

[sta " ..-. vlslo r •• l. "'. tr'olc-I ne••lent'Corl. VJ~'o

que no••ostra • responsabilidade que te. f'sta ger.ç~o pela :::nstrg
çlo d. nov.s a11ternatlvas de des~n"olvl••n~o para esta r.oUi~ do
eatrHo lul do _lo Crande e do Bnsll •

fIIlaOts par. til estado CI coisas deve~ haver •• 1fa,,".
quantidade. "ua.... d.... orde. $oclo~óg1c•• na~ci".$ da pr~prla 8lscl
genaçlo de ra~ que forMar.'" iI (jt!nte Cio extre~o sul: (j:anta c:lundl
di atlvldaae pe:u.rla. do pastoreio perdiCo e sCl"lolento dls ç:-i1ndes
planteie., do .sfrute do gad~ t'1I i:1t.r'll'llos de v~,Jos ..nos. s••
..lores rIscos _as ta-blfj. sell _.ior rentael1idide.

QUlM Ube v••os encontrar na dI'erença t'"tre a~ r.çn for
.1"1'.' das popalaçees de a"bas I~ regiaes a pr~prl. rt,J!ureza da
dlr.ranclar;Jo: "I regUo sett'ntrl~"Al o predo.. lnl., dos "e~ce"1ent.s

de ltall.nos e Ileales. "I regUe .erldlo....1 o pr~do"'I"!o dos

"SCe"dentes ~ portugueses. eSPAn"óls ••fr lc_no•.
,.,11..... ."al15ando o surgh!ento do Tocantins. O' Co_ernldor

• Col",. Henrtique Santll10 .ssl_ escreyla : (COelha de 510 .Iulo~

',2/07/.'. p'O. &-2) - • U. obser'\rAdOl' .als Itento ~~ teria "",t.adO.
entretanto. q1a o processo de eClJpaçlo ., portlnto. a t'eraaçl:J "ls

t'rlce-culturl1l,. '01 absolut••ent. dherso no norte e ftO sul de
C:Ol.... Isso dI!e..r~l"a eontJlçOes QU'. ao ri"'! do proeeslo. eol1ea11

e t.ta11z••". ·."1sI0 •.
"'1 .....,.. outras razlSeJ.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 21 22933

a
ele

crla-

Quo .o. razOes de arde. econô_lca. nnclda$ ~II plte ...'r!.

extensiva, da .JXII..-'CII Igresslvlda:de e.presarIal. dA desa..~lçJ:o. da
JtIpOsslbl11diQle do est.belec:i~entQ de ll"lo';strlu slgnlf1cathn na

zon. de franteJ:1l.• di Itlvlé'lIoe l"dustrlal se_ "dores aQr~;ados

tecnol6gIcos QIJ conc~1tos d~ .odernlzaçlo.
lI.zOft. de ordelli polltlcl. COII li concentnçlO das opo:tun!

dldfl de desmlllti"l_ento « de e-ç't't!'C)o e. torno d. rf'gll~ .~tr:~ol!

tan•• Quer Itf"WNll!'5 d~ lnyest!l'l~"'~05 Dúbllcos. Quer Itr...4~ de In.

vesti"entos ~r;'.I4dos lnct'"tlvadOS pelo pOdf!'r público.

l yer~e q ....e outras reQi15e-s dO Estado desen'llQIY~r"-'.

apeslr dO sent..ktD conctntraclcnlstl' das açO.s poUtlcas •• tC':no da

nota0 preS.I.. a cap,ltal. o Que "aO lnyaliGa li .tl!se. aas ao cc:ntr!
rio. de-onstra que a. razOes d.a esugnaçao da aet~d. _rldlcnli CO
Ist.- lia. awa. de poUtlC",. d4t arde. acanaale.a • ele ont_ soel,2,

ldvlca.

'lCI,. ent.anto a evidlncla d. qua • re;llo nao a.t4i aDe
nl' estagnada ....s "st~ lnvolL..lndn. coa reflexos sobre as ao:-ll
çlles qui nela .ví1VIlI!Il e sobre I prógt1a .canoa1a do Estado.

AU's. ,.~o , outra a constataçlo t'lita pela secretarIa de

'laneJalll!nto dtl (5t~do do RIo Grande da Sul. no trabalho lntltula
cio ••n.11se A:I:elI ..lnar da popul~ç'o e rendi de regll5es gaúchas cc.
vistls • org.rt!mçJo di ulfta perspl!ctlva de longo prazo .:

• A'PII"I1:ta per ca~lt... Ist.ldual sexLupUcou••• tereoslft1s
de "" I "80.. fleS'1 .el0 te.po. a estrutura da rendi s.orreu SlIn
slveis .odlrJc~es. Regl0es t~is ce-o p~lotas. 9agl iR Uruouaiana.

que .. ''" det:1k1l'laa ~a renda per capita superior" renda· per
cepltl astldu&l.. '~car•• no finill do pertodo "'9-80 Coei «.1111 renda
~r e.plt. ab.a.btcrA.a afdl ... A r4!gUo de Porto Alegre. que J~ de
tinha ua~ rel'1tlll Da, capita superior ••~dia. a..,••ntou a sua parU
clp.çlo. O gr~ "est.que. porfll. ricou para I rllol10 de Cadas
cio Sul. QUe ... TP.l3' pussu!•••enor renda per clpita l'egJ.onll •
que .. 1'80 o~.. a renda per capUa regIonal .",h el.vadl.(tollbe
111 ......).

• ta•• esc crescl.ento anui1 a. renda per caplta eltadua1
foi de A.aSS no per!odo "" .. "80, sendo QuI' as r.9101'~ d. Parto
Alegre. CI.las do Sul tivera. t ....~ suprrlores ti .~dl•• respecti ..
.a.ente, a,'8t. • '.I)S .. O plor desefllpenhO coube' reollo ~e Pelo·
ta, eM VIII ta•• d. 2.'2$, leQuida de e.Q~(),.61) • Passo Fundo (',

5611).

J • RENOA l'tR [APITA. EVOt..UçlO E I'ROJEçOES: 1'''-2022

I'" 1_ 2Q22 1')9_ 1'!llO-
R.nd. 1_ 2022

Regllo CrS 1""1'" CrS Indlce CrS I""lce • ..
Pelotas '7) 11).' 2."1 ",0 '.5" 20,7 2.)2 2,'2

llo9f 1.02' 1".' '.1" 81,2 17.21' 50.7 '.'" '.66
""rto Alegro ". 1ll',' 6.702 Hl .. 1 51.341 ''',0 ',98 '.'7

Codo, do Sul 5'17 69.8 6.1lA8 134.6 82.'07 2".) 6.1) 6,12

santa Mari. 732 85.6 ).))6 65.6 21.026 «'.7 ').77 '.76

ur.q...ol.... %li 1).2 ..- 87.7 21.281 67.6 ).1lO '.79
Passo FundO 821 ",I ) •• 12 '7,1 lA.nU "'.' ).56 '.55

s-tta Cruz: 7'5 87.1 5.625 71.2 18.2~. 57.' )." ).'2

Mfdla
tstodo 855 11:0.0 5.0117 100.0 )l.5lXl 100,0 a,aS ....

se as t.ndtnclas anterior.s for•• contir.adas para os gr6.1",os
.2 anos. haver' u. ir.recorrlve~ dist~nci••ento di rendi per clpita de
POUCOI .. rel.ç~o ti .fdi. 'stadu.L

As teodtnclls atuais Indica. u.a forte conc.ntrlçlo nl r.gilo
d. Ca.lls do Sul. que passaria. ter ,.aior rendi per eapltl regIonal:
1". superior " .~dla, • na ragl10 de Porto A.legre. 6'1 superior ,
"dia. As outras rllgUSl:s rtc.rla.-Co. SuiS rendlS per capita lnferlor.s
• Ndia. sendo Que o pior des••penho serIa por conta da rlol10 de Pelo..
tas. que Cheg.rla no ano 2022 CO. u.a renda de apenas UlI Qulnto di ren
d' .'dla. A própriA 'renaa lI~dla per· c.pita crescer' seIs ...ezes, •• t.r
aos r ••is, no perJ:odo 1980 ... 2"22. a u_a t .... de ••••••••••

A observlçlo dos dados .presentados pela Secretaria de Planej!
..nto do Estldo ser1. sutlciente para que se toalSS. conlc1'cla d. or.
wldlde da sltulçlo. No entanto. parecI' 1.portante glz.r alguns .l~
per. torn'-los ••1s evidentes.

O ••1s significativo deles' aquele Que preve I aarehl inl.or!
w.l da tendfncla econe.lcl do Estado. su'S r.giZ5es. Continu'da I.ta

tencU!neia, os habltlntes d. regi to ae C.... i.s de Sul terlo .. 2022 utll
renda per capita Quatro wezes sup.rlor • renda de cada ua Gos aorador.s
d,'S reglOes de Santa Milrl•• Uruguill.nil. cinco vezes superior 1 renda
dos aoradores de e.gf ~ !3 vezes superIor aos de Pelotas.

Consldarando que a ren~a do ea.tense nlo ser' _a .1101' do Sr.sl1.
.. pode 'ter u.a ld.i .. da pl'nüria quI' aou.rda toda a r'Q110 "rll1l1onal ao
nos.o [stado nos pr6xl.os anos.

Co- esta avaliayS: nlo se pretende responsabIlizar el.las do

Sul ou-seus habitantes pl!la 51toaçJo de penúria el'll Que se encontra. os
hablt.nt.s de outras re;HSes. ao contr.arl0. sua capacidade "e. trabalho I
• provresso obtido continu.daaente slo _ativos plra repensar nossa re
gl10 • apr.sln~ar alternativas capazes de alterar o r.-o dos acontec!..,!!

tos.
Me. cave Jnstruaentos tetlOS para al terar .st. sllulçJo 1-1lod...'-OS

alterar a nossa ror.,çlo. '.tnlCI e os nossos conellclona-entol socIológI
cos , Mio.

1I0de:-os alter.r as eondiçtses .cona.lca. ?

Cl'rt...nte pOelettOs .. desde Que se possa crl'r ~ proeesso ele .l!
vlnc.;•• econÔMIca cap,az de se SObrepor *Quelas condlçtses.

IIrleJs.rla.os .stabelecer condlçOes especialS. qu.r atrav4s di
crl.çlo d. Incentivos tlscals ou cr.ditíc10s; destin..dos especltiea.-.nte
• regllo. Quer .trav~s eI. lnvestl..ntOI governa.entais dIretos. QUar
_tra,,'. do dlreclonaaento pelo gov.rno estadual de lnyestlHntos pr1va
CIOS para a rogllo. Isto' possl.o1 1

Faça.os u.a an'11.e das condlçDas atuai. ela ~eolío alvo. frente
• outra fttael4t do Estldo.

Sob o aspecto dos lnyestl.entos públicos o que vett oco~r.ndo

historiea.ente COIt esta re9ilo 1 Os oovernos .stlduals nlo lnyesto nl'
regllo. To.e.')s dois I'.e-.pios:

a) •• 1910. 'elotas tInha ,,~ escolM aunlcl~als ~ ao!!'n.s ') .s
cola•••taduais: lIorto "reQre. na aes.o .re tinha aC)l!'n.s " e5colas. .uni
elP.ds e ••is d~ '00 psco-hs estaduõlls. A ~l~açlo Quas~ nlo ....dOu • nlo
.er •• dt!corr~ncll das p.anc1polçO(iO's:

ta) Atl inicio de 198'. o Estldo' tJ.Ma cercA d. -',000 1(,. tle .,,
trada. estaduais p.vlaentaelas. cercl ele 21•• 1(. situados na •• tlde Su
perIor do Estado e apenas cercI dI! 200 K. ,. lIetade de r)81.0.

NoJI' O Coverno de Estildo pavilfl~"t. n.850 Kl'Il'S de. IIstradls.destes
1.600 tea na .etade de cl••• apenas 250 K• .,.. .etade· baho.

Qu. outrol Investi_entos estaduais aadeaos historiCI.ente 'VIs.
I_tirar e. nossa re9ilo 1 Quase nenhua; bada. Qua cael. u. d. ndl olhe a
aua volt. para constat.-lo.

"oa._••ntlo fizer ual an'lll' a .,tir dos dados eltltlst"'eoi
fornecidos pelo IeeE « gelo Estado.

Esta reoilo te•••is de 50S aa e.'tWT'Ilo territorlal dn Estado.
u•• popul ..ç~o ae ,os da popul.çJo do Alo Crln"de do Sul. ,. respons'vel
pela ger!lçJo tle Qu.s.e 2501 a.s receltas do EZ1iIdo e no entilnto recebe tl,2
•..nte " dos seus InyestiMentos.

"lca, portanto. -evidenciado Que a "ill1o lI'. de' set natural.en
te po~r. e aouco d.s.nvolv.1âa, sofre a.1nda ... processo de sugaçao de
.eus r.cursos, Que acaba_ caru:i14os p~r. c~ar O desenvolviMento d.
outras reQI0e, do Estado. ace1tu.ndo..se, os tttsníveis r~'1Qn.ls.

E note.. se que nlo bast.r ia rev.rtm- a tendenc~a e eoual1z.r....se
receitas. d.spesls a nlye1_ regional. seria areciso investIr na r«'9i1o
.als do Que o arrecad~do. p.ra CO"'Df:nSlr a ,.,or_e det.slgeM historicl.en
te ••lst.nt~.. AlUIS 1ge8 representou o c~ e••~tfril de abandono: ;
regl10 setentrional recebeu 91. dos i"yestl'*"JtDs do Estado e a aeridlo
nal 911.

Allla. tlr••os 2/' do pouca quI' p:'IlI1tIzl.os a cada anO' p.ra cola
borar coa o proQr.sso elas dem.ls reglCes ~.nto regreoiaol acelerlda
..nte. Ve" ocorrendo assiM h.i "'ulto te.po.·"TtJ apef'\IS no Que s.-Alaelo
n_ CeM a .1~ellç.o .. dlr.ta de recursos e••'a&da ad.inistraçJo estadual,
eo-o ta.tI'. na local1zilç~o de elfllJreendl.el'ltlS industriais públicos ou
que dependae de decislo Ou incentivo pübl1mJ,.

[ssas decls0es ti. sidO se.pr. pa.lIt:fcas e e. deeorr'ncia disso
slo loeallz.dos tais ..",pre.ndiaentos nl r.p.A'o •• t:opo11tlnl. -.0 eontr'
rl0 do l"teresse ae desenyolvl••nto harllOn.tm do' Estado ••IS tle. ao gos
to do- sentido. concentraclonlsta absurdo qlle te-M ocaslon<ldo no Srasll o
apareel.ento d.s ••9116g01e5.

Iss18 veJ••os que tOfaM sendo ltIICS.1IJ'r8das • volt. di eapitll. lO
lnv4s de dlss••inados pelo interior a Ref1,-,"la Alberto PasQua.llnl.
.Iças Finos Plratlni_ o Pólo PetroQuI.lco. D& dlst'"ritos Indústriais
CrIYltaf:. Cachoelrin"'l. Alyor~cJa-Vl••ID _ .r~ .als recente.ente
.... Canoas o distrito industrial Clara 2UOnovas lndústrl.s.
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-Tudo Isto aconteceu QuandO ao aeS7ID te_po i1 re'iJl:1O lletropo11ta
na recebia o acú.ulo espontlneo dos par~ industriais de suas próprias

cidades •• aÍ'ocaçlo 'constante de r.cursos ~J.p Goyerno federal '11•• .Mc

traplan.
[ uepols queixaM-se ••, "utDrl~. o povo. 00 lu_'8;nto da 'fI!!

Ilne!. urbana, di 'avt!lzaçlo, do ttanslt'O..nouQueCedOf. etc •••

Al1's, no CCV'selho do rundopen. ::2IBCIons'vc.l pal.s aeC1S0.s z-_),!
ti"e••os·proJetos a serea benerlcladO$ OI'II1Jlcent.1vos t'1scals nlo h'

ninou'. da reol10 lnferlor t o or6c»rio MD:E ,.,..1. nJo _pllea ••1i do Que
tOS de seus cr~cHto~·.

Fica claro. portllnto. que. r.oRo -rrrldlonal do E$tado te.- sIdo

dl,crialnada' •• oar· das suas pecull.rl~ a responsabilIdade oor tal

• stado Ih: c01sIs t.. sidO a declslo pollt..J:Ja dos sucesslvos governos es
taduais desde 10nOl datl.

M.s. se a Caverna do Estado t.,. ....t:bt fespons'vel por tal sltuI

ç.o,~ i boa escl.r~cer t ••bl•• que s6 ele,:;K':ia condlçl5es d~ proporcionar
• 11av.nc..~e" da econo_l1 di reo110 do .~~ sul. O Coverno 'ederal

Cldl vez IPIe"os lnvestir' e'" oroqralll's re:q..tcT&is f! nlo pOderia bancar n.e!

tiS condiçOe$ u'" programa de ta 1 naturel.ól.
Os governos munlclpa!s "Jo tf'M ~fto, Dor .ot1vos Óbvios, eon

dlçe., de re.a:l1zlr ~Quele trabalho.
: Ser' preciso. portanto, UI" dte);_ polltica do E~tado

e.se programa de .lilva~cagell'l. CertllPlente ia !>ltuaç.2o fInlncelra do gover-

no nlo' lhe peralte bancar U. ,progrll'la de :Iaoi; envllfliladura. "Cas, e se

.urglsse. I'ssas condlçth!$ 1 Entlo haver. falta de condlçOes pollt1cIS

,,"ra f ..l-lo:
• regUo .erldionlI do ~10 Crande , ."Ui.a de u. circule '!flele

ar: "Ie .10 feitos lnv~stl"'l!ntos públlco1.n'!_ pari ell direcionados 1n

v••tl~entol privados; se'. lnv.,5thllmtoi nlo h~ e"'preQos; s"•••pregos.os

....blt.nt.' t.lQriiul pi1lr. cutt." rt'g1.De~ do t:,tado e 00 Plh: dl_lnul o nú

"ro da hlbltlntes e consrQuen~elft..nte o nó_era de eleitores; d'l.lnul~

IIt0rt.nto. O núl'lIHO de representlntes ehlto~; S~1ll eles dI.lnvl.1 'or!;~

polltlc. di reQUo; seM eU.I força nlo ocorre I (J~clsJo polttlcl de dite

c1ener a ~l. lnves.tl_.mtos públicol ou lnd'ulir investl_entos privldos.r;
ct\ou-Ie a cIrculo. -

"lo tellOS força pol!tlcl, para Inverter o sentido da eQuaç20. O

úlllao governador .sur91do da I'let.de de baho do Estldo do RIo Crando do

Sul. 'oi Cetúlio VlrOls. QUI! as.oeraçClls de hoje nlo conhecerl•. TIveMOS

&..- vlce-gov.r n ldça totallftente IUJado das dechl3es de ooverno.

. Hoje, de·u. total de " deputados federl1s, .penas QUltro slo

• r~Uftdol di rllg1l0 Infectar e dll ua tot.l de ~5 deputldos estaduaIs Ipll
" •• oito pertence,. " lleSlna regi.o.

COYlrnldor e VIce slo di re;110 superior li .cOa0 eles oi .alorII
110 Slcrehrlldo.

No entanto, .lnda QUI o governador e vIce rOls•• orlundol da
..t.dl de baixo. nlo podeI 1111 aud.r o Quadro: COl'110 poderiaM 12 dep",tl

dOs co.pet1r e. tllrlllOS de forçl polUlcl co". ,. deputldos? E o QU;

dh:er de prefeItos. vereidort's? O qUldro 4! IIlndi pior. 510 26' Prerei

to•• CI.lrls de Vereadores na parte de I:l.a, apenas 70 na plrte d;
lllho.

•• dec1saes polIllcas de invt'stll'1lentos públicos ou o dlrecl0
n...nto doe InvestIMentos prIvados, lInda Que hlJI IIonhde e_ contdri;

dO Covt'rnldor. jall'll1s beneficiaria I reQilo tRt!ridional do Estado.Pois
nenh..,. Covernador ter;l força para isso. poIs a presslo po11ttcI lia
'contr'rl0 ser' selllpre Illis forte.

COa0 cortar IISS!! círculo vicioso?

510 necessjrlo5 recursos e opçlo polítlcl. J' vl.os • 1...

,o'llbIUCSlde de rito nl $UI obtençlo. Por outro lidO, 1"110 pOde.os ver

de brlçol cruzados I "arehl inexorjj ... el da regUo e. dire<;lo I piores
Incllee. econl)",:'cos. soe 11 I s e pollt lcos.

"IS a que. interes"a I In.115e des,a s1tuaçSo 7 Aos ••pres'
tlOl, 101 pol!tlcos 50Mente. Cllro Que nlo. Quando falta_ investi.en_

to. nlo hj e"prelJos. 010 h. vld.a. "". si_o .15~ril. e fOlllle. Nlo h.

•I~•• nlo h. educaç'o ~ Que_ .Ils ~o'rp c.o.. este Quadro sla 1$ ca••

... d.....nor rendi da populaçl". f I tnor_ leoilo de trabalhadores
subeapregados Ou de~empr~g.cJos.

S. as recur~os Que Qera"os aquI slo levados parI investIr ou

para cobrir despesas p. outros lUQ.rl!'so f cl~ro Que estamos sendo san

gradol per.anentemente e les'dOs nas condlçOes de sourevlv!ncl1 d~

1\0.10 povo. Se a, prefeIturas slo obrIOld's I gastar 1fta15 na eduC'c10
pOrque o [st,do ga&ta o nosso dinheiro e. outros locais. f.lt .... lhes

dinheiro plra lluflllloaçSo. calçallento, Ilerenda e tudo o .ais.

' ••0' le'lantado e~tes prnole.as t n:lo telfl05 enc~ntrado' sol~
Cee• "dentro do Quadro de nor.aUdade da vIda do EslaClo.

o .apI nos 1I0stra doIs "tados distintos. Quea sabe eolheMs
• r •• lldade pr'tica para torn'-le leogll? Que- sabe o ld,"l seria .u1-
tlpl1clr a Rio Crande? F~çl.os u. elCerc!cio .entll. .

• erilçlo de u. novo Estldo, const1tu!do pelo\.-.unlciplos~

se altua. abailCo da linha "ue vai de Cu.Lba • SSo-BorJ" poderia ~ro

p~lonar a luperaçlo dls condlçees-da reqUo. Itrlvls da al .. vanClg••
dO proc.sso de desenvolvlllento. Veja.os qUlls 15 conseqü!nctas da

CJ'l.çlo do Eltado dll! Plratlnl, J' QUI Issi_ propo.os que SI ch••• : •

.) Eeonl5alco ... flnioceir.S:

1- IIIIJ•• os 70 .unlcípl0S Que co.pele. I .etade sul do ,tio Grande r.

C." cada vez .enos investi.cntos e e.bor~ participandO co. 25" na
flD'Wi~ÇIO da riQ,ueza estadual. recebe. apenas 91. Criado o EstadO •

e....rS. ,lsI $an9ril, t'leandD .. totlUdade dos recursal para sere.

JftvestldOs 1"1. re9Uo:
,_ A regilo , baslc••el"lte prOdutora prl.'rl. e o pI9••ento do ICMS •

,..targado (qulndo nlo sonegado) para I .tapa de lndustrlalluçlo. CJII'

o-ral.,nte J' d' e. MunlcIolos da -etlCle de ch,a. ",s1a. o l.oos.to

vaI dar :etorno lQue-la reQ110 e Qul,e nlda. aUII de lIltJlto lII'I;1ls tarde.

• r.gllo produtorl. Cdado o Estada, ficlrll" 12S COIl n Estliao prod!!

lor e ~S co. o Estado Indus.trlal1zidor. Co. Isso. O~ rt:~ói: dls.po

"{vals na .etade de baixo ~erllltl pnnr.~..eníe IUII'l ...ntat1o~.
,_ Os Estlesos plrtIclpa.. ~. 21.~. 50bre a err",,.laaçlo ao IPI ~ do

I_ttosto dp IItrnda. o rateio se di consldprlndo • populaçJo e o lnv~r.

so da rendO' ·per caplla· de cadl Estado. Co- 'U, (J1t popullç.2o do lUa

Crlnde' e Ulll: lenda ·per c.O\ta.· bastante bit.Ii, o novo Estado ser1l

beneflciado por U. e.celentf' 1ndlce de partlt"lpaçlo no FPE (rundo de

PlrUcipliç.lo dos Estldos). df'1ICandd' .. pt.Jde de cl"'a todo o vllol

que ~oJe lhe tOCI e tendo UIt lufllento de 150S na parte recebJda pele

regilo de baixo .

.- ['" resu.O. O Estado de Plutlnl ter' ullla 1l!1Ilceh,t\te receJta.

)- Quanto 's despesas. f "cU ver Que serlo ditllnutas. pols 80S das

despesas de custel0 do IHa Cra"de do Sul ocorrl'!1lI na IftetlGe sUDerlor.

fleando reservada?, .0 PirlUnl .per.as 20" dls desptl!'sas de oe!.soal •

.Inutençlo.

,_ AlI_ do QU;. os no ...os Estados nlo teM lnatlvo,: P. f!'les canso_••

'" dos recursos destInados .a pagJll'lent.o de Pl"S.'SClil do Rlo Cr~nd~.r!

110 plfla Qual (conslderlndo ~e o RIo Crande gasta 6~S de SUIS rece!.

ti' co. pessoal) ao PlraUni tlC.JrJo despesas de pessa,l de apenas

,. do Orçl.ento do Rio Grande, Ou seja. '6t de seu próprIo orc;aofleoto .
7_ Por outro lade. Estados novos nSo -teM dividas, eflQt;,,.to o servJço

da divida do Alo Crande- do 5111 eonsollle 1I3t de seu orC;all'loentO.

e.. O artlQo.2'~ da Constltulçlo Federal. estabel~ceu lI_Hes que 0'1

"altOS EstldOS teria de obedecc: por dp.z anos, Gb:19~ndo-o'i. a WlI

ad_lnistrar;lo e .. trel'll",ente ~.uta. Sen.=o vP.!'IftOS as 11.itl~'~es de

estruturl • gast~s do novo EsUdo:

Il A..eablfll Leglslltho: JlI _e..bros
b) Secretariado Estidual: lO Sltcret'rlos de Estado

c) Tribunll de ContlS: , aeolRbros

d) TrJbunll de Justiça: 7 Oes.e-bargadores

e) l.1_1te .'xIJll'lo dI! SO" 'do D~alle.t"to co- dp.spesls de Dessoll do EstadG
( nos outros Estados o 11,dt... de 6~X )

9_ To",.ndo por bIse o orçlMento vigente do RIo Crande do Sul 1'01 poss!

v.1 .ontar Ullll esboço orçam~nt~rl0 para. o. E5t~do dI! Plrltlnl.de Onde s.

concluiu qui O recurso pillri ~ftVesti",pnto no .eSIIlO, ser~ 15 vezes ••Ior

do Que O hoje utUlzado nli hea e 50S ll'lalor dO Que o dl.spon{."el pelo

RIo Crande do Sul hoje COIl'lO ~ todo.

10.. fica evIdente Que super'dt orçamentolrlo per.1tlr~ 1 .c.ntageM de

u. progrlllll de Incentivos f1~~ls (FUNDQPEM) .triv~s do qual todas as

lndústrias Que vierelll a se e-st~bell!cer no novo tst,oo 5~r:'0 d~soner....

das do ICMS durante la ~nos.WlIediante relnvestilrlentos ou para cobrir o

fin.nela.ento do Investi",entD inicial, goza0"? do l'leSfllO beneftel0 IS

indústrias J' l"'stalidas, co. relaçlo iI seus projetos de a1l'l0111ç10 .

tt .. Co. Isso. ser'" poss!vel atrair indústrias de todo o PaIs e do [lCt!

fiar. dando-se u. r'oido ptot:eSso de lndustrlallzaçJo e dlnll""izaçlo da

.cono.ia, polS plra indlÍstrias cuja rent5b1l1dade .~dla ~ de 12" sobre

o capItal investIdo. agregar-se-Io l'IiJls , 1~. passando ..para 29'. si

tuando-se I' .eStR.s, no pont~ .. connu~ncia da lntegr.çlo 8ras11- Ur~

gUII - Argentlnl - Chlle e Puaguli.

lll~: .
1- .. regllo .erldlonll possu! altos lndlces de deset!l.prego.$ub-eapreQo,

01,.1 ••pregos por safra. A lno.ustrlalizaçlo resolyer~ esses proble.IS e
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Por tudo lsso. Quere"'o5 dlr la povo di _et'Sde de bllxo do

lU. Crlnde. do Sul o direito de decIdir sobre' crilçlo do Est,10 de

"Irltini. nu. plebIscito Que havere_os de rellhlr •• 25 de nOY.llbra

d•• te Ino, dlt acordo eo_ o dlsDosto n, ConstJtulçJo r.dfOr.l l!''' !eU
S ,. do Art,'8 ~ Irt ."9. !t,.. Y\-'.

ter 2 Coycrna:jores, , Senadores. "1 Ot'f)ut"dos r.,derl1s e auas Asselll.

..1.11' l.glshtlvas. todo~ buscando •• lhores concHçOes gar. o povo do

Sul.
2. Abrir.s.... ' a possibilidade de Dlrtli:lpilc:lo no orocesso político de

lid.r.....ç.t ••ergrnte" poIs. regUo que hoje te• .to Deput..ldO" F"lI!df!orlls

pI.s.r' • ter 10; d•• Deputados EstlOuals. pas'lr' • ter 'Oi hoje
••• n.nhultl Senador. ler' " .Ih o Covernador. o VicI • 10 S.cret'
rios d. [Stlt10, o ....d. hoje nlo h~ .... enhu•.

V
i;;

~ ..
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li "01/0' "UNI(I~ID' do

RIO GRANDE DO SUL

I. O povo QolÚChO { pois toUO!lo c.ontlnuHemos i}.lÚr.hu~ ~ t"rJ t~'orç.. Jol

I IUI 'orça pollticl JuntO aos centros ~~ dt'cl~;o. a015 Ool~Slrelfl01

,- A revltlllzlçlo di econe-!a •• presença dI' e.pr.s.s nav.s, volta..

di'. "'rllt, "Ir•• aoro-lnc:dtrla, tlvor.cerlo o p.rcell..nto dai

'rll Illrleult'.ll I Sul utlllDçlo.

,- At' ••$.0 O des._penho de "lvldades IrtIstJcas. culturlis. des

portivls I.r' ••lhorldo. pois "vir' r.cursos par. o •• tor públJco •
orl....CSO lnv••tlr...

linda••• runç'lo di delll!lnda ...entarlo os n!vels s.l.rl,1ls~

'2- Haver' u.' senslvel oxlge1"'JlllÇlo do penSlllIento eMpresarial. oela pre
sença de executivos e t~cnlcDS oriundos de regl~es dI Icon'o_la ••1s
dlnl.lel.
3_ S.rlo beneficiados tr.b.l....Gr.s, e.pr.s~rlol , prorlssloPlll. llba..

uls.
._ O expressiYo Indlel de lrwes.tl-ento possl1'\111tar' I construçlo de

Iscolas. creches. estradas e t.d.a • lnfcliestrutura necess4r:la II ~lmr.

sen51",_1 ais condlçOes de v1. _ populaçlo. CO'fI •• lhoria do nlv.l .~

Clclonal, cultural. de saúde.. etc •••
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n E C I o fiJ~ LIlEALIDADE

ItUNlcfl'lO POI'IIl/lçJlo
AREA VM.OR. ADICIO- VIILOR ADICIO· DESPESII DE IN DESPESII DE JN PESPESll DE IN,. K.' NIlOO·. 1'86- NIIDO'-1'81. VES11It'NIOM-86 VESllIoENI0"-87 VE51JIoENIO'·-88

OI N:I.aJ 15.658 520 151].185 .36.499 12.32!' 6O.33J 198.381

lJl ALEf.Rl.1E ~~.A72 7.168 1.'94.1~ .4.36'.519 6 ..fC' 10.(23 43.326-_._-
m I\Hf.RAL rERRAOOR 4.251 508 18.071 38.'29 · - .
(}o ~1lO:O OOS nA10S '.511. 42~ 95:202 319.512 1110. 6.073 J08

f6 MIlOIO GRAI(.€ IE.!49 2.&0) , 392.7m 1.216.276 1. 169 202 ".8/'2

!li bllfoE .
loo.ll~ .~. )f,n 1.770.0'2 •. 16'.°02 t)'.~Ar 66. "9 4aB.e16

~-

UI fl/\IlRA 00 RlllEl'lO 1O.49S 1115 169.611 5501. !~I& I.M 206 6.215

CII IlUIJA 21.20' 1.1Q5 lL. 930 5SO.19O 53.•18 1.152 10,810

CB ~AÇIIPAVII 00 Sll. 31.~14 \ 3.059 260.41J '90.445 8.15~ 102.537 92.100

Xl ColCEIlU/ 15.200 '2.361 ISO. 315 463.360 3E4 1.959 121.711

11 l:1\Ct«JRA 00 SI" 8'.5~~ 3.884 1.166.511 3.869.601 18.881 64.%1 125.492

12 CA>w~.oA ~.~72· 1.462 1.01/1.841 2.121.11' 15.523 88.863 118.692

1) CAlOÇÚ I 55.825 3.481 2'8...• 763.211 2.3~1 89: J18 .47.405.. CIJ'iIIJ ro uh) 12.5~5 7~3 338.561 969.115a 61 1.314 13.n2

15 CERRO El/lAtCO 3••90 1118 16.164 65.711 - - -
16 CERl~1 f,Rl\l4)( Dl c,ol G.~S J'.. l (.6.1lIl3 tt.1./,sn - -- -._--- ----- -----_. -------- -------- -
11 CUM" (;I(JIIS 20.4'9 11 1.011.51.' 3.252.118 10.285 3.9.' 89.~5-
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
Republica Federativa do Brasil.

19S5 .
Titulo 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~pitulo I
DA ORGANIZAÇÃO POUTICO·ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organIZação pohtico·admlnistratlva da Republica
federativa do BrasIl compreende a Uniao. os Estados. o Distrito
Federal e os Munu::lploS. todos autóoomos. nos termos desta
Constitui~ao.

t 3" Os Estados podem Incorporar-~ entre 51. subdivi
dir·~ OU desmembrar-~ para ~ anexarem a outros. ou lorma·
~ novos Estados ou Territonos Federais. mediante aprovaçàQ
ja população d,retamente lllteressada. atraves de plebiscito, e
lo Congresso Nacional. por lei complementar.

............. __ -- -- ..-•......•..
Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capitulo I
DO PODER J.J:GISLATIVO

••.••............... __ ..._.....
SeçãoU

Dias Atribuições do Congresso NiJcionaJ

••.•........•.. _-- ...•.•..•...••.
Art. 49. É da competencla excluSIVa.do Congresso Nacional

•••••••.•............ --_ ..•...•.....•......
XV - autorizar referendó e convocar plebiscito.

:.~ _~ _._ _..- .
Titulo IX

DAS DISPOSICÓES
C0I'f5lTTUClONAJS GERAIS

•.•...........••.••.......•••
Art. 235. Nos dez pnmeiros anos da criação de Estado. serão
cbservadas as ~gumtes normas basicas:

I - a Assembléia Legislativa ~ra composta de dezessete
Deputados .~ a pop~ão do Estado for inleOOl a seiscentos

mif habItantes, e de ""* ~ quatro. se igual ou superlOl' a esse
nUmero. ate um malhaa e qUInhentos mil; .

• - O Governo teâ IX. mdXJmo dez Secretarias;

11 - O Tribun.l41t' Contas lera ltcs membro~. nomeados.
~IoÇiovemador e!eM dentre brasileIros de comprovada Idone•.
d.\de e notorlQ ~ber.

IV - 00 TriburWIde JustJça tera sete DesembarQadore~

V - os pnmt'lF/lh Desembargadores ~rao no~elldo~~.
lo Governador eleito o<olhldo~ da :>egu.nte lorma

.) c.nco dentre:Jlf> magrstrado~ com mal~ de trlOtd e cInco
anos de Idade. em t:tI!rClCIO na area do novo Estado ou do
Estado onglnarlO.

b) dois denlte JlIUmotores. MS mesmas condlçoes e ad·
wogados de compr~ idoneidade e saber )UndICo. com dez
AnO!>. no mlnlmo. de oerClCIO proh~naJ. obede-cldo o procedi
mento fixado na COI'lmt\JIÇao,

VI - no caso delE.stado provemente de Terrnono Federal.
os cinco pnmelros ~mbargadort"Spoderao ser escolhidos
dentre JUIZes de d.rellDale qualquer parte do Pais.

W - em cada Comarca. o pnmelro JUIZ de Dlrl!'lto O
primeiro Promotor de Justrça e o pnmelro Delensor Puohco
serao nomeados pelo l;overnador eleito apos concurso publico
de provas e lJtulos.

VIII - ate a prOl'Nlgaçào da ConstItUição Estadual. res
ponderáo pela Prcx:;uraIDna·Geral pela AdvocaCia-Gerai ~ pela
Delensona·Geral dr EJmdo advogados de notor,o 5dt.er com
trinta e CInco anos de .móe. no mlnlmo. nomeados pelo Gover..
nadar eleito e deml~ dd nulUITI.

. D< - ~ O novo !Estado lor resultado de transfonnação
de Territorio federal .Jllransferéncla de encarqos financeiros
da Uniao para pagameato dos servidores optantes que perten
aam a Admlnlstraçao.fMleral ocorrera da seguinte tonna

.) no sexto ano~ Instalação. o Estado assumira vinte
por cento dos encargos'fnancelros para fazer lace ao pagamento
dos seMÓOres pubhcos.lkando aInda o restante sob a responsa
bilidade da Uniao.

b} no~moano.(!J5 encargos do Estado seràc acrescidos
de lrinta por cenlO e••·oitavo. dos restantes cinquenta por
cento;

X - as nomeaçÕl$ que ~ ~gUlrem às pnmelras. para
OS cargos mencionadC5 neste artigo. ~rão diSCIplinadas na
ConstitUIÇão Estadual.

XI ..J as despesas<IITÇamenlânas com pessoal não pode
rio ultrapassar clnquel1bl par cento da receita do Estado.

. _- .
RECURSO Nº 10, DE 1991

(Contra Parecer Terminativo de Comissão)

(Do Sr. Magàlhães Teixeira e outros)

Requer, na forma do art. 144, c/c a~t.

132, parágrafo 2Q , do Regimento Interno,
que seja apreciado pelo plenário o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela inconstitucionalidade
do Projeto de Resolução nQ 24, de 1991 .

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 54, § 1 Q

• do Regimento Interno, que
seja submetido à deliberação do Plenário
desta Casa. o parecer da Comissão de Consêi
tuição e Justiça e de Redação ao Projeto de
Resolução n Q 24, de 1991. que "Dispõe sobre
a investidura de servidores e dá outras
providências".

Sala das Sessões. de junho de 1991. - Ma
galhães Teixeira - Nelson Jobim - Paes Lan
dim - Sérgio Machado - Aloisio Vasconcelos 
Renildo Calheiros - José Múcio Monteiro
Augusto Carvalho - Amaury Müller - Hagahús
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Araújo - Jair Boisonaro - Clóvis Assis - An
tônio Faleiros - José Genoíno - Paulo Rocha
- Eduardo Jorge - Alcides Modesto - Agosti
nho Valente - Jandira Feghali - Tuga Angera
mi - Roberto Valadão - Edson Silva Paulo
Heslander - Arolde de Oliveira - Fausto Ro
cha - Irma Passoni - Henrique Eduardo Alves
- Aroldo Cedraz - Nelson Proença - Luiz Hen
rique - José Dirceu - Sigmaringa Seixas
André Benassi - José Maria Eymael - Adylson
Motta - Luiz Pontes - Marcelino Romano Ma
chado - Paulino Cícero de Vasconcelos - Aldo
Rebelo - Israel Pinheiro - Dejandir Dalpas
quale - Carlos Lupi - Pedro Tonelli - Louri
val Freitas - Rita Camata - Laprovita Vieira

Paulo Hartung - Miro Teixeira - Aécio Ne
ves - Paulo silva - Flávio Arns - Marco Pe
naforte Roberto Rollemberg - Benedito oe
Figueiredo - José Thomaz Nonô - Renato Vian
na - Antônio Carlos Mendes Thame - Zaire Re
zende - Sérgio Arouca - Tilden Santiago
Aloizio Mercadante Valdemar Costa - Rober
to Magal hães .

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 24, DE 1991
(Dos Srs. Miro Teixeira e Nelson Jobim)

Dispõe sobre a investidura de servido
res e dá outras providências.

(Publique-se. Decorrido o prazo previs
to no § 1 Q do art. 216 do Regimento In
terno encaminhe-se à Comissão de Consti
tuiçã~ e Justiça e de Redação e à Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Inclua-se, onde couber, no Regimento In

terno da Câmara dos Deputados:

"Art. 1~ Aos parentes consangüíneos ou
afins até o 3 Q grau ou por adoção, e
cônju~es, de Parlamentares, é vedada, a
qualquer título, a investidura em cargo
ou função na Câmara dos Deputados, exceto
quando decorrente-Ode concurso público.

Paráorafo único. No prazo de 30 dias a
contar-da publicação desta resolução, a
Mesa Direcora providenciará no total cum
primento do disposto no caput d~ste

art., procedendo a dispensa dos servIdo
res que incidirem na vedação.

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação e revoga as
dIsposições em contrário."

Sala das Sessões, 25 de abril de 1991. 
Deputado Miro Teixeira, Coordenador - Depu
tado Nelson Jobim, Relator.

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA A OFERECER À
MESA ESTUDOS E SUGESTÕES OBJETIVANDO O

APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS,ADMINISTRATIVOS
E LEGISLATIVOS DA CAMARA

(ATO DA MESA N~ 2/91)

Ofício n~ 19/91
Brasília, 25 de abril de 1991

Sen~o~ PresIdente,
"Encaminho a Vossa Excelência a prCpDsta de

projeto de resolução que "Dispõe sobre a in
vestidura de servidores e dá outras
providências", aprovada em reunião desta Co
missão realizada hoje.

Aproveito a oportunidade para renovar os
meus protestos de consideração e apreço.
Deputado Miro Teixeira, Coordenador.

RECURSO NQ 10, DE 1990

(Contra Declaração de Prejudicialldade)
(Do Sr. José Maria Eymael)

Requer, nos termos do § 2Q do art. 164
do Regimento Interno, a manifestação do
Plenário sobre a prejudicialidade do Pro
jeto de Lei n Q 4.551, de 1989.

(Publique-se. À Comlssão de Constitui
ção e Justiça e,de Redação.)

Senhor Presidente.

Nos termos do art. 164, § 2~, do Regimento
Interno, e tendo em vista a decisão da Co
missão de Finanças e Tributação que opinou
pela prejudicialidade do Projeto de Lei n Q

4.551-A/9D, de minha autoria (dispõe sobre
incentivos para proteção do mercado de tra
balho da mulher), apresento recurso pedindo
a reformulação da decisão proferida, pelas
razões expost~s a seguir:

I a Comissão de Finanças e Tributação
opinou pela prejudicialidade do Projeto n~

4.551-A/90, nos termos do parecer do nobre
Relator, Deputado João Machado Rollemberg,
lido e subscrito pelo eminente Deputado Ma
noel Castro;

11 em seu voto, a relatoria utiliza como
fundamento para solicitar a prejudicialidade
do citado projeto de lei a eliminação dos
incentivos fiscais pelo Plano de Estabiliza
ção Econômica do Governo Federal e por
tratar-se de matéria análoga às constantes
dos Projetos de Lei nQs 1.857/89, 2.350/89 e
2.186/89, já rejeitados pela douta comissão;

111 ao invocar a prejudicialidade com
base no fim dos incentivos fiscais pelo Pla
no de Estabilização, o nobre relator está,
na realidade, opinando sobre o mérito da ma
téria e não sobre aspectos constitucionais
ou regimentais que justificassem a declara
ção de prejudicialidade. Por outro lado, os
incentlvos previstos no projeto em questão
decorrem do disposto no inciso XX do art.
7 Q

, da Constituição Federal que dispõe:
"proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos
da lei" (destaque nosso);

IV _ a aprovação de parecer anterior tam
bém da autoria do ilustre relator contrário
aos Projetos de Lei n~s 1.857/89, 2.350/89 e
2.186/89, que tratavam de matéria semelhan-
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te, não permite a aplicação do disposto no
inciso l, do art, 163. do Regimento Interno,
que considera prejudicada "a discussão, ou a
votação, de qualquer projeto idêntico a ou
tro que já tenha sido aprovado, ou rejeita
do. na mesma sessão legislativa, ou trans
formado em diploma legal" (destaque nosso).
Neste caso. o Regimento exige que os proje
tos sejam idênticos. e não apenas semelhan
tes ou materialmente análogos.

o exame comparativo do Projeto de Lei n~

4.551-A/90 atesta que, apesar de tratar.
como os demais, da regulamentação do art.
7~, inciso XX. da Constituição Federal, essa
proposição difere das anteriormente aprecia-'
das, seja pelo enfoque, seja pela solução
oferecida;

v os casos de prejudicialidade de proje
tos semelhantes são tratados pelo Regimento
Interno. no 'seu art. 163. inciso 11, que
reza:

"Art. 163, Consideram-se prejudicados:

11 _ a discussão, ou a votação, de
qualquer projeto semelhante a outro con
siderado inconstitucional de acordo com o
parecer da Comissão de Constituição e
Just1ça e de Redação."

Como o Regimento usa expressões diversas
como idêntico e semelhante. também aí o Pro
jeto de Lei n~ 4.551-A/90 não incorre em ne
nhuma das hipóteses de prejudicialidade pre
vistas nas normas regimentais, pois logrou
aprovação na Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação quanto à sua
constitucionalidade,

VI _ enquanto o projeto de minha autoria
trata da dedução. para efeito de apuração de
Imposto de Renda, da importância pertinente
aos salários de empregada em gozo de
auxílio-maternidade, e referentes ao período
de benefício, o Projeto de Lei n~ 1.857/89.
do Deputado Adhemar de Barros Filho, por e
xemplo. dispõe sobre o cálculo do Imposto de
Renda, nas despesas referentes a toda folha
de pagamento da mão-de-obra feminina, com um
acréscimo de 10% no cômpUcQ das referidas
despesas, em cada exercício fiscal.

São evidentes as diferenças entre os dois
projetos, inclusive quanto ao impacto econô
mico e à extensão do benefíclo concedido.

Se compararmos, então. com os Projetos de
Lei n~s 2.186/89 e 2.350/89, aí não encon
traremos sequer semelhança. pois ambos tra
tam apenas das linhas gerais de proteção' ao
mercado de trabalho da mu1ner, sem prever
incentivos de qualquer natureza;

VII o nobre Relator. em seu voto. diz:
"O Congresso Nacional, ao aprovar o Plano de
Estabilização Econômica, eliminou a conces-

são de incentivos fiscais, tornando o Proje
to de Lei n~ 4.551, de 1989. superado. ape
sar de seus objetivos meritórios",

Mesmo reconhecendo os objetivos meritórios
do projeto, o relator retira, ao incorrer em
equívoco, a possibilidade da apreciação por
esta Casa do mérito da proposição citada.
sem a necessária justificação regimental
para que lhe fosse declarada a
prejudicialidade.

Pela importância e alcance social do pro
jeto em questão e diante do exposto, espero
que o Co1endo Plenário da Casa dê provimento
ao presente recurso e determine o retorno da
matéria à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, para pronunciamento.

Sala das Sessões, de dezembro de 1990.
Deputado José Maria Eymael.

PROJETO DE LEI N~ 4.551-B, DE 1989

(Do Sr. José Maria Eymael)

Dispõe. sobre incentivos para proteção
,do IIlBrcado de trabal ho da nul her (i nci so
XX do art. 7C da Constituição Federal);
tendo pareceres: Qa Comissão de Consti
tuição e dustiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, da Comissão de Finanças e
Tributação, pela prejudicialidade.

(Projeto de Lei n~ 4.551-A.
de 1989, a que se referem os pareceres.)

SINOPSE

Pág.

I _ Projeto inicial

11 Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação:

termo de recebimento de emendas .

parecer do relator

parecer da comissão

111 _ Na Comissão de Finanças e
Tributação:
_ parecer do relator , .. , .

parecer da comissão .

PROJETO DE LEI N~ 4.551, DE 1989

(Do Sr. José Maria Eymael)

Dispõe sobre i ncent i vos para proteção
do mercado de trabalho da nulher (inciso
XX art. 7C , da Constituição Federal).

(Às Comissões de constituição e Justiça
e de Redação (ADM); de Finanças; e de
Saúde. Previdência e Assistência Social 
art. 24, I I . )
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ O empregador poderá deduzir, para
efei to de apuração do Imposto de' Renda, a
importância pertinente aos salários de em
pregada em gozo de auxílio-maternidade. e
referentes ao período do benefício.

Art. 2~ Não prejudica o acima disposto o
pagamento do benefício de auxílio-
maternidade, pela Previdência Social.

TÍTULO III
Dos Direitos e Garantias

Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 7~ São direitos dos trabalhadores ur
banos e rurais, além de outros que visam à
melhoria de sua condição social:

Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário. ................... , .

loIustificação

Na Assembléia Nacional Constituinte. embo
ra tenha defendido e votado a favor da
licença-maternidade de 120 dias, preocupou
se muito o efeito perverso da medida.

Com a finalidade de atenuar e mesmo evitar
a repercussão negativa do benefício, no mer
cado de trabalho da mulher, apresentei, jun
to com outros parlamentares, a emenda que
deu origem ao inciso XX do art. 7~ da Cons
tituição Federal:

"Art. 7 A São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais. além de outros que vi
sem à melhoria de sua condição social:

. . . ~ " .

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI NA 4.551/89

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 apresentação de emendas, a partir
de 17-4-90, por quatro sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão. 20 de abril de 1990.
Ruy Omar Prudência da Silva, Secretário .

- Deputado loIosé

I Relatório

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

vustifica a proposição, esclarecendo que a
medida visa a cumprir o dispositivo consti
tucional, oriundo de emenda que subscreveu
com outros parlamentares, que prevê a prote
ção do mercado de trabalho da mulher median
te a concessão de incentivos específicos.

Voto do RelatorII

Compete a esta comissão. nos termos regi
mentais. manifestar-se sobre a constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
do projeto. O exame do mérito será feito a
seguir pelas doutas Comissões de Finanças ~

Tributacão e de Saúde, Previdência e Assis
tência Social.

Propõe o nobre Deputado José Maria Eymael,
no projeto em exame, que possam as empresas
deduzir, para efeito de apuração do Imposto
de Renda, a importância relativa aos
salários das empregadas em gozo de auxílio
maternidade. independentemente de ser esse
benefício pago pela Previdência Social.

Sala das Sessões,
Maria Eymael.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

xx - proteção do mercado de trab~l~o da
mulher, mediante incentivos especlflcoS.
nos termos da 1e i . "

O presente projeto de~l~i objetiva. exata
mente, dar conseqüência prática ao princíplo
constitucional.

Através da medida proposta, o empregador
poderá deduzir como despesa, o salário da
mulher afastada do trabalho, no gozo do
auxílio-maternidade, mesmo sendo este
salário pago pela Previdência Social.

Desta forma, compensa-se a queda da produ
tividade e mesmo aumento de custos com even-
tuais substitutos, pela diminuição do Impos
to de Renda a pagar.

Estou seguro de que, aprovado o projeto de
lei proposto, representará a medida instru
mento de largo alcance social, consistindo
em forte indutor para a manutenção do merca
do de trabalho da mulher, segundo o espírito
do texto constitucional.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

De seu exame, verificamos que do ponto d~

vista constitucional nada impede sua trami
tação, pois a União é competente também para
legislar sobre a matéria (art. 24 d~
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Constituição), através de lei ordinári~

(art. 59, inciso 11. da Carta Magna), a ser
elaborad~ pelo Poder Legislativo com poste
rior manifestação presidencial (art.
48, caput, do Estatuto Político). A inicia
tiva parlamentar é legítima (art.
61, caput, da Lei Maior).

A técnica legislativa utilizada é a que
convém.

Causou-nos, porém, estranheza a permissão
concedida para abater, para efeito de apura
ção do Imposto de Renda devido, o pagamento
do salário da empregada em gozo de auxílio
maternidade quando esse benefício é pago
pela Previdência Social. Todavia, essa é uma
questão de mérito. que será melhor apreciada
pelas comissões hábeis para fazê-lo.

Pelo exposto, votamos pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
do proJeto.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1990. 
Deputado ~esus Tajra, Relator.

111 Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária plenária rea
l.izada hoje, opinou unanimemente pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei nQ 4.551/89, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
T~eodoro Mendes, Presidente; Mário Assad,
V,ce-Presidente; Agassiz Almeida, Carlos Vi
nagre, Harlan Gadelha, João Natal, Leopoldo
Souza, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim. Nilson
Gibson, Osvaldo Macedo, Renato Vianna, Wag
ner Lago, Horácio Ferraz, Messias Góis, Ney
Lopes. Paes Landim, Arnaldo Martins, José
GU:des, Jutahy Júnior, Moema São Thiago.
Pl,nio Martins, Sigmaringa Seixas, Beth Azi
ze. Gonzaga Patriota, Dionísio Hage, Gastone
Righi. Ismael Wanderley, Marcos Formiga.
José Genoíno, Tasso Genro, Joaquim HaicKel
José Maria Eymael, Aldo Arantes. AntOnio d~
Jesus. Antônio Mariz, Lélio Souza, Raimundo
Bezerra. Samir Achôa. Aloysio Chaves, Ete
valdo Nogueira, Francisco Benjamim, Gilberto
Carvalho, Jesualdo Cavalcanti, Adylson Mot
ta, José Luiz Mala, Rodrigues Palma e Fer
nando Santana.

Sala da Comissão. 30 de maio de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes, Presidente - Depu
tado ~esus Tajra, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I _ Relatório

Estabelece a proposição da autoria do no
bre Deputado José Maria Eymael, na conformi
dade de sua ementa, incentivos fiscais com a

finalidade de proteger o mercado de trabalho
da mulher.

Ouvida, liminarmente. manifestou-se a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa da projetada disciplina
ção legal, em reunião de 30 de maio deste
ano, por unanimidade de votos. nos termos do
voto do Relator, o nobre Deputado Jesus
Tajra.

É o relatório.

11 _ Voto do Relator

O Congresso Nacional, ao aprovar o Plano
de Estabilização Econômica, eliminou a con
cessão de incentivos fiscais, tornando o
Projeto de Lei nQ 4.551. de 1989, superado,
apesar de seus objetivos meritórios.

De outra parte. esta douta comissão apro
vou relatório de minha autoria, com parecer
contrário aos Projetos de Lei nQs 1.857/89,
2.350/89 e 2.186/89, abordando a mesma
matéria.

O voto é pela prejudicialidade.

Sala da Comissão, - Deputado ~io

Machado Rollemberg, Relator.

Adoto o parecer supra. - Deputado Manoel
Castro.

111 Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação. em
reunião ordinária realizada em 13 de novem
bro de 1990, opinou, unanimemente, pela pre
judicialidade do Projeto de Lei n~ 4.551
A/90, nos termos do parecer do Relator, De
putado João Machado Rollemberg, lido e subs
crito pelo Deputado Manoel Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Francisco Dornelles, Presidente; Arnaldo
Prieto e José Carlos Grecco, Vice
Presidentes; Adroaldo Streck, Del Bosco Ama
ral, Luiz Gushiken. Benito Gama, Flávio Ro
cha. Saulo Queiroz, Expedito Machado. José
Ulisses, Manoel Castro, Rose de Freitas,
Mussa Demes. José Lourenço, Alysson Pauli
nelli. Fernando· Gasparian, Chagas Duarte,
Paulo Mincarone e César Maia.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 1990.
Deputado Francisco Dornelles, Presidente

Deputado Manoel Castro, Relator.
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RECURSO N° 12, DE 1991
(.:ont.a Decisão da Presidêncill.cm Questão de Ordem)

(Do Sr. José Genoínoj

Requer seja ouvida a Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação sobre decisão de Questão de Ordem for
lIulàda pelo Deputado Haroldo Lima,na sessão de 20.6.91,
sobre ext~ção de regime de urgcncia nos projetos d~ !
niciativa do Poder Executivo; tendo parecer, da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação~ contra os
votos dos Srs. José Thomaz Nonô, Tourinho Dantas e, em
separado, do Sr. Roberto Magalhães,pclo acolhimento âo
recurso, encaminhado através do Ofício n9SGM/P-72S/9l.

o Sr. Josf G~nofno - Sr. Pre~idt:ntt:. peço a palavra
IXla ordem.

O SR. PRESIDE~TE (Ib~cn Pmheiro) -- Tem V. Fx'
a palavra.

O SR. JOSÉ GE~oíNO (PT - SP. Sem revbão do ora·
dor.) - Sr. Presidentt:. ~olicit" a V. Ex' uma Informaç;jo
Os iten~ 1 e 2 da pauta.qu~ tralo.lm exatamente da negociação
coletiva e de incenuvo~ fi~cals. unham urgencla rcqucrlda.
confonne o art. M da Comtllui.;ãú. e no praw de quarenta
e cinco dids entram automaticamente na pauta e a ob~trucm.

Pergunto a V. Ex' se há algum requerimento sobre a
Mesa retirando o pedido de urgencia dos dois projetos. com
base no art. 64 da Con~tituição.

O SR. PRESJDE~TE(Ib~en Pinheiro) - O Presidente
foi informado pelo Líder Ull Governo. Dt:putado Humberto
Souto. de que o GO\ crn.) t1ecldiu rcUrar a urgencia c e~tá

encammh:mdo à Câmo.lra dus Deputados o ofício respectivo.

O SR. JOSÉ GEsoí~o - Então Sr. Presidente. não
existe a retirada de urg':ncia

Solicito aos demais oradores insaitos que iniciemos o
processo de votação, porque não havt:ndo requerimento al
gum por parte do Poder Executi\'o sohre a ~1csa. com rel~ção

à retirada l!e urgência, V. Ex' enco.:rra a di"u~são e ImedJata·
mente inicia o processo de \'otação do Item 2 da pauta, que
passou a ser o item 1; e, em seguitla. do item I. qut: passou
a ser item 2. Sr. Presidente, é estranho que no momento
em que essas matérias entram na pauta, o Poder Executivo
retira a urgência de maneira - entendo cu - intempesuva.
Exatamente quando percebeu que não ia pao;~ar o seu projeto.
retirou a urgência. O Governo no ca~. t:~tá desrespeitando
o Congresso Nacional. Mant':m a urgência. a matêria vem
do Congresso, e na hora que sente que não pa~sa, retira a
urgência. Sr. Presitlente, isso não aceitamos. Queremos derru
har os incentivos fiscais e votar a negociação coletiva V.
Ex' tem de colocar a matéria em votação.

Apelo aos demais colegas que retirem a inclusão para
iniciarmos a votação imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa decidirá
oportunamente.

O Sr. Ricardo Murad - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. RICARDO Ml'RAD (Bloco - MA. Sem rt:visão
do orador.) - Sr. Pre\il!cnte, há ainda o nohre Deputado

Jesus TaJra e - pare~e'me __o mi!i~ duis deputados in~critos

para discutir a matéria.

O Sr. Carlos I.upl - Sr. Pre\idcnto.:. peçll a palavra pela
ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. e.~

a palavra.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, há quantos deputado~ inscritos par.
discutira matéria')

O SR. PRESIDE~TE (Ih,en Pinheiro) - O último orador
inscrito até agora é o nobre Deputado Jesu, Tajra. mas a
dIscussão está aherta e: o livro de: inscrição se encontra sobre:
a mesa.

Condedo a palavra ao nohre Deputado Jesus Tajra. para
discutir a matüia.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Pre~idente. Sr' e Srs. Deputados. estamos discu
tindo um projeto de lei, oriundo do Poder Executivo. que
tem ~ucltado muita polêmica neste plenário. o que já evidencia
a necessidade de um reestudo da matéria, para que daqui
não saia um diploma legal. uma lei que venha a ~er considerada
inconstitucional pelo Poder Judiciário.

Diz o art. 41 e o seu § 1· do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias:

"Art. ~l. Os Podere~ Executivos da União, dos esta
dos. do Di~trito Federal e dos municípios reavaJiaráo
todo~ os incentivos fi~cais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as
medidas cabíveis.

§ I" Comlderar-,e-ão revogados após dois anos,
a partir da data da promulgáção da Constituição, os incen
tivos que não forem confirmados por lei."

Ora, Sr. Presidente, esse projeto de lei se refere a uma
gama de leis que tratam de incentivos fiscais os mais variados.

O Sr. Jo~ G~noíno - Sr. Presidente. arrume um orador
mais rápido.

O SR. JESl'S TAJRA - Sr. Presidente, depois que o
Deputado José Genoíno acahar de falar, continuarei meu pro
nunciamento.

O Sr. José Genoíno - Peço desculpas ao colega Jesus
Tajara. Estava apenas chamando a atenção para a caça de
oradores, enquanto se aguarda a chegada do requerimento
do Palácio do Planalto, na última hora.

O SR. JESUS TAJRA - A caça de oradores. nobre Depu
tado. tem o seu sentido. E~tamos seguramente informados
de que o Poder Executivo vai retirar o pedido de urgência
para este projeto de lei, Que precisa ser revisto, nem tanto
pelo seu conteúdo, mas pela forma como está elahorado. Ele
corre o risco de <;cr considerado inconstitucional. porque resta
helece leis já revogadas. Eis o fulcro da questão. Nem se
trata do mérito, pois este existia na sua eÇsência

O ohjetivo maior é fazer com que saia daqui um projeto
de lei hem elaborado. bem estruturado e compatibilizado com
as norma~ con'titucionais e o processo legislativo. Trata-se
de um projeto de lei que restahelece uma gama maior de
incentivos fiscais. variados no seu conteúdo e quanto ao tempo
de vigcncia. E ..eria ruim restahelecermos aqui leis. decre
tm-leis já revogados. por força da Cunstituição federal, por
cJc\Cuido dos inteff:~'ados que n:io estimularam ° Poder Exe-
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l'uH\'O, arravés dos órgãos t:ompetc:ntcs, a tomar as provi
Jcnda~ oportunamente,

Nãu n('~ cahl' aqui tuOnl,..tar e~..e ,to, procurando reMa,
bclecer Ici~ jll H'vo~lIda~: portanto, que néÍo m8i~ ui'lcm
Não há () qur rl'~'U'rJtllr ou rr ..tahclcccr, A mim mr pareCl'
que () proccdimenh' mai.. corrctu. mai\ tnn..rntâneo tom (I

procc~'o Ic~i..lativo t: • fl'me~~a pdo Exccutivo de um novo
projeto dc lei. imtituindo ou rejn~tituindom inCt:ntivo~ fl\eai~

previ~tm ne~~l' projl'tu e ainda mab. concedendo - ar, sim
- a remição rekrenll' a e"~l' tempo em quc, ~em !Imparll
k:~al. li.. exportaçól'~ cuntinuaram ..endo fcita\ com JnCl'nlrvo,

Delota furma, M:m querei di..cutll () mérito, li e\\éncia
do projctu, go..taria dl' v('-Io retirado l' qUl' vic~\l' um novo
projeto compatível com o procc"Mllcgblativo e a nm..a ConMI'
tuição,

O SR. PRESmE!IoTt.: (lb..en Pinheiro) - Conrcdo a rala·
vra ao nohre Deputado Fernando Bezerra Coelho, pari! di~clI'

tir a matéria,

O SR. FERl'iASDO BEZERRA COELHO (PMDB 
PE, Sem revisão do orador.) - SI. Pre~identc. Sr" e Sr~.

Deputadolo. fui Relator, na Conlis..ão de Finançalo e Tribu·
tação. do Projeto de Lei n" 822, que restabelece os incentivo..
fi~cai~. especialmente aquele\ de ..tinadolo à exportação,

C()nfes~o que estou surpreso com alo manifestaçõe~ que
têm sioo feitas neste plenário. em particular. com alo das lide
ranças que repre~entamo Governo nesta Casa. Na Comis~ão

de Finanças e Tributação houve amplo entendimento com
O Governo Federal. no sentido de que a urgência fosloe mano
tida, pois era imperio~aa aprovação desse projeto que re~tabe·

Jece os incentivos fiscais para expoÁação. até como forma
de tranqüilizar todo o setor exportador do Paí~

Os dados que este Relator recebeu do DECEX - Depar·
tamento de Comércio Exterior - nos indicam que. entre
5 de outubro e 8 de junho. mai~ de 1.7 bilhão de d6Iarl'~

tinham sido importado~.sob o regime do dra\4 baek, revogado
pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitória~.E essas
importações de 1,7 bilhão de dólares estão gerando, segundo
estimativas. exportações superiore~ a sete bilhões de dólarelo
Todo o comércio externo brasileiro se guia. peJos incentivm
fiscais que O Projeto de Lei n' 822 restabelece,

A Comissão de Finanças e Tributação emitiu parecer
sem o prévio parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

Ontem. ao conversar com o nobre Deputado Nelson Jo·
bim, tomamos conhecimento do parecer da Comissão de Cons·
tituição e Justiça e de Redação. A polêmica ficou circunscrita
a dois pontos do projeto. Um diz respeito à retroação. A
Comissão de Finanças e Trihutação já havia decidido pt'la
não-aceitação do art. 2 do projeto de lei e votado a sua
supres~ão,na forma do substitutivo que apresentei.

A Comissão dt: Con~tituiçãoe Justiça e de Redação argüiu
a inconstitucionalidadt do t 2' do art. 1'. que traIa da repriloli·
nação de todas as normas e atos vinculados e destjnado~ ao
setor exporlador.

Ontem. neste plenário, em contato com as Lideranças
do PD1, PMDB. PSDB e PT. este Relator fel uma proposta
no sentido de que folo ..e mantido e votado em plenário o suhsti·
tUli\'o aprovado na Comissão de Finança.. e 1 rihutação. mas
com o compromisloo de votarmo.. um destaque supressivo,
para podermos atender 3 recomendação da Comis..ão de Cons
tituição e Justiça e de Redação. que tratava da inconstitucio
nalidade dos deitos da repri..tinação.

Por isso. parecia·me que haVia amplo entendimento Iam·
IXm por parte do Governo em relação à matéria. Não enlendo
• po.. ição do (ioverno ao H,tiral , urgéncill, pOrque isso f!erilrá
maiorn incert('la .. num "l'tor qUl' eM' sujeito JI "~cahlaç6es

da Rl,ccila hdl'rHI, dil Aduilnil e inclu\ivr do\ fl~cos e~taduai~

c não há nenhum ampilTU legal paul'" t'xrortilçflcs que 5r
opnam no dia-lI·d,a do comúclo clltl'lior hra\ileiru

Portanto. é cum muita surpresa que e~tou .endo infm
mHd(1 da atitude da\lidnança\ do Governo nl'MII Ca..a, O
Governo prl'l'i\i1 defmir qurm ~ão ~eu" intcrloculore .. : aquele ..
qu(' nos procuram na\ e()mi\~ól's trmática.. ou 0\ outros qur
vêm a plenário para manife..tar nova posição 11 cllda movimen
tllção da matériH nH ('asH,

Por isso'. Sr. Presidcntc. gostaria dr consignar essalo infor
mações e dizer li todo o plenário da minha incompreemão.
É inJu..tiflcéÍvel a retirada da urgência, porque c..tamolo tratan·
do de matéria relevante, urgentl' e fundamrntal para o setor
exportador hrasileiro. Não se trata d(' criar incentivolo novolo
Não elotamolo aqui diminuindo a receita fi~cal prevista na LDO
c no Orçamento Fiscal de J991. 1 rata-se. isso sim, de restahe
lecer inct'ntivm que e..tavam t'm vigor quando da puhliração
da LDO e qur precisam de todo o amparo legal para dar
tranqüilidadr a um setor fundamental da economia brasileira.

OSR. PRESIDENTE Obsen Pinheiro) - Antes de pa~sar

a palavra ao próximo orador inscrito, informo ao Plenário
que acaba de chegar à Mesa mensagem do Preloidente da
República, de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
ao Plenário.

É lido o seguinte.
"Aviso n" 559 ALSG.

Enl 20 de junho de 1991
Exmo Sr, Primeiro-Secretário.

Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria a mensa·
gem na qual o Exm" Sr. Vice-Presidente, no exercício
do cargo de Presidente da República. solicita seja cance
lada 11 urgéncia pedida para o Projeto de Lei n· 822/91,
que lhtatreleCe os Incentivos fiscais que mencionác dá
outras providéncias. .

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex· pro
testos de elevada estima e consideração,

Márcio Olheira Dias, Secretário Interino da Presidên·
cia da República.

Men~agem n' 294'91
Exm" Srlo, Membros do Congresso Nacional, tenho

a honra dt' me dirigir 11 \'. Ex", a fim dr solicitar seja
considerada sem efeito e. portanto. cancelada. a urgéncia
pedida, com o apoio no § 1" do art. 64 da Constituição
Federal, para o projrto d.' lei que restabelece os incen·
ti\"o~ flloca;" qur mencionei e dá outra~ providências, en
viado ao Congreloso Nacional com a Mensagem n" 188
de f\ dc maio dl' llJYI

Brasília. 20 de junho de 1991
Itamar Franco, Vice-Preloidente no exercício da Presi

déncia da República."

O SR. PRI:Sll>l:l'iTE (Ihselll'lIlheiro) - Dl' acordo com
o arl M. § 1· , da Constituição Fede!;", t' prerro~ati\" e",c1usiva
do SI. Prnid('ntl' da Repúhliea sohlltar urgrnci" para aprecia·
ção de projetolo de sua iniciativa. 1 endo che~ado de S. Ex'
a mensagl'm que retira a urgência ..

O SR, HAROLDO LIMA - SI. Prt'~identc. Pl'Çll a pala·
vra para uma questão dr ordcm.
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OSR. PRESIDENTE ~Ib~enPinheiro) - Ante~de procla.
mar a deci~Ao. a Me~a c'oncede a V. EIl' a oportunidade de
formular a questto de ordem.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revi~Ao

do orador.) -Sr. Presidl:'nte. a qucsljo de ordem que formulo
remete-no~ à análi~e do art. 156 do Regimento Inlerno, que
diz o seguinte:

"Art. 156. A retirada do requerimenlo de urgencill.
bem como a extinção do regime de urgencia, atenderá
As regras contidas no art. 104."

O art. 104. I 1·. diz o seguinte:

"Art. 104. . .
I •. Se a proposição já tiver pareceres favoráveis

de todas as comissões competentes para opinar sobre
o seu mérito. ou se ainda estiver pendente do pronuncia·
mento de qualquer delas, somente ao Plenário cumpre
deliberar, observado o art. 101. 11. b, 1."

O I 5· do mesmo art. 104 diz:

"§ S· Às proposições de iniciativa do Senado Fede·
ral, de outros Poderes, do Procurador·Geral da República
ou de cidadãos aplicar·se·ão as mesmas regras".

Fazendo a análise comparativa desses tres artigos, Sr.
Presidente, a mim me parece claro que a retirada do requeri·
mento de urgencia, a esta altura dos aconteciemntos, necessita
do pronunciamento prévio do Plenário da Câmara dos Depu·
tados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não há contra·
dita. A Mesa vai decidir. Sr. Presidente Haroldo Lima, o
Presidente estava estudando os artigos citados por V. Ex'.
desde o anúncio do Líder do Governo de que viria a mensagem
presidencial retirando a urgência. Acompanhei a leitura dos
art. 156, 104 e a remissão que também se faz ao art. 101.

Nobre Deputado Haroldo Lima, o meu entendimento
da matéria também decorre da leitura do art. 64 da Consti·
tuição. Do ponto de vista da Presidência, a retirada da urgên
cia pelo Presidente da República independe da deliberação
do Plenário. S. Ex' pode impor o regime de urgência e pode
dele abdicar. Na minha interpretação, os dispositivos referidos
por V. Ex', art'. 156 e 104, e o art. 101 do Regimento dizem
respeito à urgência determinada pela Casa, isto é, o regime
de urgência a que se referem os art'. 152 e 155.

Ademais, nobre Deputado Haroldo Lima, antes de con·
c1uir a decisão, lembraria a V. Ex' que a essa altura a retirada
da urgência não afeta a presença da matéria na Ordem do
Dia. Ela está em di!oCussão. Encerrada a discussão, ela entrará
em votação. Embora sem regime de urgência, mas estando
pronta para ser votada, será mantida na Ordem do Dia.

Esta é a decisão da Mesa.
O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente:, peço a palavra

para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDESTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - SI. Pre~idente, permita-me uma observação.
O t 5", do art. 104, do Regimento Interno tem. muito clara,
a seguinte redação:

"Art. 104. .. .

• S' Às proposições de iniciativa do Senado Fe~ral.
de outros Poderes "- o.que significa o Poder Executiv..o·

-" do Procurador·Geal da República ou de cidadlos
aplicar.se·io as mesmas resras."

Ou seja, quando a proposiç40 j' tiver parecer favorivel.
somente o Plenário poderá deliberar sobre a retirada de ura~n·

cia. A mim me parece absolutamente clara e límpida a matéria.
Entretanto. Sr. Presidente. aostaria de fazer uma outra

observação. Ao levantar a questão de ordem. meu interesse
nio é pór ou não a matéria em votaçAo, derrubar ou nio
.0 pedido de regime de urgencil. Nlo é bem esta a minha
intenção. Existe uma preliminar mais importante: a CAmara
dos Deputados não pode ficar ao sabor d~ interesses ou
dos planos do Sr. Presidente da República - quando S. EIl'
delibera que uma matéria vai ter regime de urgência. tem,
e quando. na última hora, resolve retirar o regime de urgência.
retira. Neste caso, S. Ex' passa por cima do Plenário.

Então. na decisão da questão, ainda que seja para Corro,
borar o pedido feito pelo Presidente da República em exerdcio
- e o próprio PC do B provavelmente votará a favor do
pedido - existe uma preliminar que precisa ser considerada,
ou seja, saber quem delibera sobre a retirada da urgência.

Apelo sobretudo para V. EIl', não só como Presidente
desta Casa, mas como pessoa absolutamente interessada em
resguardar a competência deste poder, no sentido de que
não deixe. agorl, que o Presidente da República assuma este
poder, passe por cima do Plenário da CAmara d~ Deputados,
pois o Regimento Interno prevê que o poder deliberativo
é deste Plenário. Isto está dito de forma absolutamente clara
e límpida - quero aqui salientar - no I S· do art. 104 do
Regimento Interno.

Nestes term~, so)icito a V. Ex' que defira a minha ques·
tão de ordem e coloque em votação o pedido de retirada
de urgencia, salientando que isso é para que muitos dos que
estão aqui, pedindo que ~e vote a matéria, possam votar a
favor dela, pela retirada do pedido de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Haroldo Lima, nosso Regimento Interno dá tratamento
diverso ã retirada de regime de urgência deliberado pela Casa,
atribuindo esta competênçia ora ao Presidente, ora ao Plená·
rio, o que é uma regra específica. Não há regra específica
sobre a tramitação em regime de urgência 1 que se refere
o art. 64 da Constituição.

Por esta razão, parece ao Presidente que a incidência
do dispositivo constitucional, à falta de um dispositivo especí'
fico do Regimento 'nterno. haver:! de ~r aquela sobre a qual
se fundamenta a decisão da Mesa a respeito do ato praticado
pelo Sr. Presidente da Repúplica.

Ainda mais, V. Ex' menciona o § 5" do art. 104, que
se refere a proposições. E a imposição de regime de urgência
é uma atribuição exclusiva do Presidente da Repúhlica, que
independe de deliberação do Plenário. Se ela independe de
deliberação do Plenário para ser institurda, não há de depen°
der de deliberação do Plenário para ser extinta.

É claro que o Presidente é guardião, por dever da SUl

função, das prerrogativas da Casa. Mas é também guardiãO
da harmonia e da independência dos poderes. Entendo que
o Presidente da República. que pode instituir o regime de
urgência, pode elltingui-Io por ato de sua vontade.

Mais à vontade decido, sem qualquer dor de consciência.
nobre Deputado, porque não vejo prejurzo político para aque
le que quer a deliberação da matc!ria. Se esta for'a vont.de

do Plenário, ~c a maioria quiser rejeilar a extinç{1O da urlténcia,
poder' manter a matéria na pauta e iohrc: ela deliberar.
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E~aminho a Vossa Excelência, para o efeito do
disposto no art. 9S, § ~t do Regimento Interno, o recurso do
nobre Deputado Jcsé G?no!no, contra decisão desta Presidência,
em Questão de Ordem formulada peló ilustre Deputado Haroldo LI
ma, na sessão ~e 20.06.91. a propósito da extinç~o do regime de
urgência nos prpJetos oe lel.oo lniciativa do Presidente da Repú
blica. -.

Colho o ens~jo~para renovar a Vossa Exc~l!ncla

prlltes tos de apreço. ..r".

dos Deput.dos. ,.
Presid~nte ~a "es. assim decidiu a questio

de ordem susci ta, in"verbi s:

Ademais, n?bre Deputado Haroldo Lima,

Intes de concluir. decJsio, lembraria a V.Excla. que I essa al
tur. a retirada da urgência não afeta a presença da matêria na

·Orde~ do Dia. Ela esti em discussio. Encerrad~ a discussio, ela

entra~á em votaçio. Embor~ sem regime de urgência, ~.s .st~ndo

pronta par. ser votada, serã ~antida na Orde~ do Dia.

Esta i iI.decisio da Hesa ll
•

Inconfor~.do. o deputado José Genoíno
decidiu recorrer d~ decis·io .i·Comissã,o de Constltuic;io e Justi

ça e de Redeçio:

~obre Oeputad~ Haroldo Lima, o meu e~

tendi~ento da matéria ta~bjm decorre da leitura do art. 6~ da

Con~tltulção. Do ponto de vista da Presidência. a retirada d.
ur9~ncia peJo Presidente da Repúbli~a independe da deliberação

do Plen.rio. S.Excia. pode impor o regime de urgeneia e pode d!

1e abdicar. Na minha ínterpretaçio. os dlspo~itlvos ref.rido.
por V.Excla. , artigo, 156 fi IOlt, fi o art. 101 do fleglnlento d!

z•• r.spelto i urgência determinada pela Casa, (sto et o regime

de urgência a que se referem os ~rtigos 152 fi IS5.

II uio hi contradit~. A Kesa va' decidir.

Sr. Deputado Haroldo Lima. o Presid~ntc estava cstud~ndo os ar

tigos citados por V.Excia., desde o anúncio do Lrd~r do Governo

de que viria & mensagem presidencial retirando & urgên~l •• Aco~

panhei & leitura dos artigos. 156. 10lt e a remissão que também

se faz .0 .rt. 101.

No instante em que. Mesa iria proclamar sua

decisÃo, o ilustre deputado Haroldo Lima formulou questio de o~

dem invocando os artigos 156 e iD4 (~ ll?) do Regimento Interno,

bem como o S 5~ do mesmo .rt. 10,., par'" sust~ntar que a reti ra

da do regime de urgéncia, na altura em que a propo~ição se e~

con~rava, precisaria ser r~f~rendada pelo Plenârio da Cimara

IIExmos.Srs. Hembros do Congres~o Nacional.

Tenho a honra de me dirigir ~ V.Exas., a fim de ~olicitAr seja

consid~rada sem efeito e, portanto. cancelada, a urgência pedida,

com o apoio no S.I~ do art. 6~ da Constituição F~deral, par. o

projeto de lei que restabelec.e 0$ incenti-vos fisc.ais que fftencio

nei e dá o~tras providência~. enviado ao Congresso Nacional com

a Hensagem n~ 188, d~ a de maio de 1991.

Itamar Franco. Vice-Presidente no exerfcio

da Presidincia da Rep~bllc•• ·'

nos seguintes termos:

de 1991Oficio SCM/P n.;r.?~
Senl"lor

Por is~o, dúvida~ que pude~~e ter na decisão da maltria
.- c a dúvida é insita l1Iatrihuição de decidir - .placar-se-iam.
eDm • conl-ciéncia de que o Plemlrio soheranamente haverá
de decidir se • mal~rja vai a volo~ ou não.

Mantenho a decisão e declaro eXlinto o regime de urgên
cia sohre esla malc!ria.

O Sr. Josl Genorno - Sr. Presidenle, peço 8 palavra
pela ordem.

~~ O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
\. palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o regime de urgência afeta o anda
mento dos nossos trabalhos, seja ele deliberado pelo Plenário
ou in,posto por outro poder (urgência constitucional), poi~

dele decorre a obstrução da pauta.
É este o sentido do § 5", arl. ]04, do Regimento Interno,

invocado pelo Deputado Haroldo 'Lima em sua questão de
ordem, que procede, porque, se o Plenário é afelado pelo
regime de urgência, ele tem de se pronunciar sobre a sua
retirada.

Como considero esla questão importante, principalmente
para proleger a Casa de futuras práticas governamenlais, com
o respaldo do Deputado Haroldo Lima - acredito - recorro
i Comissão de Constituição e Jusliça e de Redação da decisão
de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinl\eiro) - O recurso é
regimental, por isso está acolhido. Indubitavelmente,S«áuma
õportunidaiJe- jiarã ~_Comlssâo.de.. Constitl;!içâQ e Justiça e
de ~c:d.açã.o_e o Plenário definirem a gue.!.tãQ.
.' A matéria conlinua em discussão, náo mais estando sub-
metida ao regime de ,urgência. .

Brl'Silll'O.2de~f,.,
Presidente,

I8SEN PINHóIRO I
Presidente " • VOTO OI "'C~T"'~. ,'.

A SUB Excelência o Senhor
Deputado JO~O NATAL
Presidente da Comissão de Constituiçfto e Justiça e de Redaçfto

PARECER DA

COMISSAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

Quando da vot~ção do Projeto de lei n~ 822.

de 1991, oriundo de ~en5ag~M do Poder Executivo, que restabele

ci. os inc~ntivo~ fiscais nele menc(onado$, o Presidente da Ca

S., nobre deputado lb~an Pinheiro. que presidia os tr~balho$ da

sessão de 20 de juoho de 1991, determinou ao Sr. Sec:retif"io

l~icura de mensagem do Exmo.5r. Vice*Presidente d. República. no

exerClclO do cargo de ~r~sjdentet na Qual era solctt~d. fo~se

c.ncelada a urg~ncia pedida para o citado P~ojeto de Lei.

A Matéria envolve questões Intimamente

ligadas e pertinente~, nio sendo necess~rlo um grande esforço

d. hermeneutica para compreendê·t ••

Vamos por partes:

- o Sr. Vice·Presidente, no exercício d. Pr~

sldência da República encaminha ao Congresso Nacion.l ~en5.ge~ em

que comunica tcr desistido do regime de urgência, anteriormente

sol.cítado pelo Poder Executi~o. lO projeto de lei de autoria do

.es~o Podar, que dispõe sobre o restabeleci.ento de incentivos

flsc.rs;

., • o regime de urgência for~ solicitAdo COnl

f~ndamento no S .I! do art. 6~ da Constituiçio federal:

"Art. ,I, .
'11 O PresIdente da Repüb1ica poderi 50

'icltar urgência para apreciação de proj~

tos de sua iniciativa. 11



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 21 22947

11 I - a ME~~ entendeu Que se o Sr. Presidente

d~ Re,ública tem ~ pr~rro9atiYa constitucional de solicitar urge~

ela par. apreci~ção de projetos de s~a in:cidtiva. também tem •

faculdade de abdicar d. mesma.

IV - o § 1! do .rt. 104, do Regimento Interno.

que Irr(mo~ • questão d! ordem levantada peJo nobre deputado Ha 

Toldo Liml. estabelece~

D.pteendlt~se. do tIU.tO .• l!j .... l all! Je c· nt.:I,,:ies.

•• flu. o Presldent. da .epúbliea" li coleezdo TU t:juf!s\.io d:. Inlei..!

t""a das leis. Ju"t~ltl!ntlt COll'l outl"'OS ol"'ganis ..os. co.. o Jutticiã..

rio I co. os. .ell'IHO$ d.s duas Casas do to.,gres~o N.cional4 (,sa

1,_.ld.de: i contrnufl t' nio sofre e nelll poderia sofrer desvios.

prlncipal..nu qua"do da tralllltaçiÇ! de Jlroposíç-ão presidenc:taf

nG i.blta parlallllntarTerÁ. illPltrioS8lllente, de suje.tt.r~se .0 tra-

torno de situações. corno essa, COD .,istas oi novos Incidente. ;le-

dai J. s. encontrava na Ordll", d'b DIa. a retirada da urgincl.

"ia i.pl.lc.aria •• sacrlffclo.lo seu "or,u,' .ndamento. roio chega

a ser r.l.vanta. O eu.encla1. e:firm.....·u u... jurlsprudincia aM

flArt. 104.

~ 1? Se a proposiçio ji tiver par~ceres

favorãveis de todas IS comissões co~peten

tes p~r~ apirar ~obfe o $eu ~érito. ou se

aindb rstivcr pendente do pronunciamento

de qualquer a~la~1 ~o~ente ~o Plenirio

cumprE: del ibe"ar, observado o .,rt. 101 ri t

h.-.!...:..:.

A clrcunstinci. dt que. "ens.gcII pretoid.!!,.

Nosso voto, ;Jortanto, i pelo IIcolhilllcnto

tD n. Coftstltulçio, e.trapohfldo"lhe lIlII, pr.rrogul". cf.r ...... t.

~.flnlil. no Art. 'I da C.rt ....'Adc•• la., dispõe. o EJltccut1wo. cio

IftstrUMnto censlant.. no .rt", .,2. .. 'qua sio .s .I:d~d"'" prcvi,ó -

v - o § 5~ do mes~o art. ID!t, expressa:

II~ 5~ As proposições d~ inici~tlya do ·S.1

nade ~ederõl, d~ outros Poderf:s, do Pro~

rad~r"Geral da República ou de cidiidio~.
aplt~ar-se-io .; me5~.S regras. 11

o •

A dlvergencla foi suscltad.. entre. Inte.!

do recur"o i ~uestio de ordt'l'l, para qut' se dp.

~os prec.ltos do l\egirnento Interno I: Soe evIte

• particIpação do Poder Executivo no processo

fl,,"1 cUlIlpri.ent(l,
.1te~pelon.l i2.r /.

legislativo ~r.v1s-

assl~tlndo a ruptura de um dos b~sll.re5 prlncrpfos do siste~a

tenha solicitado. proposiçiO'de sua inlclativa,com bAse no ~ ,~

d~ art. 6' da Constitulçio Federal, e o inconformismo de dois

~ PARF.CER DA COMISSAD

d. "•• ur§lincla ' ... nente as lUas. prôpriu peculladdad•••
S.la da COlllluio doe t.onstltuiçio e Justiça,

25 ti. nov••lIlre ... 1"1.

A Comlss~o de Consti~uiç~D e Justiça e de
Redação. em reunião ora!nária realIzada hoje, opinou, con

tra os votos dos Oeputados ;osé Thomaz Norc. Tourinho Dantas
e, em separado, do Deputado ~obcrto Magalhães. pelo acolhI
mento do recurso encaminhado através do Ofício n 2 SGIot/P-725,

de 1991, no termos do pa.ecer 00 r.1~toro

Sr. Presidente da Ca'Ap.rl~~ent.res tom essa interpretaçÃo.

.firmou, n. oca~i~o que "S.Excie. ( o Presidente da Repúbilc:.. >

pode impor O regime de urg~"ela e pode dele .b~lc.r·'.

~•• I~e"te, cabe '"te'r•. razio • Mes. ,

p.lo menos em tese. Mas. hi que co~vir que o processo legislatl

yo esti cOl"ldicionado li um rito especial, com regras defInidas p.!

r. a tramitação de proposições no âmbito do Legislativo. Se fos-

pretar,io d~ Mesa diretor. ~os trabalhos, que ~ntende ser í.tult~
,

do ~o Executivo retirar o regime de urgência que eventual~.nte

te ~onsenttd. essa liberalidade do Poder Executivo Ingerir-se

nos assuntos de competêrcla d~méstlc~ de outro POder, estarr.~os

flagrados ~ p~rtir do in9re~so da proposição presidencial nesta

C~sa • No caso, ela já se encontrava na pa~ta da Orde~ do Dia,

dos atos Interlocutórios do processo legislativo que· foram dOM

Estiveram presentes o~5 Senhores Deputados:
o"

José Luiz C1erot - P~esidente. Benedito de
Figueiredo, Cleonâncio Fonseca. Jesus Tajra, Roberto Maga
lhjes, Toni Gel, Tourinho Oantas, J~sê Outra, José Thomaz
Nonó, Luiz Carlos Santos, Lui: Soyer, Mendes Ribeiro, Nilson
Gibso~, Renato Víaora, Oércío Knop, Sérgio Cury, Adylson
Motta, EdevaldQ Alves da Silva, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Moron! Torgan, Osvaldo Yelo, Edésio passes, Hélio
Bicudo, JosP. Genoíno, Sandra Starlíng, Carlos kayath, Gas
tone Righi, Robson Tuma, Wílson MUller, Rodrigues Palma,
Reditário CassaI, Luiz Piauhylino, Pedra Valadares, Paulo
Duarte, P~tónio de Jesus, Luiz Tadeu Leite, Valter Pereira,
ArDIdo Góes, ~désio Frids, ~agal~ãcs Tei~elra, Osmânio Pe

reira e Márío Chermont.

s. rE eYident~ que ao E~ecutlvo poder'

democritlco. o da trtpartl~ão d05~oderes fundada na Indepena~~

tendo recebido pareceres das. Comissões t~cnicas, órgiq;que foram

acionAdos segundo o caráter de urgencia. A mensagem, Issim pri~

vilegiada, acabou por preterir o andamento das demais pro~oslções

que aguardam o exame das Comissões e a ~.nifestaçio do Plenirlo.·

Tudo s_ r.'u~e na co~pre.nsio correta que
o •

f.cultado retir.r a. urgência que tenha anteriormente so11c"ttado.

Porém, deve fazJ-Jo antes que t~nham sido cumpridos determlna-

devamos fazer s~bre o processo legislativo, de que trata a Seçio

VI-ti da Carta Hagn ... lfo arta 61, esti prevlstoHque a Iniciativa

das leis çomplementares e ordinárias cabe a qualquer meMbro ou

COMissão da Câm .. ra dos Deputados, do Senado Federal ou do Ccn9re~

10 Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fed~

r.l, aO$ Tribunais Superiores ••0 PrDcurador~Geral da República e

aos cldadãos,"na forma e nos C,JIOS previstas na Constituiçio.

Sala
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ITo'ro EM SEPARADO
( do Deputado ROBERTO MAGALH~ES )

Solicttei v.1.ota. do pI'eeente processo por nla IDe achar.

no momento da d18cuftsão. neeta CCJR. eu!1c1entemente eeclarec1do.

Ag,ora. apóe o devido exame da matéria. ~ por d1ecordar.

~~~ do voto emitido pelo nobre Relator. trago ao ~rooee8o

t claro que o Presidente (~a ~àm2~a) é o
guardião. por dever da sua função. das
prerrogativas da Casa.·Mas é também ~~ardião
da harmonia e da independência de poderes.
Entendo que a Presidência da República. que
pode instituir o regime de urgência. pode
extinguí-Io por ato de sua vontade.

o present. voto e~ Beparado.

Na verdade. o fulcro do problema a Ber deslindado

situa-sft na indagação eobre a faculdade do Poder Execu~lvo de

cance)ar A urgência pedida para proJet.o de lei de eu. iniciativa,

nos termo8 do art. 64. § 10 da Con~t1tu1çãot quando Já se encontre

em pauta co~ pareceres dae ComlBeeee Técnicas.

Mais a vontade decido. Bem qualquer dor de
consciência. nobre Deputado. porque não veJo
preJuízo político para aquele que quer a
deliberação da matéria. Se esta for a vontade
do Plenário. se a maioria quiser reJeitar a
extinção da urgência. poderá manter a matéria
na pauta e sobre ela deliberar. H (in "Diário
do Congresso Nacional". Seco 1. edição de
21/06/91. págs. 10.712/10.713). .

Considerando. assim. que.

Regimento Interno
casos de urgência

da Câmara. não
do art. 64 da

a)

b)

c)

o art. 64 a C. F. confere ao Presidente da
República a faculdade de solicitar urgência para
os projetos de sua iniciativa;
tal prerrogativa lhe é assegurada em caráter de
exclusividade. pelo que também ele. Presidente.
pode deixar de solicitar a urgência ou solicitar
o seu cancelamento. como reiteradamente tem
ocorrido;
assim como o Presidente da República pode
solicitar devolução de projeto de sua autoria. A
qualquer tempo. salvo se já convertido em lei ou
arquivado. igualmente deve poder solicitar a
revogação da urgência também em qualquer fase de
tramitação;

dl o art. 104. § 12. do
certamente se refere aos
conferida por deliberação
alcançando a hipótese
Constituição;

Reetaria. portanto. tndotar-sé ee tal sDlicitoçlo d.

A respoeta é que ee tem entendldo 19ualmen~.. 88.

Pela Bimples leitura do d1spositivo const~tucional ••

ruferenc1a. o JuíZ~ da urgência. naquele caeo, .é da excluBlv&

competência do Poder Executivo. não cabendo ao Congreeso 'Nacional

admiti-'la ou ratificá-la. Jama115 ocorreu h)p6ttlfte de reJe1çlo à

urgênci4 l!Io11r.1tad& Ptllo.Execut'1.vo.

Eete tem 111do o eJltendlment~ pac~f1co e rfi!lterado n••

dUAS Ca8411 do CenereaBo.

de le1 e~ tramltação. e. lnclu81ve. O RegImento Interno. em .eu

art. 10. prev& expreeeamtmte tel hlp~t('ee 10 (coere.

leto poeto. reetar1e lJ&ber se. como pretende o l1uI!tl"

uolução de cuntlnul.dacJe. pelo cancelamento da ul·g~nel. de proJ.to.

uf'gênc1a é lrrevogavftl ou comporta revo~açlo.

Relator do llatéri0. Deputado RODRIGUES PALHA. POI' J'''II encontrar

o P. L. na ord~m do dia. com pareceree de d1vereae Comleeõp.8

T6cnlcae. não mate poderia o Pree1dente da República r'etirar a

ureência. o que eomente poderia ocorrer por deliberação do

Plenário. ~m obed1ência ao di~p08to no art. 104. I lQ. do

e) mesmo havendo solicitação de cancelamento da
urgência pelo Prsidente da República o Plenário
da Câmara é soberano para decidir sobre a
permanência do P.L. em pauta e sobre ele
deliberar. em regime normal de tramitação.

t o meu voto dlvereente do parecer do e~1n~nte Relator.

Deputado qODRlGUES PALHA. por .ntender co~et. a ~eclBlo d4 He•••

t 4 n063A op1nião. a dê que acertadbmente procedeu o e. port.n~o. no eent1do de que ~eJ~ .negado prov1~nto .0 re~ur.o

Presidente da Câmara. Deputaclo IB5EN PINHEIRO. quando decid1u a

qu~etio de ordem que orig1n~u o presente .recurso. noe eegulntee

termos:

NNobre Deputado Haroldo Lima: nosso
Regimento Interno dá tratamento diverso à
retir~da do regime de urgência deliber~do pela
Casa. atribuindo esta competência ora ao
Presidente. ora ao Plenário. o que é uma regra
específica. Não há regra específica sobre a
tramitacão do regime de urgência ª que se
refere o art. 64 da Çpnstituicão.

interpo~to da~~lIla decialo.

RECURSO Nº 22, DE 1991

<Contra Decisão da Presidência em Questão de Ordeml

Por esta razão. parece ao Presidente que a
incidência do' dispositivo constitucional. à
falta de ser aquela sobre a qual se fundamenta
a decisão da Mesa a respeito do ato praticado
pelo Sr'. Presidente da República.

Ainda mais. V. Exa. menciona o Q 5Q do art.
104. que se refere a proposições. E a imposião
do regime de urgência é uma atribuição
exclusiva do Presidente 'da República. que
independe de delibe~ação do Plenario. Se ela
independe de deliberacãQ do Plenário para s~r

instituída. não há de depender de deliberacao
paro ser extinta.

(Do Sr. Nelson Trad)

Requer seja ouvida a Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação sobre
Questão de Ordem do Sr. Nelson Trad, pro
ferida na sessão plenária, secreta, de 6
de novembro de 1991. quanto ao indeferi
mento de apresentação de emenda substitu
tiva ao Projeto de Resolução que autori
zou a cassação do mandato do ex-Deputado
uabes Rabelo.
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(Encaminhe-se à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, sem efeito
suspensivo, nos termos do art. 95, § 8 Q ,

do Regimento Interno.)

do RI), não se compreende porque, numa ses
são plenária, fosse defeso alterar a sua
substância, como pretendia o requerente.

Em síntese:

Nestes termos

Deputado Nelson Trad, irresignado com o
indeferimento da sua Emenda Substitutiva ao
Projeto de Resolução votado na sessão secre
ta de 6 de novembro p.p. assim decidido por
V. Ex~ após questão de ordem formulada à Me
sa, vem da mesma recorrer à douta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, re
querendo seja as suas razões acostadas ao
presente, encaminhadas para o mencionado ór
gão do Poder Legislativo.

Pede deferimento

Sala
1991.

das Comissões, 14 de
Deputado Nelson Trad.

novembro de

I A Emenda Substitutiva tinha porque
tramitar;

11 o que se discutia na sessão secreta
era o projeto de resolução e nunca o
parecer.

REQUERIMENTO

Pede-se a Comissão de Constltuição e Jus
tiça e de Redação declarar procedente e re
curso e por conseguinte, admitir como legal
E tramitação de emenda substitutiva no pro
csdimerto previsto no RI desta Casa para os
fins de se declarar a perda de mandato do
Def"lutac!o.

EGRÉGIA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Razões do Recurso

A decisão do honrado Presidente entendendo
a incompatibilidade da Emenda Substitutiva
com o parecer dessa Comissão, quando se a
preciou a representação da Mesa contra o De
putado Jabes Rabele pela "prátlca de irregu
laridades no desempenho do mandato", incom
patível com o decoro parlamentar, não encon
tra suporte no Regimento Interno desta Casa.

Senão, vejamos:

Não se apreciava na sessão secreta, p, m,
v, o parecer votado na douta Comissão de
Justiça, mas sim o projeto de resolução que
emergiu após a aprovação da mencionada peça
opinativa.

Aliás foi o projeto de resolução que, a
provado por maioria absoluta de votos, auto
rizou a Resolução n Q 13, de 1991 a declarar
a perda do mandato do Deputado Jabes Rabelo.

O art. 109 do RI indica o destino dos pro
jP.tos, incluindo no inciso 111 o de resolu
ção, assim:

a regular com eficácia de lei
ordinária .
.......... , ou quando deva a Câmara
pr0nunciar-se em casos concretos como:

a) perda de mandato."

É de se lembrar a identidade da tramitação
do Projeto de Resolução com o Decreto Legis
lativo (art. 109, Ir, RI) e constatar que o
pronunciamer.to do plenário é sobre o decreto
e nunca sobre o parecer.

Acresce alnda, ad argumentandum, que até o
parecer, durante a sua discussão nas comis
~ões é passível de modificação (art. 57, XI

Deputado Nelson Trad

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Decisão de Questão de Ordem do Deputado
Nelson Trad, profe-ida na sessão plenária,
secreta, de 6-11-91, quanto ao indeferimento
de apresentação de emenda substitutiva ao
projeto de reso1uçã~ que autorizou a cassa
ção do mandato do ex-Dep~tado Jabes Rabe10.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e
Justiça e de, Redação, sem efeito suspensivo,
nos termos do art. 95, § SQ, do Regimento
Interno.

Ibsen Pinheiro, Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

RESOLUÇÃO NQ 17, DE 19S9

Aprova o Reg1mento Interno da Câmara
dos Deputados

TÍTULO I II
Das Sessões da Câmara

CAPÍTULO IV
Da Interpretação e Observância do Regimento

SEÇÃO I
Das Questões de Ordem

Art. 95. Considera-se questão de ordem
toda dúvida sobre a interpretação dest~ re
gimento, na sua prática exclusiva ou rela
cionada com a Constituição.

§ S~ O Deputado, em qualquer caso, poaerá
recorrer da decisão da Presidência para o
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PROJETO DE LEI N9 283-A, DE 1991
(00 SR. GILVAN BORGES)

,"Ienár'io, sem efeito s<JSpenSlvo, ouvlndo-se
a Comissâo de Constituição e Justiça e de
Redação, que terá o prazo máximo de três
sessões para se pronunciar, Publicado o pa
recer da Comissão, o recurso será submetido
na sessão seguinte ao Plenário,

53

54
55

LUIZ GIRA0

MARCOS MEDRADO
GASTONE RIGHI

56 JOSl:: OlOGO

57 PAULO OCTAVIO

58 VITORIO MALTA

RECURSO N° 23, DE 1991
(Contra Parecer Terminativo de Comissão)

(Do Sr. Gilvan Gorge5)

~equer. nos termos do artigo 132 c/c artigo 144 do

Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ 283, de

1991, seja apreciedo pelo Plenário da Câmara dos

Deputado••

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENÂRIOI

Cria o Porto Franco de Hacapãi tendo parecer da Comi!
.ão de Constituição e Justiça e de Redação, pela incon!
titucionalidade, contra o voto em separado do Sr. Nil
lIon Gibson.

(PROJETO DE ~EI N9 283, DE 1991, A QUE SE REFERE O PARf
CER)

a COllCIlE550 HACIOHAI. Oecreta:

E.mo. Sr.

Depulado IBSEN PINHEI~O

CAMARA DOS DEPUTADOS

00 Presid~nte da C~I,'ErB COS Deputa~s

Art. t. - t: crtado G Porta Franca de M~c.p'. eo••t ....ç.o nos U_Ues
di capUal do Estado do A.lpi. obedecendo ••es•• orglnJz!

Cio ela Zana francl de M"n..us.

Art. 2•• O ~ad.r E••cutivo ta••r. prawJd!ncJI'" dentro de no..,enta
dIas. partir de .presentaC"o desU lei, par. I lnshllçlo

••s d.pendtncJ~s do Porto Fr.nco de M'c,p'. propicllndo-Ihe a estru
tur. d. pessoal e .elos para seu pleno runclon••ento.

Senhor Presidente,

NDo se conformando, data vênia, com & respeltdvel decl

s~o da Comlssllo d~ Constituiçllo" Justiça e Aedaç~o Qúe julgou in

constitucional O Projeto d~ Lei nO 283/91, de minha lutoria, que

dispOe sobre a"CRIAÇRO DO PURTO rRANCO DE MACAPA", venho lnterpàr

RECURSO, na cunfo!midade do Art. 131, § 10 do Regimento Interno.

Sala de Sessões, 29 de maio de 1991.

~#~
~t"do Federal

C~RDOSC PoLVES 27 GEORGE TAKIMOTO

3 f'''TIM'' PELAES 28 ONAIRF.VES MOUA"

4 ERM.DO T~lNDADE 29 Wp.RNEn WANDERER

5 P"SCOAL NOVAES 30 EDlJARDO SIQUEIRA CAMPOS

6 REDITARIO CASSaI 31 IVANIO GllF.nllA

7 LOURIVAL FREITAS 32 ""NO MAC"RIllDS

a AROLDO GOES 33 RIVALDO MEOEIROS

9 VALOENOR GUEDES 34 CARLOS VIRGILIO

10 ~IURILO PINHEIRO 35 CARLOS BENEVIDES

Jl WILMAR PERF.S 3t\ MARIO MARTIIISS

12 ELISIO CURVO
37 AROLDO cr;DRAZ

,JOSE AUGUSTO CURVO
3B ALCIDF.S MODESTO

13
RU'lEN llF.Jl'l'D

14 RODR IGUF.S PALMA 3~

JON"S PINIIEIRO
40 DANIF.L SILVII

15

16 I1AURICI I'l"RIANO
41 HF.ITdR FRANCO
~ ~ACELY DF. PAULA

17 PAULO TI'l'''N
43 ;aTA CAMATA

IR JOSE TELES
LUCIANO PIZZATTO44

19 JERONIMO RF.IS
NEY LOPES45

20 Al'GUSTO FAnIAS
4~ "LBl',RTO HADDAD

21 ANTONIO HOLANDA 47 ALCESTF. "LMEIDA
22 RONIVON SANTIAGO 40 SANDRA CAVALCANTI
23 ,JOAO TOT" 49 VADAO GOMES

24 FRANCISCO DIOG~NES 50 ARIOSTO HOLANDA

25 MAURI SERGIO 51 BETH AZIZE

26 WALDIR GIJER!lA 52 CLOVIS ASSIS

Art. jê - • UnUti ad.inutrad o Porto rranco de Mocap'. proJiovtndd
con.lnJos co. p Município de Mac.p. e o Estado do ~••p. .

....ntldo d. l.ple.ental' a eflc.c:Ja da nova Ig!ncl. de desenvol"J
krilu d. n:~liQ ...u.dnlel ..

Aft. 4' - 11 ,"oHo rranco dê Hacap' • vinculado ao HlnlsUr10 d' 111-
tr.....strutur•• aprovldos os seus planos de co.ercJaU:lçlo

• d•••n.ohl.ento pela Mlnfstfrlo da (cono.h. caracterizando-se e5!.
_ tnstttulçlo ticnlca-econa.lca • jur{dIca..aduanetrl, I1C)lda ao d!.

*1ft.ÕJ.JAnta '.glona). atendendo .s convenllnclas do co.'rele1 exte..
rlor.

Art. , .... ",vogl.-Ie .s d1spos!çbrs •• conlr'rJo.

JU511rlCA,çaD

Des.e.brado do Estldo do Par'. e. 1'4', nl condlçlo de T.!
rlt6rlo. cJ!utalllenle Id_lnlslraao prlo Poder Centnl, ali conquistar
IUI lulono_la pela .Constltulçlo dlf 19BI, o Ed.do do A.ap' teve IUI

p05se discutida,entre o erasfi:•• rrlnçl. e. vIrtude de utll ert~"'·1

Interpntlçlo do H'atado de tllrecht. de 17U, quando os exeOlftlS .....!!
ceses preteodh. que o rio Japoc ou VIcente Plnzon. nele clhdo, (Dl
se o "'lonl' ou Q Ar.ouerl.

A pendencla roi, rlnal.ente, solucJonada por .tbUr.ar. I!!,
tetn.clonal, Juiz o presldenh walther Hause. da Sulç' que, por laudo

de "00. reconhecia I JustiÇI di clusa bnsUeIra, conflgurlndo••, •

segunda vitória .dlploll'Ucl do garlo do RIo Brinco.

LI_H.do la Norte peJo AtJlntSco. a Noroeste pelaI Cullnl'

• ao Sul pela Pari, Q'~ de u•• 'ua de cento. trIntl a nov••11 •
tessenta e"olto quUtlltletros quadrados. co••• is de tu'nntol .U hab!
tlntes, .als de .elade, concentrados nl cap1td, o .....p, s. notab11J
ZI peJa gnnde produç:lo .adeirelrl, de c.st.anha. plantas .~dlcln.h ,
our. de a1u.,I.1o. dotado de pro.lssores InvesU.entos pecu'rlol, nos

I.ensol c••pos dls uQibes plana, do Sul « do Lestl.

Seu aprec14.,et cresclaenlo de.nor'flco. Ilnd. na condlçlo Je

1.rrU6rlo, n:lo rol dec1sJva.ent~ Ico.panhado pelo poder central. S.
telClP' aUngla os ee_ .11 habHantes e. 1985', na 5ede e cercl de 1'0

.U, do MunlcSplo ••• _ais de U'I terço dI! popullçlo do ~••p'. seu cresci
acnlo .canO.1co nOg rol correspondente, at' )987. quando Inaugurada •
ItO"le 'Incredo Nevei, ..obre o rio Araguarl, Ug.ndo • c.pllal Ias Nu..

nJcfplos. de ··IIP' , CIlçoene e Ol,poque, e. Dper.çlo • h1dr.lflrs~
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toar.ci UL'nes, l'"tI..:.&.tliL. ('1; 'Jt:er'ur .• de rO..:fDYlaS _,: na vl0Ulnch d. f~

t ell'l, .. balalhJo do Exfrcllo.

ProsseguIU-SE no Isf.lt••ento di BR-15'. l1gando H'C.p' eoe
• fronteSr. entre o Br.sJl e • CuJ.n. Francesa.

UII bltnlo Uh.do entre I c.apanha eleltor.l li ~ Covero. de
opoJoSçlo aD Poder Cenlral contrlbuh•• pu. u•• parada no destnvol ..........

..nto, r.legadl I &u. cDndJç.~D d. detent.or do porto IU.nUco .als se..
\."1.'10"'1 do lI.fs, SUl vJzlnhanç. b Cuhnas I 10& Pdses do C.rlbe e
•• "'rlea do Norte. lr.t de••J•• do Iscoadouro ."'• .rOnJeo •• ~s

.proaJ••do da [uropa f desUn.do • u. pape] decJJ1vo na noSSI dncu)a ..

..lo 80 Mercado COIUI Europeu:.

llSI Int.egraçlo, esse 1ksenvDhS.enlo •••s. abertura Intrrna
clone. lerJ•• propicJadas prI. crJaçlo do Porto Franco de M,cap', apr;
"enada a eX'l.rUncJ•• at' h' 810unl anos vJtodosa, da Zona rranc;
-te Mlnaul.

Crllda •• Junho de 1'57•• SurRAM. cOtleçou a deUanch.r depoh

.. eUerada lU. estrutura p~í." DecretO .. le1 n9 288, de 1967, co.o -hu

.. lJ'vr. co-Irclo de Jl'lporl~Jo r eJrpoctaçlo e de Jncentivos flscah e!
paclah,. es.labelecida co•• finaUdade de criar, no )nterlOf d. ".azOnla,
... centro Jndustrlal, cOl'lefc1al e .grop~cLljrlo dotado d~ C;;ndJçbes eco _
rtO-lcI. que per.Ha. ,eu dC5en'tol'tJ_enlo, e. r.ce dos retores locah ed, gund'e distancia ._ que $. encontra_ os cenLros consUIIldorcs de seus
~redula.·.

(.,.1. objetivas podo .er conseguidos pelo "••p'. paI Intel_!
••0 de .... "orto Franco UI Macap', abnngendo lua jurlsdlç~O os lI_Hes

110 Ilunlclplo.

a noçla de Porto Frlnco nlo f novl.

Ea "2". o co.ercJallsll "alde•• r rerrelra, no Uvro ·Portas
r.oaercJals- def1nta : -Portos edste_, tod~vh. em qu~ os navJos en.

•••• se_ o pag,a.ento de contribuiçl'lll's .. os portos francos. 510 entr!
,osto. eu dll'pó,ltos de lIlercadories nlo dll'$t1nadas ao cOMhelo nacional •

• &da Jogo, ond~ elas entr•• se. pager direitos 11 de onde SOle. se.
fOI'N11dades rJscds. Pode. abranoer cidades Jntelras. por J5S0 hav!
d•• COllO cidades francas, quais as de clb'taltar I: Hacau; ou destac••

se, nelas. certas 'reas ou zonas francas, co- aquele .es_o objetivo •
..."Jdent!, uUlIdade para o cD.~rcID nacional li de vantaqe. ~ara o e!,
trangelro. Concedeu-se ao Paraguai zona dessa natureza. no porto de

lentos, fIcando ale. destarte, CtMI entreposto seu no AtI'nUco-.

verifica-se, portlnto, na lnsUtulçlo que SII pretende erJar
l.rga apUeaçlo de orde. pr'UcI. "O c.so presente, ••ntajosa para Ma..
capa, o "_.pl e I) Pafs.

DECRETO-LEI N.o 2M _ DE JI DE FEV[IlEIRO DE ...'

AlTER" AS OlSPOSIÇOES D" lEI N·) \7). DE 6DE IUtlHOOE "5' E
REGUL" A ZfJN.\ fRANCA DE MANAUS

CArlTULO 1- DAS fiNALIDADES E LOCALlZAÇAo DA ZONA fRANCA
DE MANAUS III

An. I.· _ A Zon. '"n<l « Mo.,uI tu",. ''''. "" 'lo", t'O",hcio «
....rmna(.o I' 1'1ponaçlo. de tnctnti_OI ri",." npc:clllI. nlabclrctdl com a '",ah·

......... cri•• "" Inkrl<w •• A",..llní. li"' rrnlro IrHluI'rill. ","",~iI' •••~",.
rio'-ado de C'ondl;hn l'('0n6mJC'l' qUf' ptrmil.m M'U dnc'n"ol"lnwnto.1'1I1 faCT 6oa.
lat~' Int'.", f da I'"8ndfo dllllftC"'.... 'IUI ., fMonl,..m. OI R"trot tonS·JIf'lldotn clt..,,,",,,,,,,,,

An. 2" - O """... E.,cul;'o f.., ."'."'... I ••","' nqUlrdo lIoo. riOI,,",'M' Arna'D".'. um. irra t"O"tiftLlia rom a ,up'rf\nt m""m... ckt "'\~ 'Iui\{,mc"
I....".d,a~. tncluindo a cida6C' dt Manau, r Ir,,' amdclrn. n. qUII. Inslalar' •
Zono fr.nc.

I t.· - A 'ftl d.lon. frlftra teR \Im c:ompnmrnto m~lIma ('O"l"tu" "I.
....",'" "ctuf'Td.\~ rim. Ne"Jro I AmUOMI. de' nnqCltnt. qualbIMU'D' • ","ntr
• Mlnau' f de' wltnll qUllômetr'O'l I montanle 6t'I.I C'ld.de- • . .

.. 2" _ Ao 11111 do Iuptrflnr do< rioI .dJoC't.'" • l.o•• f rlne•. "li ,~"ml

••, do ",no ou JIO"OI dnll. _Ii«...·...Ia i."'.....da ... tI""&Io .'n,",. di
''''''ft'M. rnt'1r'V" tonta' d. marrrm.

I J. - O roder E......li.., ...cbI.1< o.crclo , po< """""li elo s.....rinlltn·
.fIIei. cio lo•• Frlnc•. op"",odl l"lo M'.lIlhio do Inlenor. """"ri .urntnllr a
,~. oriJinalmrnlc alahtltcKb 0lII allera' w~ c-onfll"raçlo "ntro doi 'mun
"""'It,tclOlIlO ,.ri,rI'O I • dn.. lo~.",

An 3· - Arntnd. dr m'f'f'ndorill f'lt'.ft~ir.,nt MM f'I7J:;;~f'. ;J:::l5Ii!1:i~lfj~,

• wu fO"\umo inlrTnO, ,,,;ullnahla('(l ~m qualqutt' rnu. er.t<C'hn1~ ~;-çrgi;!"ism~~'Ô.

a,rorrruAria pn.ca. '""alar; ao r ~rI('o d~ IndüUrLet r Mr~U1 6ot'
"lU""'" aloc...", pa" rttlportaç&o...ri ""."~ ím"""",,,,, &: !i'JlII"':'f~.L':e~"
~" prochuO"\ l.nGu')lnah7.adm.

I I· - EaC"C'tulm·Sot di is.t~'o 'lscII prníst. no{'.~9 dt~,lj", Bf""'i1E.O m· L"iJU~f:J

tI'\ I'nfrc.doria, IF"'Ila!o e rnun&ç6e'). perfuma.. fumo. htbidaf> ahnb~c['J, e (!.tlqô;,j(5;-.'2i~.

.,.".~ir",
I 2. o - Co", li objoli.o « c:oibu ,rillc:U ik.ú Cl.l u""""~ô!j",G,,,,. e [/U

,ruro,•• ju"iflC'ada da SUJ)('nnlrnd~nnl.aprovad.t pelm ~,111i115~êf't':iS <:1'1) nli1~'''Hf>f.

Flltnd. C' PLant"J.mrn~" I lu.•• dt m(rcad"u connUHt 00 fJ3f~~fe.go li ':!J ç'l1c í;1~

allrradl por De:<-.. Io
ArI .....- A elponaçlo dr mercldona, de ontem "~CWfiIJ p8ü'"i!l ~i1YJjm~ ~~

i"du'ln.h.z.a~10 na lon. Franca dt Manau1I. ou l'ft'!port~1io pGlfQ ([) SaJj'3I1ii&;'2~fO .
li J para lodl ~-~ ~r('llos fiscau.. ronUan'e-s d. k,ulac'o ~m Yi~f.:l!~ui"8r:;m~e
u"'al'lpor1~at1 bralllelra para o C'Stran~lro. \

An. ~. - 4 nponaçlo dt mercadorias da Zon. fUMA ~~ ~) G:C!ffiJ1fJ-?~a.

...Iqurr qUf Kja $Ua onrem. at' lKt1t1 de> impoito« ~.1~n~~:",

A" •• - A. ~r<.do..w•• 1lIi1l'" "Iran,,"," "1""&<1.0, a. z".., 1'".""",.
.,anclo \Jlrrm de.11 pan C"OmeR'&ah7.1('a" nII qualquer pcMIUJ do tem~Ú'fi;"") f!~~~~.

"rim auj('lla\ ao p.,amrnto dt lodoI til impol101 6t' UnuI Imp-1J~l!:t e$!llt~~_:4t"1. ('J

"'" VI 11(>\ U_ « "'nc; lo ","slo rlft le'l<!açlonpe<\he•.
• An 7.· - AI mcrcadonu produzldü. bcnthC'...dM~ I!U ~!!'!dl..'ll3t!fl!:I8'~(b1} 8:J

1"'" 'rone•. ""...do 111..", ""'I. pari quolqurr !""nl~ 1'0 C?ffi!~,i, e-",""",l.
"'''10 IUJlil."

I - 1pn.I'.0 p•••mealo do impouo de C'ircubçlo dt ~re.~Wt8:I.. ~8'V-óCr~

AI Ir,i\laçao em "J(lr, 11' MO conhvtttrn qualquer JMf«~ t!-:: E'!n.M~_4:rt3·B'JT'J'(~ e:J
,.nr l'omponenle imoon.dl.

11·- r ainda ao pa,arncnlo do iIrlpolto .. im~fU!i~&~! ~"">bh~ eIi 57'))Ql'.-wc·
~rimal «MoI Plr1e'1o cornP'O"~nln imponadu. oi'H"I>!:""" !l'h.-u;.? !ftf"&.rl<lJ~iD. c:!'[i1 rll~710

ftdll(lo....,.,..tull da ,UQ\I4>lI6t: imporuç&o;.".J lO pom:om'll & 'êJ!."" ",,~~.
• Mproor-uo di' ladullnalt.r.l(lv loeaJ Im ftllc&o ao cu o toWD &I §t:2rel)~iLl «D~

An. ' .• - AI_rcodonü do orit<"' Bocion&.I _ Ilb&s 4 Z~m If",,,",o m:'il

• '.a.lldatk .. M'ft'm J"IIC'Jpon.d., para outl"Ol pontal do tE'mtÓfi-n tl!ffi.H'lêJ. ~rdÔ
.Iocldas em arrna.zln,. Oi" cmbucAl;"Ocs sob controle da 5LlpenRtewjê~zt'Je
todoI .. impoctol em vi,or para. produçlo t C'Írt'ulaçlo dt i!!W=f'(:~;[!-Orl!8.S ft'J

An 9· - Eal~ _nLu do Uflpo&lo IObft pf"Odulnl md&3l1.li'Uill...~d--*' ta:1~ re
-.rrcadonal pt'odU-Z.IdaJ .1 Zoa. franc, .. MIlNUL. ~'i'r ~ ~ei~ro !:::O ~u

__lUmo ilttCl"DO. quer • C'O'Mraahuçao .. qyalQ~f ~~tô fit"J ~-'~Maú-rf22l Q2~t"7",

ali 121

An. 10 - A ad8l.nlllrlÇlo dI> inll.l~ • "N~ éo~ f~• .,.,.o ~
...,..iclo ..... Suptrin.rndinna da Zon. franc. dr M",u$ !S..I",,,,~i. '~II(1t?&l

."I.rq\o1K-•. c:om ptnonahda6r: JU.rtd-e& iR patnmbnio prt1'no. ""Jicn~mt3 ô@li";j~naE'

Inli., r '1I11ftC'C1n. com a.edc c 10m DI cãeSade ck MtlMU't!. e:'~I?,lt!tt fi}.~ ["-!j~':'l':~ (:::':1

AllnalOfta"
'.''',lfo ""1<0 - A SulraJlu .ia<u••·.. ao M'B"lhw ""1"~1.

An " - ~ olrlltulcllon ... Sul.....
ai ,"bor.r o P1al>O DtmOf ""''''Bar d. z".. flUJ<A'~.r "'''

., • lUa '11IC'Ui(10. dnt'lammw OU IMdLan1r COI""tnio com ~~Q:l, ~

,uhlaca, incluu_a lOC'att.a4a •••:oeoau.. truSLI. cu .trem ~t «'J]~li~~~C~ ~::..:;:~'3
... ,n'tda6n pt"odu.

ft) ,"-.ar. tlft'I.I WJ por ano. o "'ano Dt""ot' t .!llf8k5\f ~, m,~:,l':~~::0 C:: 'L-"':.3

a«~&o~

rI,,.....,,,,,....boraç&o' ...O<\I(Io lIoo '"'lira...... p"'!u"" -b "':~'a~"
,.ra • dcttr ft.ol_nncn\o d. Zona f rtftc:a: .

d) ,",llr ULI'llnna IIknICI • CDI.dada púbhc.... ou pn'fad&l. fUI €~f:e!"~;C:-)

.. ~lr.('U(aode pl"Oframa. ck .nlel"nW' para o delCn.~vll"If:r'lIO ,~, Ztms vren5;

I) ",,'UIr C"OftILank anK'ulaçlo com a Suptri!'Il:!n.o1'~~;::~ &.3 ~'C:;~1?~v~f!JC:;fJr;,3

.. AIftUbnl1 - 5udam. com o wrmo do E..ilado do AlDê!-.1"f!~ f1 ~~~'c"Ii1~~~~~'-:-;:' ~-:;::~

.',lIudp.. Im qu" W Inco,ura Ioca.h.z.ada a Zona Fnr,,~.),

t} ~JCru'Sudam ~ I oulral enhda6el 'O'f",r_I.IC!I\lU~.~'~~t'J::\~~ i,L""") C-,t~~J)·
,..,. ;rowWfnC"IIJua,.d.' atlC"C"Uoin.al. lO dnl'nvohnnenlo l'u Z~~~ Fmfl-:~Q,

Ii pt'0INJi'It', r cbwullar pnqu........ atllb I a.náJJi.d, l"!..L<1f.lcl.~ t:3 Ij-:z;..;(?;=-E.':::.~f!·

~16u"em'IKQda, potct\Cl.Iltdadn econllmM':u d.. wnl ff<.~f'.cü.

til. ,rallca, todor. ar. dcma., 1101 ~nO(. l~ ~& ~'Jn~~.w., c>: €:JU@.5' (.2
plalWJAmcnlo. pl'OIflOÇlo. coordcM(lo c adnunlurtr(loD &J !?r$n<;~

An. 12 - A Suptnntt~~ncu da .z..o..u F rafl1'ê ~ 1:J~~?do f:-'~-'? rJC]

Suprtu\l~n.nl~.~ l.""lln con'h~da.
ai Con~/hoH<1lÍC'o; :í
~) U,udadc'l. ,(dmlniltral",u.
An. )) - O S\lpt"nle'nÓCfttr """ nomeAdo pelo 'UU~0~"::(~ ~(;y:iJ~'P~1J.C:~1

lIuhC'I(&O do MlnlllrD do laltnot' 't dcmluhe-I.tJ • .,/III"t'I.

••ri,,-1o único - O SUplnBl<n"".'t Kri "au.d..d.>~ 11m $"''''''&;\';D ~1'
NI..Oa.".,..do ...lo P!naclltBI< di R.púbbca. por In<l"'~!nd.q~'~~ "",""Ad cJ
."hf"

An. I~ - Com..... ao SUplriBICn"""":
I) "atxal iodO' Da a'tA -er:uino& &o bCft\ ~~r:~d~ ~'\~ c;m~n:l.:tG.::3...."'lKid.,p." a Sulr ;
111 ."boror o "'''' nlo d. cnlld.dr • M:r .prC"a.1" ~'-l:> rd",~ e""",,,h,,.;
cl ."bonl o R'I':ncnlo In.......,;
111 sub_Itr a .pr<'eia(lo do ConlC/ho Tkn",o .,. p!8""" ! ""= ",,"cC:'"

....il~

CI ..pm.rtll.' a aU\lrqu..." ••• Jll....amtIlIC em julw ou for. c!;:!<
,&"".fo único - O S«'rtúno ElecullVo f o wbltirulo CTmfU~ é'. ~u~.3r~~~

IC"""B" , dc:Kmplnh... li lunc;bn que JIOr lI.r IhI ICll:rn oo'",!,~"-'

An. IS - Com"'lt IOCoc..tho Ha\lco.
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ai ...,.r... apROar .. -.na, bhlC" da .labonoçlo do PUno Om.......
RYlt.6ft anu••;

~) .pro-Ir ORtJ\Ilame-nl0 f RC,lmen\O Interno d. Zona Franca.
\ c) bomoIOIa, I ncoth. de firma ou 'um... audllor.,. quC' se RfcR o anJrlO Z7

• ,moftle Lct;
d) Ipt'owar., Il«'ftsidadft &k peuoaJ c nin.. t&l.an.ll di' diycl"I&I CI'C,oriu

."paclOI\l" d. Surram., .
el .proo.r os ~nttri", da <Olllr.llÇio ele ."'içoa lk1Iicos ou ele ulla,....

a.penahuda. com trl'C'tU'D'I; t

• I apro.ar ",'atórios penódlCOS .pr:wnladoa pelo Superinl.nelenl.;
aI apr...ar o balanço an..al d. autarquIa:

. '.1 aprour o ,.laDO D,,,,!,, da Zona Franca. 110" rnts«i aDuais:
i) .p,.,.ar .. proposta. do SupennteDclcDIC de Comp... e abc~1o de be..

ilnéMi.. de ben. mo..i. de copilal:
i I aprovar o "".menlO d. Sulram•• OI pn>çam.. de ,p"açlo .... docaçM

,Iobl;'. de qu...quer oulros "","MOI que I"" locem alnb!údoo; .
tI .provar .on.fn.... <onlralOl • 1C0nlOO lir=doI pela Sulralll&. qu&llClo ae

Ielcrinlll' .I«uçlo de obru.
An. Ib - O Coruorll>o Tknlco i .0mpoolO do SupenDI.ndeuU, que o p.....

ditA. do 5«rol'no E'",,"lI'''. do Rcp.....n~nlC do GOWU1>O do Eslldo do Amuo
IYS. do ftcpn:wntantc da Supcnntcnd~ncl.do Da.cn90hunC'nto~.. An.a.Lyhl& c ex
dou. membrO\. nome.adc:. pelo PrnldCnlr da Repubhc.~e Uldlcadc. ?Ciu ~l.ipcna\cQ·

dente' di Sufra.ml. sendo um cn"enMlro e o Outro ei~h:UA em &.W>'-nIQl. tLlooC.&U,
. P.rí,..lo único - o. m.mbros do Con...lho H"D><O d...,rw ler r<~"LlÇIo

Ilibada. braa npcnena. e n..otóno conhecuncnto no campo de su.a t'1pccL&Lld&dc
An. 11 - Al unldadel Idmlnutrauyu leria u acnbullli'Ôft dchnu:JA.: uu Rc·

.....MnID Inlemo da Entidade.
Art, 11 - Ao Sv/rama contAd nciuN".maul' me pn.IO&I sob o Tr~ de

Iraidaçlo trabalhi"•. CUJOS niYC1I wlanau. Krlo 'Illd<:ll pelo Supennuqacnlc. C'OIIl

""""ninaa do ~n:.dod. lub.lho.••prowldoo pelo COlUClho T",nlco
An. 19 - O Supennttndcnte t Sccftlíno EIClC'\iu"o pcrçebcrlo. mpectna·

'M'IUt. 20'" (yinll pai cenlO) e 10.,. (dez por «nto' • mais do maior ulino paro,
pela Suluma 'ÕlIC1lS ..",ld<>rn, de ••ordo.otn o "I.be"'odo na p"''''''lel..a.

CAPlrolO 1\: - DOS RECURSOS E REGIME FINANCEIRO E CONTÁBil

Art. 20 - COMIlIIa.m r«U"" d. Sulrallll:
I - u"'dut~ôn on:,alMnlinu ou ,rtdJtos IdiclOnalJ que lhe ~.am arrio

lluidoo:
11 - o produlo de JUI"OI de de-póstlO'l bJ.ncinos. de multu. emolumentUl I

Ill.S dnldos;, Sufrlma:
111 - os ,ulllios. sub.tnçócs. conlnbulÇócs. doaçOa o1e .nlld.d.. públicu 001

pn-u"aJ. inlun~cHln~1tou ctlnn.,elr",:
IV - U rfl1du pfO'l'cnlcnrn (k \CI""f'IIÇOI pruudol.; .
V - • 'lu. (ClId. p.,rrmonLolI.

An. 21 - As dotiÇÕC'S on:amcnl1riu e OI cri:duOl ..dic10nAlS Jc"tiMdOl •
sllrr..m~ s.erto d"rnbuídoi"i;u:5ependenremcDlc de pté'rio rCl11rro no Tnbunal de
COflllU da t.:nllo. .

'arip-afo único - Os COfttr&IOI. K'Of'dOl ou conylnte. finnadol pcla Sufr.tr18
illdependc.. d. "'Iiuro pm,.io no Tnbun.1 deConl" d. Un~

An. 22 - Os rr:cunos pf'O'WeI'uences de doraç6e's orçamenúríu 011 de ~dilOl

•didon.ail ou pf'OYenientn de outru fontes atnbuidu 1 Sufnm. incorporar \C·lo ao
\eU palnmànlo. podtndo os \.lIdai tcr aplkaçlca ttO'I curciciO\ 'Iub'l.C'qücnrel.

Pa,áarafo único - Os uldO'l nio entrel\les • Sufnm& .att o 11m do ncrác:1Oo
wrao n.;rilurados como "RC1tOl a PaC."·

An.·lJ - A Sulrama. por pr0p"'la do Supcnnl.no1enle. Ipro..da ""lo Con
wJho T«"1(0 da .akl"JI',qUI•• pode'" contrair empmlimOl no Pais ou no u .rnM
,au ic'l:k....r ou aaranlir .. Ilceuçlo de procumu ou proJcrOlllltclhnln do Plano
DireI'" d. Zona Franc•.

• 1.- - As~ .. ""'"'" ..ltIln,.;.... "epcaelerlo de o~lonz...1o
doChcle d" Poder E'",,"I"O; -_.:;

I 2.- - A. opcraçócs da q....cr.1I nte 'rI"" poclcrlo lU ,.ranl.d.. CO\lI OI
ptÓpnOl m:uno< da Sulra..o: li

§ l.- - fica o Poder EI«Uuyo auloriz.do • dar a laranna do Tnouro
Na"",n.1 par. "pcracócs de <rê1lilO cal.m" de obr.. e ser'W1ÇOI bbi<:ul. pro"'IOI no
~.mcnlodo PI."" Olrolor.

I .... - A ,aranua de quc traiam 0& plriarlroa anteriom seri C'Ont.-edida ...
oprr~6t1ck crédito contnl.du díretamrnle pela Surrama ou com sua Intc,.,entln·
cil. \lmp~ medíante pan:cet' fundamentado do Supenntendmt~ apfOYldo pelo
C""",lho Ticnico:

I 5.- - As oprrac6rl de crfdato mcnaonlldu nate anilO ter" ltenr&l de
tneJot 0& ímpollM C I,UIS fede....is.:

I li,· - Con,idera·.. •pli<acJo Iolal dos "","noo deslinodoo A Sol..ma••
.a~"i/ac:1oe o patlamenlo de jyt'Ol rcllhYOl I opef"llÇÕC'I de crêdíto por ell contra"
'oIm... para aplkJ.çl0 ~m prollrlmu ou prolClOI Illncntn'" dahfllÇoa dOi mesmOl
I'ft'llnm.

An. 24 - A Sulr.m. poclcr••obrar I.... p<lt ullliuçlo de ..... ÍftIl.laçOa o
,""'~~mcnl'" p<lt ..niços prcsl.doo • p.niculu.

I",ujq.~f" único - As ralal • iCmolurMrltOl de que tratam ftte' art;1O terlo
Iiudt.. f1Clo Superinl.ndenle depois de .pro du pelo C"n...11>o TknIC".

Art. ~ - OI "","nos d. Sulram m dnllnlÇlo pro'isl' .m Itl o u doia-
,'/leoI ,h""'.. ~uc lhe 'tI.m alnbulda rio <mprolldOl nOl ..""ç<lO • obru do
1'1."" O'rot.... de .cotdc. co.. os prol m•• de apliclÇlo proposlOl pelo Supennl<".
dcII..e.pru..d", peloC..."'lh" TkniC'o.

Art. 211 - E. Sulll"" lulClriud•• re.linr olnpesu de pronlo p•••lIlt,n..
.It ~ift.ot~I.""o ••Iar do m.1<lI' "lAno-mlni"",.i..,nle 110 pala.

Art. 21 - No ronlrole doo .I<lO de 11"'110 da Sulum...rA .dol.do••Ilm da
.a...tilori~ j"II'f'ft.: o ft'1'ftW de ludilonl orcma Independentl I ser COfI,ln.adA COtWI

r...."" lirm.. ~ralllc1 de m:onhllt.d. ldolStld.da lft(lra', Iknic••
Art. li - A Sul tert completa ..",iço de """I.b.bdada P'lrllIl<lftlal,

"'nccira e~.m,,"Aria.

".rl,rar.. únICO _ A,i O~i. J:) dil".,h" da rd. a lO•• surr.n.. rolMlort OI
IIaI'llÇOI do nereta.. ••1.'- ao MinlSl", do Inlenor e olra'fl dos.. 10 Mi.1islCno
da Fa/cn<l.a.

Art. !t - A Su".... podert aI>c.... bo.. ",c.ela o .rIIbor.. 1A1••r..... do _
...."....,... _ian.. propooI' do Supe"Jllenda... 0p"",alIa pelo COII..IIlo Tk.la>.

Par r.. unlC'O - A co"prao '''..açlo da be... IlIl/>Yc. dependa ~ ,ulorizao
, ..do 1041.' do Iftloric>t

Art. 10 - FIC'" Sopc",u.da... 4. Sulr_••u........ di........' IIc:kaç"
a _lia" lanooM llU6 aquUlcM da _oarial. _taç" de~ ._uç" ..
obr•• "" locaçlo de ,mowcis Ilt 500 t qUln""'lU) •.-u:s " ••1oC do m.-~_
1'1ftO "'lfrniC ftO P..is. .

Art. li - O Sopcnn,<ndenlC da Sulram•. n••onform.dade d.. d__
da pari.rale ,;noc" d<> .nl'" 1)9. d. LeI ~.• S)(). de 2J de "".mbro da I~.

.prncn.ort lO T"bunal de eonl.. da Unw. • ot o d.. 10 de Junho da ca4a "
pl"eu4IÇ.Lo de c~l~s fo:on-cspon6c'nftl j ,nrao ..dmlnlJlnU9a do n~moo anLcnDr.

Art. JZ - Slotllens"llll S..I...m. DI pn.~tlPO'.daFucnda Públlca~_
....pe.l>ocabll"lada da ben.. ",nda "" ....IÇOI. '01 prLUlO. cobraoç.... c_
_ de açiln ",,",,>aia. ju"'" e CU.IU.

Art.-)J - A Surra.... 'm ,odu OI ...nçOts Inbullnu del.nd.. _ Óf'II'a •
SiI .... ICOI dA CAIIo.

An. }4 - A Sulram. daempenh.ri .uu funçócs npe<1'luadu pm......::
.....te lira'" d••""lralaclo de ....lÇos com pcuou fillcu <lU Jl.lndIC" hab.hla<l..
'oIf....ndO .. ,-".énos que fOt'em Jprow.adQli pelo Conselho T ecnlCO.

Art. ).S - A Sulram...prnenlari rolalÓf1<>l pen6dicOl de .....tiwldada.. _
~'.nlfo do Inrcnor'•

CAPITULO li - DAS OISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITOJUAS

An. 3' - O PI."" Olrelor da Zona Franc•• o orç.""'nlo-prnrra.... da
5urnma \l(r"o iprowJlb pelo MlftlSlf'Q do InumOC' t conlldcrado lqucL~ .:orno
iCmprftnduncnlo prionl1no Ela cl.lbouCIo c ttecuçl0 do PlAno de V... lor1.UÇao
E,onõmica da Amaro..ia.

Art. I7 - A. d'sI>oslÇOts , ...rid.. "" prownl< Decrolo-Ici nIo lO .plicam lO

e'..,abclKtdo ... 1~IU.Qclo "lUa! sobrt: & (mporuçl0. e:apon~lo e Inbu~1o de
...t>nlio:.nln t .omb... ti.e.. liqúldoI< I"""" de petróle<>.

Art. 11 - lI",olDdo pelo Dccrclo-I<l 11.· 1.455. d. 07.()4-76.
An 19 - Se'" con'~do conrnb.1ndo • saida de mC't'Cadorid da lona

FtaftC~:-nn'auronzolClo Inal f:1P1dida pcla.J aUlondades compcrcntn.
An. 40 - Compele "" G...erno federal. ".,1.1""11 do. !"'U limnn ". Zon.

franca f a rqJt1:ulo.o conlnbando.
A t 41 - flIa lona franca M Manaul podcdo insular·sc dcp6'lilOl e alfa

.:t" ..duannral de ourrpt paisc:s na forma de u'3t~dOll 011 notu. complcrneDlaR"t •
Uatadol de comhno.

, 1.- - 'ara OI fins dt1liC artltfO. o Gowemo brulicu'O. conforme haJI ,uSQ oe
,e..ha a ter paclu..do. proporc;ófrlir' fUllldadC'S pan a consttuçlo ou loca,çlo d~
cnlrepmrOl de DepO\lIO fraf\Q) iC Inil~raçOn COMIU.

I 2· - POlJcrlo "lcndw· \r .lqueln PU\.I:'J. quanlo 1s mercadorias C'Slcxadas
ftO\ depourOl • q"~ $C' ",fere nle 01"110, m p""I~"OI e obnaaç6n npcclfw:adot. no
lle l.mcnlo d. Zona Franco. squndo •• condlÇócs nlabekcsdu em .ju'le ml... Q

1r I ••ad. pais.
An. n - A. isençócs p......,......1. Da:rolCl-ki .iloratl" pelo pruo da

tri.l. 0/101. pc>dcndo .... prorroc.du por d"""'lo do Podu E"""li.o. mediulo
..pro'~So prévia doCons.cJhQ de Seaunnça ~aclo".al.

An. 4l - O PfU'1oII ""n.nccnl•••nl'" lona Franc. podm ...r .prow.il'do
fUI Su'r.ma. uma "O vrnrlelda. em cadl CaJo. I a«'nSidadc dessa aprowC'iumeDto
~ .....JfH"f~JOdo Kr...doT p"t'iI iJ tunç6es ,que deyt'ri r.r~r.

~ I.· - b Pf'soal nlo .prow.n.d" n. Sul..mo••<."ndo o .nlfno qut ..I'
esl.belec.... scri ",Iol'do .ID oulro cltJlo da AdmilUStrlÇlo Públic. F.deral. da
ACordo com oiS con_c" .cneias dnu..

f Z.· - AIl li de Julh" de 1967. o ressoa! nlo .prow.n.do .""tinuu' ...,
p.1,o pela Sulr.m•.•uo nl"l.nha sulo ...Idl'elo ... oul..... ór.... d. Adm.nLllraçlo.
federal. na lorma d" parlVoJlo .nl.riot.

An. ~ - O ..",idoc d••nlil' Zona Franca. 10 ..r .dmllido peI. Su'rama.
p.1'" Itl'... pela ulisllOÇ lo Tr.b.IIl"1I e ser' .ansider.do••m <ar' te, uccp-
\'ICm&I ulom.uca",,"le I~nciado de \ua fl.fftÇlo pública. s.cm yenàmcnlOl. porC',•. ~ai pt'ClO ftJoea:cede••c a 2(dotl' arte:..

An. 45 - AI' qualro rnnn anln de sen.'llro pruOI q... te mere O aMi..
....nor. OMrTidor 4a aa:rtp. Zona FlIl'ICa dncr' dKLarar. por ncrito. 10 Minl,no
do 1.1•.-..... opçl" qu.nlo, IIluaclo que prol.nr .doI.,.

I I.· - A op;lo pela pel'lll.Lllhaa •~ da SU..... i.....·rt .. pcrcIe
-.sqll da coadiçlo de ..",Olor. •

,. Z.- - ESllor.ado o prazo d. doil(2) a~ ...ontar da .Jaza d. ~'ublic-<,lo

de'f~ Oecrl:lc>JcI. a Sulr.m. nio pode" ler em sua IOIAÇlo tSc \lCrrldorn pe'Stoa.
~I..uma no vazo da qu..hd.dt' do fUM'tonano publi.."O.

An.... - FICI • Sl,Ifrima autonuda I rt'Clamlna, '" &C'\)rdOl. contRrOl.
"""In I conyinio& firmados peta oInu... Admlndlr&l;Io da Zona franca.. a fim dI&
ra ..r~i·IOI bem como promOW"Cr. lua modlHcaçlo ou te" caacclamcnto. em CQ~
ft.lnci. com oU normas desle Decrero-'cl.

Art. 47 - O Poder E,,,u!Jwo b,".rA Decreto ",."lamcnlando o prcunIC
Decrolo-\ci. danlro do prllo de 'lO (llCl.enl.) dI'" .on~rd. d'l' da.oa pubhcaç&o.

An. 4 - FIC' O Poder E'cculi'" lUlonud" • abnr. pelo M lino da
Fa/.nd•• o crtdllo espec..l da NCtI 1000.000.00 (hum mllhlo do <n "'" nOW<lCI
para "Iender 11 df:1pesu de ~apllallt(uslno d. Zona franca. durant. o ano de 1967.

...- - O criduo np«lal de que Irll.. nle arlllO ICrÃ ~ILJlndo pe'o Tri..
!tu".1 de (\'"111 e dlltnbuido IUromaUclrncnre aQ Tesouro NKlOnal•

• 2.- - fic. re."••d. a lai n.- l.171. de 6 "olunho da I'IS7•• o 0.....10
47.7~7. de 2 de lnere.ro da 1%0. que a ~."I.menl"

An... - A.....nçócs li.... p....IIIU n.lo O'C.......1cs >o.unlO oDlrarlo ••
,,;~n. d.,a '''' quC' I~ ccncrdrda;

I - pelo EII'do do A",uonu. ct1ldllo do ''''PlllI'' da .'rcullOÇlo do .......d..
ri.,n•• optTaçÔftcomcra.aJsdcnlrod. Zona. i.,.,. II 14 monllnl. qUit lena tido P.CO
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J.llo Natll - Presidente, Roberto HdglllMles.

JUTlndyr Pllxlo e EdevIldo Abes da SJJ ..... Vlce-Plr'5Jdenle!Ol

Benedito de Figueiredo, CIro NogueIra, fJeto fulclJo, f.4esshs

G6is, Jos~ Burnett, Paes Landim, Jos~ Outra, Jo!>é luJz ele-
rol, J05~ TholnlZ Non6, Luiz Carlos Slntos, Lu!Z SO}' I!:! r , Her'J_

des RIbeiro, Nilson GIbSon, Beth AzJze, tden pedroso, rr.n_

cisco EvangelIsta, Adylson Motta, Gerson Peres, Oscar Trava!

SCS, OS'o'aldo Helo, Sigmlrlnga Seixas, Jesus TaJra, Ary KArl

Josl:, Ney Lopes, Luiz Tadeu l.ei te, Jo~n d~ Deus Anluf\e<;;, Ho~

ron! lorgao, Nelson Trad. Rodrigues Polma, Hl!IJo Bicudo, Jo
s~ Dirceu, Lu!z Gushiken, Lutz Piluh lno, BenedJ to DOlllln_

gos " Pedro Tone111. ~

Sal. d. COIl!S,S o, 28 de 10 de ,1991

úufJ "-----;1

" la 'J11~~H!Jll--~
/ Pr.> oI

./ <(. V;d- :.tC /"
Deputa 0rSSIAS G~

ReI or do ven,e n,~

TERMO DE RECEBIMENTO Df: EMtNDAS

Sala da Colfti••ào. I" 24 de abril de 1991.

PROJETO DE LEI N' 283/91

Nos termOI do art. 119, ~, I, do R.;i

l'Ienlo Interno da Câmara dOI Deputado•• do itelt 111 do Ato da

H~ea n' 171189. o Sr. Pr•• ident. daterminou • abertura'" • di

vull)1Ar,.:io na Ord.1'I do Dia da. Colfti ••õ•• -- d. prazo para .pre

.entaçào de ell'lendaa. a partir de 18/04 /91 • porOS le••õ.I.

ES90tado o pTat.o. não foram recebidaa emenda. ao projeto.

COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE ItEOAÇAO

lia .w1te'" em CKllra1 Etudoi da UnLlo. toe I reme," de mtn:.dorul pau,. l.oM
FlltK& nio tmNcqwlwlMnlt. uma clpol1l(lo brlulcltl par. o nlranrtJf'O;

11 - pclao Mun.dplOO do EsraJo do Amllonu. ,scnçAo do ImpoolD elo Se_
(8a na 'ti. 'IR q.... "li.., .",.allda • lo... Frene•.

A". 50 - E... Ooc"l~'"anuI" "" fi'" 1\& di" ele .... pvbllcoç&o. .....
.... lidiapollÇ6n." co,"rir!e.

HILOA DE SENA ~EO[RHEC~ER
SecretÁria

'10Te ".).\ !OePk1/"I><:> .0 :.>!. Aliw.o.J "õso...J.

RELATORID

PARECER DA

COMIssAo DE CON5TITUIçAO E JUSTIÇA E REDAçAo

~ARECER VENCEDOR,

A proposição sob no~so eXime visa I crfar o Porto

franco de H.capi, co. atuação nos lhl1tes di c.pttll do [st!.

do do Amlpi'. devpndo o Podpr E•• cutivo tOlur prov1dtncl ....

dentro de noventa dias, I p.rttr d. Iprov.,io d. hi o p.r. I

instalação das dependeneias do PFM; proplelando-l~es estrut!!.

ra de pes$oal • I!etos d. funelon ..ento.

Suhmetldo 11 votaçAo com Parecer favor'vel do Nobre

Deoutado Nilson Gibson, O Plesente projeto nlo logrou sua 8DfovaçAo

sol) a argumentaç~o que levantei quanto. inconstitucionalidade, v.\,!

to ser matéria orivativa 110 poder Executivo ... Crlaçllo de órglDs da

AdmlnJstraç30 Publica.

o Porto franco de Hlclpi ser; adlllntstr.do pela U

ntio, conventlda COM o MunfcTpto de Hlclpã e o [stldo do Ali!

pi, 110 sentido de f.ple.entar a eficich de nova agénch de

desenvolvimr;-to da região Iflllzànica. i semelhança di SUfRAMA

Df! acordo com o dlsposto da ConstltulçKo Feder.!.

':rloçlo de 6,g10s da admlnlstraçAo oõbllca 6 prl.ativa do Poder Ex!

::llt I ... u. fs.tro tem sido o entendlmento dest. Douta Comlsslo.

foi

• da SUDA,M.

Porto tr.nco de- M.c.pi seri vtnculado '0 Hlnl,

teria da Inrra-estrutur., aprovldos H'us. planos. rir (onlPn 1.

1ilaçio e desenvolvl.ento pelo MlOlstério d. [c.onoml., fileM

di e Planejamento.

olcrol to Saliente o 1lultre autor, depois dr UII'I hhtória do

Estado do Alllpi, desde o'seu desl'llembramen\o, e", 19~31 do Es

tado do Parí, atê I conquista di SUl I'1Jtonoinh. pela Constl

tuiçio de 1998. falendo, '~nd, U.I sinte.tica tJtpo!otçào sob",!

a irei, 'rlt.tuells naturais e popullçio do novo tslado, plrl

Jlostrar que HI,cIPi. hoje, cbntill Quase dois terços d. SUl p~

pulação. sem grandes horizontes de desenvolviMento, visto c~

11I0 praticaMente se. Ilgaçio rodovtirh COIl o Sl.Il do P.ls.

'ÍÍÍ - PARECER DA COMI SSAo
~

A Comlsslo de ConstltuJçlo a Justiça e de

Redaçlo. em reunllo ord!nhla reaUZlda hoje, opinou 'peln

inc:on$tituc1onalJdide do Projeto de Lei nQ' 283"1, nos ter
/nos do parecer do oeputU·dO ~es$lIs Góis. deslgnadt" relator
do vencedor. O pa recer do Oeput ado N1150n G! bson, pr IMit 1vo
reJJtor, passou I con!tituJf voto elft sep.rado.

Sustenta que tntegração daquele porto e SUl I~pla

abertura international, aproveHada I t"periinch d. lona

Frlncl, pode I.portlr no lIelhor tnstrulftento de induçio fls ..

cal plr. o desenvolviMento di regUo .,111 setentrional do

leMbra que I noçio de Porto Franco nio i no'l', in

timamente ligada ã de Zona Frane' ~ Ctdade Franca, lnstltui-
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conteúdo próprio das Comissões de Constituição e Justiça e

de Red~~o e de Educação, Cultura e D~sporto;;' p;ra onde

foi distribuída, envolve também c~nteúdo~ ~nerentes às C~

mi~~ões de Trabalho, de Ad~inistração e ~erviço Público

de Defesa do Consumidor~ Me~o Ambiente e Minorias e de Ciê~

cia e Tecnologia, Comunicação e Informática.

ÇÕ!5 rrsponsíveis peh ~erdldeirl explosio econo.icl de Yí~

nas regjões. princtp.1J1ente do mundo subdesenvolvido.

u. dos e:lle.plos •• is citados de desenvolvi.entol,br

.elo d. Induçiu flsc.l .. alfandegária i O da l1birh, S "ljue

Jlouut ..... 'or frota Mercantil do ",undo.

r o relatório.

I - A Lei de Diretrizes c Bases da Educaç30 Nacional, além de

v O T O

o proJ.to t .... ta de ..,tida jí inc1u'da no d1r.t1o

positivo, desde I crhçio da Zona franca de "In.us e. paris

50 lleSMO, se 1nsere elft nossa shteWlíttcI Jur1'd1cl. Ind1scut!

vel I COrllpetenc11 feder.l Ir' • iniciativa do legislativo par.

dloclpllni-la. o que nos leva a concluir pela sua jurldlcld!

de, constitucionalidade, fidelidade i ticnlca legislativa

redaçio I rretocivo 1 do projeto.

11 Inegável o seu conteúdo social, a teor do disposto no art.

62 da Constituiç~o Federal, que a inscreve entre os Direi

tos Sociais, matéria própria da Comissão de Trabalho, d~ A~

ministr'açao e Serviço Público, como o é,também, "a valoriz!,

Çao dos profissionais do ensino ll
, além da garantia de "p l.,!

nos de carreira para o majistério público", conforme prece,!

tua o inciso V do art. 206 da Constituição.

s.la da CO.I"iO~~~'/O'(/~9('I_ :
_ ú~

. eputldn R o Gfbson ._~
Relltor

111 - Por sua vez, inegável o seu impacto na formação de recu~

'1
aos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia,

objetivo explícito no texto constitucional (parágrafo 3g

do art. 218)~ Sem falar, inclusive, no que dispõe o incl

90 VI do art. 225 da Lei Maior, que exige por parte do p~

der, Público, promover a educação ambiental em todos os ní

veis de ensino, que demandaria também a audiência da Corni~

RECURSO NlI 25, DE 1991
(Contra Dsci$ão da Presidência em QuestãD de Omem )

(Do Sr. Paes Landim)

são vinculada ao meio ambiente.

Diante do exposto, como o Regimento é claro ao dizer que Proj~

Vossa Excelência seja determinadd a criação de Comissão Esp~

cial para o exame da referida proposiçào~

técnlcas da Câm~ra serão examinados por Comissà~ éspecial, e em

razJo da magnitude de que se reveste o exame da lei que dispqrá

Além do mais, Senhor Presidente, a Educação é o problema mais

Requer seja ouvida a Comissão de Const~tuição e Just!

ça e de Rcdaç30 sobra decisão de qucst10 de ordem, pr2

ferida na sessão de 12 de novembro de 1991, quanto à

constituição de Comissão Especial para exame do Proj~

to qe~,n9 1~258, de 1988 (Lei de Dir.atrizes e B~

ses da Educação Nacional).

(Encaminhe-se ã cani.ssâo de Constituição e Justiça ê' de Raiação,

sem efeito suspensivo, 005 ternos do artig::> 95, parágrafo 89, do

RegirrentD Interoo)

tos de Lei que demandem a audiência de mais de três

sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

importante da Nação nesta quadra de nossa história,

comissões

requeiro a

merecendo

Decisão de Questão de Ordem do Deputado PAES LANDIM,

proferida na sessão plenária de 12 de novembro de 1991, conforme

notas taquigráficas anexas, quanto à constituição de Comissão Es

pecial para exame do Projeto de Lei n g 1.258/88 (Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional), de autoria do Deputado Octávio

Elisio~

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, sem efeito suspensivo, nos termos do art~ 95, S 8 g
, do

ser devidamente analisada em todas as suas nuances nesta Casa

do Congresso.

JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM

Deputado Federal

o S& PAE~LANDIM - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

o SR~ PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Exa. a pa1avra~

Regimento Interno~

IBSEN PINHEIRO
Presidente

Brasília(DF), 31 de outubro de 1991.

o SR. PAES LANDIM

Sr~ Presid~ntet ouvi a d~cisão

à Mesa por escrito.

(Bl?co - PI. Sem revisão do

~~
de V~EX~ questão de ordem

orador.) -

qUE" propus

Excelentíssimo Senhor prcsi~;;,

p:~mita~me, data vênia, solicitar <l vossa Excelência se digne a

examinar' e decidir, com base no art~ 34, inciso 11, dó Regime~

to Interno desta Casa, a seguinte Questão de Ordem:

Gostaria de solicitar a V.Exa. recurso para a Comissão de

constituição e Jostiça e de Redação.

7 .....,fo.,.......cL;.." I

O SR. PRESIDENTE (Ibsen PInheiro) - Deput~eu acres~nt~

r1a~ antes de acolher o recurso de V.Exa., que o Presidente encontrou boas
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~razões na fundamentação ""'~.,.,...'e, tiv~sse haVid9' a opo,rtunidade tempe!!. Comissllo de Constituiçllo e Justiça e de Redaçllo que

tiva dessa decisão, seguramente o Presidente teria caminhado na linha que considerou o Projeto de Lei nll 223/91, prejudicado.

, .(..... ) sala da. SessOes, em 14 de novembro. deV~Exa. defendeu. A dificuldade que encontre~ encerramento do prazo

para o exame pelas Comissões Técnicas. Por essa razão indeferi, com p~

sar, porque entendo que a posição que V.Exa. sustentou aproveitaria me

lhor à tramitação da matéria. Mas não teve outro modo de decidir que

não aquele.~~colhe o recurso de V.Exa.

o SR. PAES LANDIM - Mult~ obrigado a V.Exa.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Decisão da Preel-

dêrac1a em questão de ordem.

O Deputado PA[S l~:!~IM &pr~'~ntou. n••e •• lo ple

n'rll .e 31.10.91, Ou •• tlo de Ôrdem no .cntl~' ~e ler Inltltu/dl
Comll&lo EIPeell1 plrl e,"me do Proleto de Lei np 1.258/88 (Lei

de nlretrlzts • e.". da Educaçlo Nacional), .'egandO •• taram
presente, 0& requllltos constantes do zrt. 3~, 11, do Regimento
Interno di Clmar., ao argumento de que a Mat~rl. envOlve conteú
dOI .~ mlrlto Inerente I 01111 de trll 6r,lo. t'enleol, I Ilber:
Comi lIDeI de Con.tltulçlo e JUltlçl e de Redlç~o,'e Edue~çlo,

Culturl e oelPorto, 'e Trlbllho, de Ad~lnlltrlç.o I Serviço PÚ

bllc~, de Olf'.1 do Conlumldor, Helo A~blonte e Hlnorll' e dI
Cllncll e Tlenol0911, Comunlelçlo I Infor~'tlel.

Cumpre ,sclarecer que. matir.a, Inicialmente dle

trlbu/dl A. comll.De; de Con&tltulçlo e JUltlçl e 'e Redlçlo,

Eduelclo. Culturl e Desporto e flnlnçl. e Trl~utlelo. I' elt' ~om

dlacusslO encerrada; em p~en'rlo, .6 alulr'ando o pronunCiamento
desse. Coleglodol em rellel9 A& emendl' l~res••tld.l.

Estln'o poli ultrIPI.&IÓI I flle'" ~Inlfestlçlo

'1& ComlllDel, em rellelo A ~Itlrll prlnclpll {RI, Irt. 59>, In
"eflro, com b... no I U, do Irtl90 95, '0 Regl~ent. Interno, I

prelente que&tlo de or'em .ulcltldl pelO nobre Oeputldo PAES LAN

OIH.

1.991.

Deputado Pederal

do P P L.

UOI6l.AÇAO tirADA. ANEXADA ~ZLA toOItDZNAÇAO
bAr COllllrWUZ/UIANurzr

RESOWÇÀO N° 17. DE 1989
Aprova o RegImento Interno
da Câmara dos Deputados,.

.,~ -.,...................................................................

Título V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÓES

CAPiTULO XI
D8 Prejudicialidade

.................... ~ " .., . '" " , ., , .- .- .-

Art. 164.' O Presidente da Câmara ou de Comissão. de olicio ou
mediante provocação de qualquer Deputado, declarará prejudicada ma
téria pendente de deliberação:

1-por haver perdido a oportunidade;
11- em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão. em

outra deliberação.

RECURSO Nº 21, DE 1991
(Contra Declaração de Prejudicialidade)

.' (Do Sr. Costa Ferreira) :

Requer, nos termos do parágrafo 29 do artigo 164 do

Regimento Interno, a manif~stação de Plenário s2
bre a prejudicialidade do projeto de lei n9 223, de

1991.

5.la das 51$58e5, ..~~.
IIlSEN PINHEIRO

... _ .. _1 ........

§ 1" Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita
perante a Câmara ou Comissão. sendo o despacho publicado no Diário
do Congresso Nacional.

§ 2" Da declaração de prejudicialidade poderá o Aulor da propo
sição. no prazo de cinco sessões a partir da publi~ação .do despacho,
ou imediatamenle, na hipótese do parágrafo subsequente, Interpor recur·
so ao Plenário da Câmara, que deliberará ouvida a Comissão de Consti·
tuição e Justiça e de Redação.

§ 3" Sr a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser
respeito a emenda ou dispositivo de mdtéria em apre;:iação, o pare~er

da Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçao será profendo
oralmente.

§ 4' A proposição dada como prejudicada será definitivamente
arquivada pejo Presidente da Câmara.

.......... : , " , .. , .

(PUBLIQUE-SE. A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA

E DE REDACAOI

Sr. PresIdente,

Recorro, nos termos do art. 164 do Reg!

mento Interno da Câmara dos Deputados, da decisllo da

PROJETO DE LEI N° 223, DE 1991
(Do Sr. Costa Ferreira)

Aulod: .. o l'Olh'r 1:'CCl'utlvo a in!ot!tu!" a HHoJu A&:,ilvla
do 1.:Ir,o d:! rceh"il. no Cstóldo -do M:lrunhão.

(M cumssol.s rll: CONS'lllIlICM t Jllf.IICA t 111: RlmJlCM(.lm'J;'".

FINANÇAS I: IRI DII1.\CAlllAII\õ); b Dl: 1.IJIICACIIo, CULTUIlA I. IIJ:$I'(I~

TO - ARl'. 24. 11)
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D CONGRESSO NACIONAL Pcc.el4:

A_t. H • Fica l" 'ode.~ llHU.t.i.vO 4u.((I'lizlIdu li in&tituilL & rac,o(a .!
....Zc.ola de lago d.4 Pt.d..... locat<ladtl no M,ul.iC.4p". li.. .ti

... duu.... ,ill.ciu. "0. ['L4d" do JI"".'111Ã,'.

,ht. '9 • A E'41cola Agltleot.t fie lago dd 'ed"., 'L1bolld'~lInd" ao Uin".· ...
.ci"io cf4 [dUt4Çã:O. d~'tlHft~.t • ..il1i'.("&o\ Cu""'" fie tée"!

ca CJ".c:e.ota til "'~t.c .. íd..:o.

J

A.t. ]f • A '-"'totaçii. d. ut4bette'-~<lIt. d. eo.'-o. Hi.ld. , •• uta
lel jubo...di".~.t 4 pllêui.& co,ui.g"cçio. 110 "ILÇ'U'C"to.. ~

tllio. d., clotacõu "r.t:~a,nllid', 4&.i.. COMO c.u:.çÃo "" C.."90&, 'u!1
Çif' dt t"'Plllt90 b ..d.(.pt,,,á.vt(,' 40 'lu 4UICc.i1lJ1h,,,,ellto. P'~ .i.It.ic.i..tú,.

tlclu.lê.b.. do '~t.id'c.ntr da República.

o JI'LI·_i •• o'l "U"<Ct~r(O 4, h!lu •• 'cll", •• ,v.ft"eiat 'I":CP"

li C'1'ttlttC. de ..... CCJlt ... "'·. t1t't(Ct ,,'1 t(INtt' .. plI41' ,cl,' p'tOJfto Itr 'C'l,4"

ti". """,ut CI ph.." "t"C'lI\·C't",.(,,~"tt, ~., .(ill",",'dc, ·.,,,eceol., "C,•• i
'1rl vr- ttlC'('II(Undc' '"'' 1."( ... ,,, ~c cl'n,c.li"c.c., t"e,eCM.(C' ",. .i
'r"'''''' Jatta ~I' Ih"",·, 'l,,,Z"'l•• ~~ "".tl ..éllus.

t nesse contexto, E por essa razão, que a Co~issão

delibErou haver por prFjudicadas tais rndterias, n~ forma do ey.po~

to na relação apensa de fls. 03-0&.

fixada a diretriz, conclusão, aliás, a que be~ ch~

IOu, outrossim, o anterior Presidente desta Comissão, o txcelen

tissimo Senhor Deputado Theodoro Mendes - esta Presidencia pensa,

de lato, estar cclabor.iiwdo para con1~rir Ans trabalhos maior eco
nomia processual, contribuind~, enfi~, para a implementaçÃo efeti

V~ de uma política lerislativa mai! produrente.

Aprov~ito o ensejo p.ra reiterar. Voe,. txeeli~

ela prot~Ct06 de ~lev.d••,timft e profundo recpe

A Sua .txce1ência o Seouhot'
Depu~ado IBSEN PINHEIRO

MD. P~sidente da Cimara dos Deputados

~
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COHISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE kt~ÇAo

RELAçAo DE PROJETOS "AUTORIZATIVOS"

PL N9 5.414/85 - do Sr. Victor Faccioni - que "autoriza o Po
der Executivo a federalizar • J"u'Jdação UniversidAde di
Caxias do Sul".

PL N9 8.423/86 - do Senado Federal (fLS n9 224/82) - que au
toriza o Poder Executivo a instalAr 05 cursos superio
res que menciona, no Munlclpio do Cruzeiro do Sul, Es
tado do Acre, e di outras providéncias" •

PL N9 2.086/89 - do Sr. Paulo MourÃo - que "dispõe sobre •
criação de escola técnica federal com sede na Capital
do Estado do Tocantl~~.

PL N9 3.157/89 - do Sr. Edmundo Galdino - que "autoriza o P~

der Executivo a criar uma I!scola .Aqroticn!C'A federal J'K)

Município de Tocantinópolis, &~ado do Tocantins".

PL N9 3.391/89 - do Sr. Edmundo Galdino - que "autoriza o Po
der Executivo a criar uma I!scola agrotécnica federalDõ
Municlpio de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins~

PL N9 4.076/89"· do Sr. Uldurico Pinto - que "dis!'Õe sobre.
criaçio de uma Junta de conciliação e JulgAmento da Jus
tiça do Trabalho, no Município de Teixeira de Fre1tas~
no Estado da Bahia, e determina outras ~rovidênc1~sM.

PL N9 6.020/9,0 - do Sr. Telmo Kirst - qu~ ·autor1z~ a cria
ção de uma escola técnica federal, com habilitaçÃo em
.9ropec~iria, no Hunicipi0 de Santa Cruz do Sul, no Es
tado do Rio Grande do Sul". -

PL N9 6.022/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "dispõe sobro a cri
açio de uma escola técniCA federal, no p.luniclpl0 de cã
maqui, no Estado do Rio Gr.nde do Sul, ~ di outras pr§
vidénci.s ....

I'L I:~ 124/91 - do Sr. Costa Ferreira - que "autoriza o Poder
Executivo a instituir escola agrícola em l~peratrizfno

Estado do Maranhão·.

I'L N~

PL N9

PL N9 165/91 - do Sr. Herva) ~imenta - que "dispõe sobre a
crhçao da escola agrotecnica federal, no flunicIpio de
Porto Naciona), no Estado de Tocantins".
166/91 - do Sr. Merval rimenta - que "dispõe sobre a
criaçao da escola agrotecnJca federal, no MunieJ~io de
AragueIn•• Estado do Tocant1n.".
190/91 - do Senado Federal IPLS n9 280/89) - que ~.ulo

rlza a Universidade Federal de Mandãn!a a estender suiS
unidades de ensino superior aos )lunicIpios de mai9r den
sidade populacional". -

• Essa proposiçÃo colide com o inciso 11 do artiqo 96 da
constitUição Federal.

PL .9 ~'4/'1 - do 5enado Federal IPLS n9 34'/1'1 - que ·diapõe
80bre a transforaaçio da Escola Técnica Federal de 'er
nambuco e. Centro Federal de Educação Tecno16g1ca".

PL N9 1'7/91 - do Senado Federal I?LS n9 )64/89) - que ·autor1
2. o Poder Executivo a cr1ar a Escola Agrotécnica de Pe=
~.nh., Estado de Minas' Gerais·.

Senhor Pr~sidente,

Yí ,.ndC' dar per! e i t a ap) ic.bi 1idadf' i f,onfla f KJ'rt" I.

6ll no inciso 11 do art. 16a. do Regimento lnte-rno deste Casa Le

gislativa, venho participar a Vossa txcelêneia, nest. oportunida

d~t relevante decisão acolhida pelos ~embros desta Co~i'sio, que
ju1ga rar-, conveniente negar admissibilidade às propositur.s viola

doras d~ S 19 do ~rt. 61 da Constituiçio reder&l.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, têm si
do correntes, de certo modo, tal sorte de proposições, AS quais,_

pretexto de tl autori2ar tl outro Poder a implementar deteninada JM!'

dida ou providência, acabam, na verdadl, por invadir seara lesis
lativa reservada i co~petencia privativa de outros érlios.

Oficio-r n9)56 19) - CCJR
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PL N9

PL N9

PL N9

PL N9

PL N9 1111/91 - do Sr. MÁrio Martin. - que "autoriza o Poder Exe
cutlvo a criar _ Escola Técnica de Tucuru!. no Estado dõ
Pari. e di outrAS providências-.

PL N9 1112/'1 - do 5r. Hirio Martin. - que ·autoriaa O Po4er
Ex.cutIvo a criar a E.cola "cnica Fedaral d- larcar!
na, no E.tado 'do P.ri, a di outras providénc~ft.·.

PL N9 1113/9J - do Sr. Mãrio M.rtin••- que ·autoriz. o Poder
Executlvo a in.tituir • Fund.ç.o Universid.de Feder.l
de C.p.nem., no E.tado do P.ri".

PL N9 1115/91 - do Sr. Getúlio Neiv. - q~e ·.Jtoriz. O Poder
Executivo a criar uma Elcola Aqrotecnica rederal no Hu
nicIpJo de Teóf110 Oton1, Estado de Mina. Gerals.-

PL N9 1,138/91 - do Sr. Getúlio Noiv. - que ".utorh. o Poder
Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal, no M~
nicipio de Medina, E.tado de Mina. Ger.i.".

'PL N9 1i39/91 - do Sr. Getúlio Neiva - q~e ".utoriza o Poder
-Executivo a cribr uma Escola Agrotecnica Federal no Mu
ntcIpl0 de Almenara. Estado de M1na. Gerais-.

PL N9 11~1/9l - do Sr. Ro~.1do CAi.do - que "~i.põe .obre •
criação de Escola Tecnica Federal em Anapolis. Estado
de Ceais - a '

PL N9 1190/91 - do 6r. Ron.ldo perim - q~e ".utori•• O poder
Executivo • criar uma Escola Agrotecnlca Faderal no Mu
niclp10 de Governador Valadares, Estado de Minas Ge
rais"a

PL N9 1214/91 - do 6r. Romel ~nIsio - que "di.põe .obre •
criação da Escola Agrotecnica Federal de Ituiutaba, no
municipio de Ituiutaba, E.t.do de Min•• Ger.i.".

PL"N9'i228/91 - do ~r. Uldurico Pint~ - que ·autoriz. o Poder
, ' Executivo a'instituir a Fund&çao Universid.de de S!nt.

Cruz, no .uniclpio de It.buna, E.tado d. Bahi., e da o~

tr•• providência.·.
PL N9 1273/91 - do 6r. Fern.ndo DIniz - que "di.põe .obre •

cri.ção da E.cola Aqrotécnica Federal de Curveló, no E!
tado de Hina. Gerais".

PL N9

PL N9

PL NQ

PL NQ

PL N9 262/91 - do Sr. Nil.on Gibson - que "dispõe sobre. cria
ção da Escola Federal de Capoeiras, no Estado de Pernam=
buco·.
293/91 - do Sr. Virmonde. Cruvinel - qU! ".utori •• o Po
der Executivo a criar a Faculdade de C1enc1as Humanas e
Letra5 de Trindade, no Estado de Goiás-.

412/91 - do Sr. Costa FeTreira - que "autoriz. o Poder
ExecutIvo a In.tItuir • Escol. A9ricol. de C.xi•• , no E!
tado do Maranhio-.
431/91 - do Sr. Nilaon Gibaon - que -d1.põ~ .obre-. cri.
çÃo da Escola TécniCA Federal no HuniclpJo de Joio Alfr!
do. no Eltado de Pernambuco·.
451/91 - da Srft. Euridea Brito - que ·crin a EscolA Téc
nica FederAl do Distrito Federal e di outras providén~

cias" .
463/91 - do Sr. Er.ldo Trindade - que "di.põe sobre, •
criação d. Escola Agrotécnica Federal de H.capi. no Eat!
""0 do ~.pD".

491/91 - do Sr. costa Ferreira - que "autoriza o Poder
Executivo a instituir a Escola Agrlcola d~ Balsas. no E!
tado do Maranhão·.

PL N9

PL N9

rL N9 219/91 - do Sr. co.ta Ferreira - que ~.utor1za o Poder
Executivo a instituir a Escola Agrlcola d~ Bacabal, no
Estado do Maranhão".

220/91 - do Sr. Costa Ferreira - que -autoriza o Poder
Executivo a instituir a E5cola AgrIcola Federal de Santa
Inês, no Estado·do MaranhÃoM.
223/91 - do Se. Costa Ferreira - que ·autor lJ:a o Pode'r
Executivo a instituir a Escola AgrIcola de Lago da Pedra,
no Estado do MaranhÃo".
247/91 - do Sr. Inocencio Oliveira - que "di.põe .obre A
criação da Faculdade de Agronomia de Serra Talhada, no
Estado de Pernambuco· o

254/91 - do Sr. Nil.on Gib.on - que "d~.põe lobre • cri.
ção da Escola Agrlcola Federal de JatAuba, no Estado de
Pernambuco" •

PL N9 1~67/91 - do SI. Av!nir Ro.a - que "di.pôe .obre • cri.
çao da E5co1a Agrotecnica Federal de Alto Alegre, no Ei
tado de Roraima- -

PL N9 131119J - do Sr. Avenir Ros. - que ·dlspÕe .obre • cri.
çio d. E.cola Agrotécnic. Federal de Boa Vista, no Est_i

, , do de Roraim.·.

PL N9 1386/91 - do Sr. Avenir Rosa - que "di.põe .obre • cri.
çio da Escola A9rotécn1ca-Fed~r81 de BonfJm, no Eatadõ
dI' RorIl1Jna".

PL N9 1327/91 - do Sr. Avenir Rosa - que ·di.põe .obre • cria
ção da Escola Agrotécnic& Fe~er.l de C.r.c.r.I, no E.t-.a
do de Roraima".

PL N9 1~41/91 - do Sr. Av!nir Rosa - que ·di.pÕe sobre a cri.
çao da t.cola Agrotecnic. Feder.l de Muc.j.I, no E.t.dõ
de Ror alm.a"

1274/21 - do Sr. Fernando Diniz - que "di.pÕe .obre •
criaçao da Escola Agrotécnica Federal de João Pinheiro.
no Estado de Minas Ger.is".

1275/~1 - do Sr. Fernando Diniz - que "di.oõe .obre •
criaçao da 'EScola Agrotécnica Federal de Ii.obim, no E_.
tado de Minas Gerais".

~276/91 - do Sr. Fernando Dini. - que ·di.pÕe .obre a
criaçÃo da Escola Aqrotécn1ca Fed~r.l a. Açucena. no E_.
lado d~ Min•• Gera1.~.

1277/91 - do Sr. Fernando Diniz - que "dis['Õe .obre •
cri.ção da Escola AgIotécnic. Federal de Sao João ~ ~
~e, no Estado de Minas Gerais·.

1283/~1 - do Sr. Ro~.ldo C.i.do - que "di.pÕe .obre •
~~::~~od~aG~1i~~~ TecnJca Fed~ra) dp OuJr1nópol1a. no

J284/!1 - do Sr. Aon.ldo Cai.do - que "di~ .obre a
~~i~~i.~~ E.col. Ticn1c. Feder.l de Luil.n1a no E.tado

PL N9

PLN9

PL N.9

PL N9

PL 119

PL N9

PL 119

PL N9 1410/91 - do Sr. Avenir Rosa - que "dl.põe-.obre a cri.
ção da Escola Agrotécnica Federal de SÃo João d. Balizi,
nO Estado de RorA1ma-.
~,

541/91 - do Sr. Max Rosenmann - -Di a d~nomlnação

vlaóuto na BR-376. Xm 110.2".
761/91 - do Sr. ~rl.on Gibson - "Autori~a o Poder Exe
cutivo • ceder para O Estado de Pernambuco terrenos si-
tuado. no. munlclpio. de PaulIsta e Olinda·.

PL N9

PL N9 1034/91 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - "Autoriza. cri.
çâo, em Guarylhos. no Estado de são Paulo. de Escoli
~écn1ca F~d~ral-.

PL N9 1397/91 - do Sr. Antonio Ueno - "Autoriz. o poder Exe
cutivo • promover a con.trução de p••••rel•• para pede!
tre. em via. públic••••

PL M9 '81/'1 (.pens.do o PL 1110/91) - do Sr. Paulo Tit.n - que
"autoriza o Poder Executivo a in.tituir a Escol. Técnic.
Federal de Cap.nema, no E.tado do P.ri".

PL N9 1075/91 - do Sr. Paulo Tit.n - que ".utoriza o Poder Execu
tivo a instituir • Fund.ção Univer.id.de Feder.l de Har.=
bá, no Estado do Pari-.

PL N9 1078/91 - do Sr. Al.cid Nune. - que ·autoriz. o Poder Exe
cutivo a instituir a Escola Federal de Pe.ca da Reqlio do
Salgado, com ••de no HunJclpio de 'alinópoll., no Estado
do PAli".

PL N9 1108/91 - do Sr. Mãrio Martin. - que ".utoriz. o Poder Exe
cutivo • in.tituir a Univer.Ida~e Feder.l de Ponta de Pe=
dras. no Estado do Pari, e di outra. providências-.

PL "9 1109/91 - do Sr. Mirio M.rtins - que ".utoriz. o Poder Ex!
cut1vo a criar a Escol. Técnica federal de vi.eu. no ~.ta-

do do Pari. e dá ou~r•• providiftci•• •• -

PL N9 492/91 - do Sr. Costa Ferreira - r,ue "autoriza o Poder
Executivo a instituir a Escola Técnica Federal de BAca
bal, no Estado do Maranhio-.

PL N9 571/91 - do Sr. Nil.on Gib.on - que "dispõe .obre • cri.
ção dA Escola A9rlcola Feder.l do Munlclpio de Flore.t.;
no Estado de Pernambuco-.

PL M9 ~'~/'1 - do Sr. Francisco Di6gene. - que ·autorlaa O 'oder
Executivo a instituir a E.cola Técnic. rederal de cruaeiro
do Sul, no E.tad~ do Acre".

PL N9 597/91 - do Sr. NiJ.on Glb.on - que "di.pÕe .obre crlação
de um. e.col. técnica feder.l, no municlpl0 de ~ert'ni.,no
Estado de Pernambuco. e di outras prov~dinc1•• -.

PL N9 735/91 - do Sr ••••coal Noy«es - qur -.utorlz. a Unlversl
daâe Feder.l 4e Rondôn1. a eltenOer suas un1dades de ensl
~~ .. ~uperior aos aun1cIp1oa de Arlqueme., Jl-Parani _ V11h!

PL N9 745/91 - do Sr. Antôn10 8~ltto - que "autoriza o Pod~r Exe
cutivo a crl.r • ESCOLA AGROTtCNICA FEDERAL, no Municipiõ,
de são Gabriel. no Estado do Rio Grande do Sul", e di ou
tras providênciAs-.

PL N9 759/91 - do Sr. Romel Ani.io - que "cri. E.col. Âgrotécni
ca ~ederal. no municIp10 de Iturama. no Estado de Mina. G!
rais· .

PL N9 699/91 - do Sr. José Houre - que -autox11D o Poder Executi
vo a criar uma Escola Industrial Federal no MunicIpio dõ
Cabo. Estado de Pernambuco-.

PL N9 978/91 - do Sr. P.ul0·Tlt.n - que ".utoriz. O Poder Execu
tivo • in.tituir • Fundação Univer.id.de Feder.l de C••t.
nhal, no Estado do Pari-.

PL N9 979/91 - do Sr. raulo TJtBn - que -dl.pÕe .obre a criaçio
d. Escol. ~qrleola Fe~eral de 8elterra. MunlcIplo de Eant!
rim. no Estado do Pari-.

PL N9 980/91__ do Sr. Paulo Tit&n - que ".utoriz. ,o Poder Execu
tivo • in.tituir a Fund.çÃo Univer.id.de Feder.l de S.nt.
rim, no Estado do Pari~.
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RECURSO N° 31, DE 1991 .
(Contra Parecer Terminativo de Comina0)

(Do Sr. lones Santos Neves c Ou~)

Requer, no. termo. do artigo 132 ele artigo 144 do ••v!
D1ento Interno, apreciaçio prelimina.r em Plenir10 40

parecer da ComissÃo de ConstituiçÃo. Justiça. d. '-4
ção, pela incon.titucional1dad. na fOr1lla do artivo 54.
proferido ao Projeto d. Lei nQ 4.99'. d. lUa •.

",.. a••c •••• da. contrl2luic:ieG soclah~ CF'aiS. I1,;J.S. Fir: ••• dti
e'lIO tere.lro .te.)

7. No ••••0 ~uadrante o J 1; do art. lR dó .roJeto
.ob .~••• deterMina ~u. o aontante seja d~dut(vel coa0 d•••••• d.

~".o. Jurídica, co. e~clu••o des•••arcela do 1ucro r.al trlbu
t'vwl. ral .~dld. 'avorece d~pl••cntc a _~••o. Jurídica. se_ ra
'latir •• ~u.l~ue~ yicla d. l~con.tltuclonalldade.

P.J. .M~oato. .a_.r••ol ~u. o aobar.no 'lenárlo
acolha o .r••ente recurso•

Il'UBLIQUE-SJ!h SUBMETA-SE AO .LEIlAuO)

••1. 4•••••a;.s. •• lJI

Titulo II
..........._ _ _.-.. ~ ~ ~ -

SIGMARINGA SEIXAS

AUGUSTO CARVALHO

etLIo DE CASTRO

JAIRO AZI

NELSON MORRO

NILSON GIBSON

ELIEL RODRIGUES

CARLOS ALBERTO CAMPISTA

NESTOR DUARTE

MARCELO BARBIERI

tLIO~DALLA-VECCHIA

GONZAGA MOTA

NELSON BORNIER

DELCINO TAVARES

SALATIEL CARVALHO

VALDENOR GUEDES

RIBEIRO TAVARES

AteIO NEVES

REDITAAO CASSOL

JONI VARISCO

GEDDEL VIEIRA LIMA
CESAR SOUZA

LAEL VARELLA

CALDAS RODRIGUES

MAURO MIRANDA

ANNIBAL TEIXEIRA

TADASHI KURIICI

JOst REINALDO

RONALDO PERIM

StRGIO BARCELLOS

ERNESTO GRADELLA

ELIAS MURAD

r

CONSTITUIÇÃO
Repuhlica Federativa. do Brasil

1'88

VALDEMAR COSTA

JARVIS GAIDZINSKI

CELSO BERNARDI

MAVIAEL CAVALCANTI

ONAIREVES MOURA

MURILO PINHEIRO

OSVALDO REIS

LUIZ HENRIQUE

CARLOS KAIATH

MARCO PENAFORTE

ANGELA AMIN

PEDRO TASSIS

CtSAR BANDEIRA

ARIOSTO HOt.ANDA

ANTONIO BRITTO

tZIO FERREIRA

LUCIANO PIZZATTO

HAROLDO SABÓIA

ROMEL ANíSIO

PAULO DUARTE

TIDEI DE LIMA

PASCOAL NOVAES
RUBEM MEDINA

CARLOS SCARPELINI

AMAURY MULLER

ROBERTO ROLLEMBERG

RICARDO MURAD

JABES RIBEIRO

EURIDES BRITO

JOst ULISSES DE OLIVEIRA

NEY LOPES

Senhor Pre.ldente.

1. O 'reJeto _. 1.f eM c~(.r.f~ ~r.Yf • partlc'pa

cio "OS lueros ou re.ult_do•• e••QntaneaMente pai••ela c.~re•••

.~. '.r.tcr ••larlal e ,ortanto. nno intt.~.ndo a base dt Inci
dinch. de contr;buC'i~. ~rt'vldenc,árl.s ou qy.)~ut,.. outra nature
"'.. inclusivt FGTS. Estab~)ecl:. ainda, lIul' o aontantl' 'I'Ja dedu
t(ytl do iMPosto dI' renda. ca.o ~t'p~.a. não .odendo a cH~~.er •
2t% do lucro l/~u.d. da •••rR•••

s. Tal Inova~ão trazIda .~lo Co"atlt~lnt~ d. 1'"
dlrlaiu .nti ••• controvrrsi •• da doutrina ,âtrla, .u.nto , natu
reza Jurídica da .artlcl.a,io nos lucros, deduzindo coa0 ~rl•• I
ro e'~JtD a _ueda do Enunciado 2~1 do Tribunal Su,~rJor do Traba
lho ~u~ declarava _Ut tais .art IcJ'IlCõc. t inh•• naturcza .ala
r'al. No dizcr do .roF~ A.aur' Ha.cj~ento ••••• diretriz Jurla
.ru'.ncial, ~ue at4 ••or. tInha lu.orte nD art. 4~7•• iR .a ton
.olldaclo das Lwls 40 Trabalho, selundo o ~~al.a ••rccnta.cns
~.... ao ~.~~e.adc Int~.r•• 01 .alárlol, atrlta-Ic COM o .rlnc/
~'o conltltuclonal

6. A•• I., ,ar forca do I••eratlvo constltuclona),
a. ~uantlas .a••• ao••••r ••ados a titulo de ••rtlcl ••cio nOI lu

cr•• nro tI. natureza Jur(d'ca ••J.;'"I •• at. a natureza Jur(d'
ca eM.re••ada •••eu .. r ••rlo noae - ...rttcl.acio nos lucrol. Ora,

•• tais .uantla. nSo lão .al'rlol, nio se caracteriza. COMO r ••~

ncr.,So do trabalho, 10.0 não h' .uc .e COgitar na Jneld'ncl. 10-

o. dc~yt~do. aba'Mo ••• l~.do•• co. '~lcra no art.
13~. r 22 do «~liM~ntQ rnt~rno d~.t. c •••• r«corr•••o 'ltft~r'.

contra o ••"ccrr de Incon.tltl.lctonalldadc da Co••••io de Co".tl

tulcáo c Ju.tlca c de RCdacio aO 'roJcto de Lei nQ 4."3, ~.

199., ~uc -di,pie .obre o. aSPtctos tr.b.lht.t.~. ,rcv'ndcncl~pID

« trlbqt'rlo da. garanti •• c.pontan.aDtntc oa,•• ,el•• c~,r••a. _

c.,rc••dos .~u•• título d~ ~.~tlcip.cio nos lucro. ou r~.ulta

dos· , .. la. ~.=i•• ~Ut •••••• _ .M~ori

2. O ,.~cccr ora recorrido considera. pro,o.ltura
••nl~tst••tnt. Inconstitucional. por Entt~di-l••tcntat'rla a
pr'nc{.'o. trabalhl.ta. can.a.rados con.tltuclonalM~nt~. ~uw

previM IIU. toda • ~u.l.uer I••ortlncl••a•• I"t••ra o ••1~rlo a._
Ja .. IIUt tltulo for.

3. Jnob.tant. a 'nt ••rldade e Intell.lncl. ~.

IJu.tr~ Rel.to~. ..t' a ••reccr refor•• 'nte.ral o ~ar.ter 4a
douta Co.ls••o d~ Con.tltulcio c Juatl;a e de R~d.~lo. cl.· ~u.

.Mtr.M~ de dúvidas. o .roJeto encbntr.~sc e. dla~asão co. o dl._

.o.to no Inciso XI do art. 7R da Constitulcio F.d~raJ. AJI~•• ou_

tra não ~ol nos•• lntcn,io. lI~ando d•••r ••en~.c.o do ,roJ_to.
senão a de criar ~.a nora. translt.rla ~Ut de••e a~J'cabI114a••

'.«dlata ao ~rectlto constitucional ~ro.ra.âtlco ati ••d'clo ••
nor•• relula••ntaCSora.

4. 4 tr.n~u.lo • ~actflco o .ntendl ••nto doutrlni
rio de ~ur a Con.tltulcio de 1988 ao •••••ur.r • ~.rtlcl~ ..cID 40
••~r••ado na rl~u.za .uc aJuda. IErar, ~r.tcndcu cKat ••cnte d.s_
caracterizar taJ ••rtlcl ••,ão co.o salário. daI o «.~rr.o d••x
.r•••io ·,artlcl.a,io do. lucro•• ou r ••ultados, d••vlnculada ••

r .....ner.cão· (.r'~D noaao).



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 21 22959

1>OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
......... , ..

Capitulo D
DOS DIREITOS SOCWS

...................................................................
Art. 7' Sáo direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. lllém
de outros que visem à melhoria de sua condição social:..................................................................

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculad!l
da remuneração, e, excepcionalmente. participação na gestão
da empresa, conforme definido em lei;

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

........... , ..
RESOLOÇÃO N~ 17. DE 1989

Aprova o RegImento Interno
da Câmara dos Deputados.........................................................................................

TltuIov
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÓES

·CAPfrULO I •
DiI TramitiJção

Iv.t. i32. Apresentada e lida perante o Plenário a proposição será
objeto de dec:isão: '
..........................................................................

I 2' Não se dispensará a competência do Plenário para discutir
e votar, globalmente ou em parte: projeto de· lei apreciado
conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da
publicação do respectivo anúncio no Diário do Congresso Nacional e
no llWlso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido de um décimo
dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por dec:isão
do Plenário da Câmara.

.................................... : ,

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

DECRETO-LEI N. 6.452. DE 1.· DE MAIO DE 1943

Aprova I Consolidaçlo das Leis do Trabalho
.... ... ... . .. ..... .. . .. .. .. .. ........ .. . .. .. ......... .. ...

TíTULO IV'
00 CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABALHO

.......................... , .
Capitulo n
DA REMUNERAÇÃO

Art. 457. (;ornpreendem-se na ftllTlUllflraçAo do
empregado. para k>dos os eleitos legais, além do 5alárío
devido e pago dlretamenle pelo empregaclor. como con
nprastaçAo do serviço, as porjelas Que receber.

, 1v Integram o salário, não &6 a importância lixa
estipulada. como também as comissões. percen1agens,
gratificações ajustadas, diár~s para viagem e abonos
pagos pelo empregador.

.. .. . .. .. . . .. .. . .... .... .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . .
PROJETO DE LEI N" ••~93-A,DE 1990

(DO SR. JONES SANTOS NEYES)

~~ .obr. o•••p~cto. tr.balhi.t•• previ~~nciário • t~!

butário ~a. quantia. ~apontan.am.nte pa9a. pela. ..pr••••

• I::nplcgi}do. lJ~U8 n título de r-:&rt:c1.p4 MLQ no. lucro. ou
re8ultadoa: tendo parecer: da Comis8io de Con$t1tuiçlo •
Juatiça e ~e R.~açio. pela 1nconstitucionalida~~, eontr. ~

Yoto em Beparado do Sr. Antonio ~e J ••ua.

(PROJETO DE LEI N" •• 993, DE 1990. A QUE SE REFERE O PARI
CU).

o Congresso Nacional decrete:

Art. 1~ As QUantillS espontaneamente pagas
peles empresas de fins econ6micos a empregados
seus, a titulo de participação nos lucros ou
resultados. não ser~o consideradas salárIOS
para Qualquer efelto e não integrarão a base
de cálCulo para inCidência de contribuições
previdenciárias ou qualquer outra natureza,
inclusive Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

§ 1~ O seu montante será dedutível como des
pesa de pessoa jurldlca, excluindo-se a parce
le do lucro distribUldo do lucro real
tr1butiivel.

§ 2 A A dedutibilidade a que se refere o § iA
não excederá a 20% (vinte por cento) do lucro
lfquido da empresa.

Art. 2~ A presente lei vigerá enquanto não
regulamentado o disposto no inciso XI do art.
7~ da ConstitU1Ção Federlll.

Art. 3~ EStll lei entra em vigor nll data de
sua publicação.

.Justificação

As Constituiç~es do Pllis. desde 1946. contêm
dispositivos assegurando ser direito dos tra
balhadores o de participar dos lucros das
empresas. A atual Constituição reprodUZ. em'
seu artigo 7 A • Xl, o dispositivo das anterio
res. existindo em andamento nas du~s Casas do
Congresso alguns projetos viSllndo à regulamen
tação da matéria .

o presente prCJeto não visa h regulamentaçSo
Que é objeto dos já citlldos projetos de lei.
mas sim o de criar normas transitórias. de a
plicação imediata Que visa a facilitar o pron
to atendimento da justa ê~piração da classe
trabalhadora. Soo esta perspectiva o projeto
permitirá às empreSllS Que pretendam se llnteci
par à lei Que venham a fazê-lo com um minimo
de garantias que nSo so as incentive 11 assim
proceder como estabeleça regras de direito
trabalhista: previdenciário e tribu~6rio Que
vigeréo até a definitiva regulamentaçao do as
sunto e Que são necessárias porque a indefini
ção. no particular. faz com Que muitos e~re

gadores deixem de promover distribuiçao de
parte de seus resultados,

A legislação vigente desestimula as empreslls
Que pretendem. por liberalidade, efetu~r dis
tribuição de parte de seus lucros. o que jus
tifica o presente projeto. Que, se aprovado •
fará com que a lei venha a ter vigéncia
temporária até a sobrevinda da regulamentação
do dispositivo constitucional.

Este projeto, destarte. há de ganhar trami
tação autônoma, independentemente da dos Que
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t:'~~l~',:;.')lll O!t 'tr~na (1St I h '" e· ~ p<lrl1clpaçaO Obl"i~a~

tória nos lucros da empresa.
111- PARECER DA CDIoIISSl\r.

oo ' o· "0'0

Dos Direitos Sociais

...~...
D.putado BEfI~OITO OE FIGUE IREDO

R.lator do venc.dor

A COIII.,lo d. COnstltulçlo e ~u.tI;a • d.
"Reda;lo, ... reunllo ordln'rl. re.llz.d. hoje. opinou p.l.

Inconstltucion.lld.d. do Projeto d. lei nl •• 993/90, no. t.!
.os do p.recer do D.putado eenedllo de Figueiredo. deslgn.do
r.lator d';, venc.dor. O parecer do O.putado Ant6nlo d. JIIU',
prl.Itlvo reIator. pa.,ou • con.Utuir voto ... np.raelo.

Estlv.... p....nt.. o. S.nhor.. Oeputados:

Joio Natal - Pr•• ldante. Roberto M.g.lh••••
Juranayr P.hlo e Edevaldo AlvlI da Silva - vlr.e-PresJd.nha,
Atlla lln•• Benedito d. Figueiredo, Cllto Falclo. JosI eu:.

nett, Messias G61', Nelson Morro, Paes l.ndl", Pedro VIlad.
r ... Josi Outra. José Luiz Clorot. Jo.é Thomaz Non6, ld.n P!
droso, Luiz Soyer. Mendes Ribeiro. Nel.on Joblll. Nllsnn Clb
sono Francisco Evangellst.,. Vlv.ldo e.rbos., Adyl.on Motta •
Cerson Peres, Ibrahll1'l Abl-Ackel, Oscar Tr.vlssos, OsvIldD M!
1', J.y Santan., Slg".rlng. 5.1 •••• Carlos K.y.th. Rodrlgu••

Palll•• Nelson Trad. José Dlrc.u. Luiz Cushlken. Haroldo LI.,
.a. lulz Plauhyllno, Ben.dIto DOlllngos. GUv.n 80rgll. N.y

lop'..', Ant6nlo de Jesus, Ivo Maln...dl, Carlos Alberto CIIIPls

ta, llbitrato Caboclo. M.galhles Tlh r, Moronl Torgan, ~o:
aI C.no!no • Pedro TonellI. /" ,

9 de~aio da 1991

tl'L~
do JOAO fi

.Jones,Santos

........ 0'0 ..

1990.de

LEGISLAÇÃO CITADA" ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO, DAS

COMISSÕES PERMANENTES

de abril

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO B~ASIL

TíTULO 11
Dos Df~ftos e Garantfas Fundamentais,

Em 26
Neves.

Art. 7A São dir-eitos dos trabalhadores' urbá
nos e rurais, além de outros que visem' 'à "me
lhoria de sua cond,~ão social:

Xl _ participação nos lucr-os. ou resultédoS.
desvinculada da r-emuneração, e. excepcional
mente. participação na gestão da empresa, cQn-
forme definido em lei; ,.

'PUECER DA
COMISsAo OE CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E OE REDACllo

1 - RElAT6RIO

VOtO J:!( llEPAIIAllO DO SENHOR MI:I'OIII0 DE JESUS

Co. o or.s.nt. Proj.to de l.I, Or.tend. sl.oles
••nte a autor .. enquanto nlo ror regulamentado o dlsoostc1 no
Incisa Xldo artIgo 70 da Constltulçlo redê,r.l, QU~.s ellcresa.
DO•••• espont.neamente cagar 105 seus emD'r~'gados "quantias· I
titulo dI oartlcJoaçJo nos lucros, se", que ~eJ'1IIl conslder'd~s

••1'rl0 I, .uito ,"tinos Sob~~" .5 Iles".s, Jncidam.s cor=.tribu1ç~1
anvld.nclirlas, Fundo d. Gar.nU•• toda outra qualquer 'I~cj.

d'ncl1 d. ord... legal. Por outro lado, o ..ont.nte o.go .ué

d.dut1ve1 co..o desoesu de OUso. jur!dlc." que n.o ,••c.d.., ,I
201 (v!nte Dor cento I.

t o ,Relat6rlo.

n _~ .,!!=!!,!OR'

" otooosltura aoresentad. ~' lI.nlh.tuente
INCONSTITUCIONAL. Oautor querendo ooderl••0N.entar Projato
d. lei regul ....nt.ndo o dlsoosltlvo constitucional que tr.ta d.
puUe1ca;lIo nos l'ucro. (Inclso _I do .rUgo 7Q d. CQn.Üt~i;lIo'

'ad.rall. N.o o fez.
Atravé. do ora.ante Projeto de lei. s. r.~r.

tendo e -quantias pagas eSDontanelmcnte celas emorcsas- que
-010 serlo eonsideradls salários Darl QUBlcfuer efeito·, e "'Ils,
"d.dut1ve1 co..o duou. de 005.0. jur!dl'c." .U O 1I0ntanto da
-201 (vlnt. por Cinto)", o lutor C•• QUI ~"Sl rlss.lte,;,sl a boia

lntehçlol inova e rire orinclolos conlt1t,,!clonall e consolida.
dos n. leg~51.ç.o trlbllhis.tl Que Drev~em QUc, toda e Qualquer
IIIoorl6ncla oag. IntelÍra o ..Urlo seja a,'que titulo ror. Va!
d••ncontro linda a S.gurldad. Social" ••0 rGTS • Dor r!.
l.glsla ... lI.l~rla cont'bll, se.. nenhu" emb.s,..ento l.g.l. até
porque, s6 Dlr. anotar, nlo Drlvt sequer·. revogaçlo di dispo ..

~içaes, •• contrblo.

SALA DAS SESSOES, •• 03 de' •• t ...bro d. ,,,,,

OEPUTADO BENEDITO DE FIGUEJREDO

RELATOR VOTO VENl;EDOIl

a.te proj.~o ••tabelece que -.a quan~l••••pontaneament.
pai" pala. empresas da f1na aconõmlcoa _ empreq&dos seus, a t!tu
10 de "participação no. lucros ou resultado., nio ••rão considera:
4a••alário para quaíquer efeito a nio integrarão I base de cilcu
10 para lncidincia de contribuições previdenciárias ou qualquer 
outra natureza, inclusiva Fundo da Garantia por Tampo da Serviço:
O .crLtante ser i dedut.!vel como dllspesa d.. pe••oa jur!dlca. exclu
indo-••• parca 1... do iuc:~o dlstribuIdo do lucro real tr1butivel ,
Mndo que a d.duUbll1d.d. nio poderi exceder a 20' do lucro 11 _
quldo d. emRre... EatA norma v1qor&rá «ti que ••ja regulamentado
O 'Incho XI do ...ti 7Q da Con.tltul;ão. que prllvi a parUclpação
~...pregado no lucro da empresa.

Dl' • juatl!lcatlva que a propoalçio.

V1.a facilitar o pront~ .tendimento'da justa .ap1ra
~io d. ela••• trabalhadora. Sob .sta perspectiva o Pro"

:1et;o perait1ri á•••presa. que pretendam. •• antecipar i

Lel que venh... a fazi-lo COOl um Il!nlmo d. qaranUaa q.-.
"não .ó IS incentive ....aim proceder como e.tabeleça Z'!
gras de d~r.1to tr~.lh~st•• previdenciirio e tributi 
rio que vigerio .ti .. definitiva re9ulament.~io do a••ua
to e que aio neces••rias porque a indefl~.lyio, no parti
cular, faz eom que lDu1tos empregadores deixe,. da prCllO 
ve~ 41.~Lbu1iio da parte d•••ua r ••ult~oa.·

Oa prllc:eito. da Constitulção radual for ... inUlqralmene.

obedllcldo. quanto i leqltillidade da inlci.tlva (art. 61. caputl •
i competencia lllqialatlva da União (art. 221. A elabor.ção d. 1.1

ordinária (art. 59, inci.o IIII é fllta pelo Conqre.ao Nacional ,
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coa posterior .an1festaçio do Presidente da República (art. 4'.
cap\!t,.

Palo expo.to. voto p.la constitucionalidade. 'uridicida
de. e boa técnica. leo;ialativa d.ste Pro,eto de Lei A9 UU/tO.

ão. e. 6 tiÚ~ dt /1f1

RECURSO NlI 37" DE 1991
(Contra decisão da Presidência em Questão de Ordem)

(Do Sr. Marcelino Romano Machado)

~~e~ •• ja ouvida a Co.issão d. Constituição. Justiçe •
d. a.dação .obre daciaio d. qu••tio d. o~d••• p~ot.rld. na

••••io plen'rla d. 15 d. d.z.~bro de 1991,' que declaroú i!
.ubalatent. a verificação d. votaçio, •• virtude d. o au
tor do pedido não ter reo;istrado ••u voto quando da Yot~

çlo no.lna1 da Subamenda da Comissio da M1n•• e .n.rg!. ao
Projeto d. t.i n l 2.158-A. d. 1991.

CI.CAHINHE-SE,A COMISsAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DI
IIDAÇXO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85. I SI. DO REGIMENTO INTE!
.01.

Requeiro a Vossa Excelência que encami~he

8 Comissão de Co~stituição e Justiça e de
Redaçâo tendo em vista o recurso por mim 0
~erec1do na sessão do dia 15-12-91. quando
da vota~ão da Sub-emenda da Comissão de Mi
nas e EnergIa a~ Projeto de Lei na 2.158
A/91. as razões em anexo. esperando que a
quele órgáo ~écnico conheça-o e lhe dA
provimento.

Sala das Sessões. 17 de de%embro de 1991.
_ DeputadO Marcelir~ Romano Machado. POS
SP.

RAZÕES DE RECURSO

EGRÉGIA COMISSÃO:

1. Por ocasião da votação. em Plenário. da
Subemenda da Comissão de Minas e Energia ao
Projeto de Lei n~ 2.158-A/91, o recorrente
formulou pedido de verificação, cem'apoio no
§ 3- do art. 185 do Regimento Interno.

2. Por ter se declarado em obs~rução. dei
xou o recorrente de registrar seu voto no
sistema eletrônico de apuração. não obstante
haver permanecido em Plenário durante o tem
po 'em que a votação se processou. para ga~

rantia de quorum. inclusive interpelando,
por várias v~es, o Presidente da Mesa. so
bre questões que envolviam o processo de
votação.

3. Depois de concluída a votação e até
proclamado o seu resultado. o Sr. Presidente
Ibsen Pinheiro anunciou que anulava a mesma.
tornando-a inSUbsistente, simplesmente por
não ter sido recolhido o voto do ora Recor
rente como autor do pedido 'de verificação.
sob a alegação de Que tal procedimento cons
titui usos e costumes.

4. Data máxima :vênia. não existe QUalquer
subsistência e é de total improcedência a

dec t são de.. St". Pres i dent;:,. r:td ..". j~~~.- ,.:;=--.; í'IC 1 ~A(;

lugar, a,hipótese não f~gUi'e ,!" '\oql;Ple!1tC
l nterno nem em qua 1quer outra norma tiUe ciova
ser obse~vada pela Casa.

5. Ressalte-se, ainda. que o Recorrente se
declarou em obstrução _ na forma prevista no
§ 6- .do art .. aS do Regimento Interno _ comu
nicada ~ Mesa ná ocasião adequada pois. a
partir'do momento em que.o pedido de verifi
cação é feito. e aceito. o comando da opera~

ção de ver)~icação da votação escapa ao con-.
trole de quem a pediu. sendo que co~pete à
Mesa realizá-la.

6. Pela exegese do dispositivo regiment~1'

mencionado no item anterior (§ 6~ do art.
85). é de ser provido o presente recurso.
eis que foi claramente violado o principio
nele' estabelecido, de se permitir ausência 8
votação de quem se declara em obstrução.

7. A declaração de insubsistência de veri
ficação da votação. depois de proclamado o
resultado. cometida pelo Sr. Presidente da
Mesa. Deputado Ibsen Pinheiro. constitui~

ato de flagrante ilegalidade. sem previsão
regimental. data vênia. Ao afirmar que
"episódios semelhantes a este já ocorreram
diversas vezes e a Mesa sempre adotou a mes
ma orientação· _ (Notas taquigráficas em a
nexo. doc. i) S. Ex~ violou o § 6~ do art.
85. do Regimento Interno, de seguinte teor:

"§ 6- A ausencia às votações equipara
se. para todos os "efeitos. à ausência 8S
sessões. ressalvada a que se verificar a
título de Obstrução parlamentar lEis;Jítima.
assim considerada a que for aprovada pe
las bancadas ou suas lideranças écomuni
cada à Mesa."

e. Compete ao Presidente da Mesa zelàr
pela normalidade dos trabalhos. na condição
de seu supervisor. E esta normalidade exis;Je'
votações corretas.· Ao não' advert i r O Recor
rente. que estava no Plenário. antes de e~

cerrar a votação. de qu~ ela seria anulada
case, ~ Recorrcntg não votasse. o Sr. Presi
dente deixou de zelar ~ela normalidade dos
trabalhos. Sua atitUde. ào assim agir. foi
semelhante à do flscol. Que primeiro 'multa.
para depois orientar. O Presidente deveria
ter advertido o Reço~rente. da mesma forma
que advertiu. pelos microfoneS. o Deputado
Hélio Rosas. na última sessão do dia 16-12
91, alertando o ~eferjdo parlamentar para
votar. pois a votação seria encerrada em se
guida ao seu voto. (notas taquigráflcas em
anexo. doc. 2).

9. Se tivesse assim agido. na verificação
d. votação requerida pelo Recorrente. o Sr.
Presidente da Mesa. teria evitado a prejudi
cialidade por ele declarada. Seu comporta
mento com o p'?ro~~~te foi completamente di
ferente do Que adotOU com O Deputado Hé'i~

Rosas (PMOB _ SP). ao alertá-lo Que somente
ehcerraria o processo de votação do requeri
mento de ur'gã-ncla para o Projeto de Lei n~

2.452/91 depOIS Que aquele Deputado regis
tra~se o seu voto. Tal preocupação em colher
o voto do DeputadO Rosas mostrou a parciali
dade e inc~erência do Presidente Ibsen Pi
nheiro. que deveria assumir uma postura e
quilibrada. de Juiz. e não de árbitro. dei-
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o Sr. Marcel1no Romano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a oalavra pela ordem.

Bras{lla. 17 de dezembro de i99i.
Deputado Marcelino Romano Machado. PDS
SP.

)(t;na .• '-' P' enir Ic' sempre sobressa 1tado quanto
às suas decisões. no que foi. logo após. a
lertado pelo.Recorrente (notas taquigráflcas
em anexo, ooc,'3).

Tem V.o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex· a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO "'ACHADa ~ Mas V.
Ex· não poderia receber o meu peclco de ve
ri~icação de votação como Vlce-Llder?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Como
Vice-Llder. se n~o estivesse presente o Pri
meiro Vice-Líder e o Lider. É claro que o
Llder e o PrimeIro Vice-Llder têm
preferência. V. Ex· não estaria requerendo
pela bancada e. portanto. eu aceitaria o seu
pedido como InIciativa ~e um Parlamentar.
direito assegurado ~ V. Ex· mediante apoIa
mento previsto no Regimento Interno.

O Sr. Marcelino Romano M~chado Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Está
em votação a matéria.

De mais a m~is, Sr. Pre~idente, o carátor
emergencial do proj~to eVicencia-se em seu
conteúdo. P015 um dos se~s articos fixa o
prazo de dois anos para a sua aplicabilida
de. dando a esta Casa o~ortunidade suficien
te para analisar uma nova política para o
setor. Daí o meu aoelo ao fraternal amigo e
colega Deputado Marcelino Romano no sentido
de Que passemos logo à votação ca matéria.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS SP.
Sem reVIsão do orador.) _ Sr. PreSIdente.
caso eu peça verificação de votação, indaoo
a V. Ex· se ~eu pedldo será atendido. Há
pouco. disse-m~ o Deoutado Gerson Peres que
não me é permitido solicitar a verificação
como Vice-Líder. porque sou apenas o 2 A

Vice-Líder e o Deputado que é o 1A Vice
Líder está presente e não concorda com o meu
pedido de verifIcação de votação. Para que
não haja dlssabores, e já que V. Ex A acaba
de convers"r com O Oeputado Gerson Peres.
quero saber se, em função de o 1 A Vice-Líder
5e encontrar aqui. no plenárIO. estou lmpe
dido de formular o pedido de verificação de
votação como Vice-Líder.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Se V.
Ex· formular o pedido de verificação. vou
reCebé-l0 como manifestação de um Deputado e
submetê-lo ao apoiamento r8~imental. Se o
pedido de V. Ex· obtiver o apoiamento regi
mental, a verlf1cação será felta.

Tem V.

Tem V.o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex· a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex· a palavra.

O S~. JURANDYR PAIXÃO (PMDB SP. Sem re
visão do orador.) _ Sr. PreSIdente. Sr·s e
Srs. Deputados. peço-lhes ..meus ilustres pa
res. Que me daem um segundo de etenção.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente.
faço um apelo aos nobres Líderes
partidários. Estamos querendo votar o proJe
to e a emenda moralizadora apresentada. Na
verdade. temos recebido. neste Plenário.
pressões no sentido de que não peçamos verI
ficação de votação, inclusive por parte de
outros Vice-Líderes do meu partido. Na au
sência do nosso Líder posso. como Vice
L{der, pedir a verificação de votação. Mas
faço um apelo aosLíderes do PMDB. do PDT, do
PSD. do PT, enfim, de todos os partidos aqui
presentes. no sentido de que, dentro de um
Consenso. venham ao microfone de apartes ma
hifestar apoio a que seja determinado de 0
ffcio a votação nominal. Assim. V. Ex· terá
melhores condições para decldir. Sr.
Presidente. Antes que V. Ex· proceda à vota
ção, peço que as Lideranças se manifestem
neste sentido:

(Tumulto. Manifestaç6es fora do
ml erofone. )

O SI"' •• Jurand)'1'" Pa1xio _ Sr. Presidente.
peço a palavra pele ordem.

Diante dessas razões, espera o Recorrente
que esta Egrégia Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação conheça o Recurso e lhe
dê provl~nto, para o fim de declarar sem
efeito a decisão do Sr. Presidente e consi
derar subsistente a verificação de votação,
•• conseqüentemente, não aprovada a Subemen
da da Comissão de Minas e Energia ao Projeto
de Lei na 2.i58-A/91.

Serenados' os ânimos. por matéria de lana
caprina, perm',"co-me'lanc;:ar um apelo ao Que
rido amigo. companheiro e Deoutado Marcelino
Romano Machado. Compreendo as razões ca can
dência do seu pronunciamento, mas a ~atéria

foi amclamente discutida e obteve-se c con
senso dos Srs. Deputados.

Há uma confusão. não sei deliberada ou
não. a r~speito do conteúdo do projeto. que
tem caráter essencialmente emergencial, visa
atender a uma emergência. As regiões do Nor
te ~ Nordeste e~tão entrando num verdadeiro
caos. Os produtores não recebem, o Governo
reteve ~ taxa dd equalização Que iria cons
tituir o fund~ e tudo isso exige uma solução
de emergência.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO _ 'L.amento
que a ausênCIa do meu Lider e5te]a criando
este ·impasse. Ma~ assIm mesmo pedireI a ve
riftcação de votação. Peço também que se al
guma Liderança porv~ntura QUIser me socorrer
neste instante, faça-o com o seu pedido. O
Deputado Cardoso AIlIes ] á me deu o SelJ apo;
o. e eu agrad~ço a S. Ex·

O SR:- PRES!DENTE (Ibsen Pinheiro) _ Vou
submeter à vQtaç~o a Subemenda da Comissão
de Minas e Energia.

Para maior clareza daquilo Que se votará.
peça ao Sr. ·Secretárlo que d6 conhecimento
ao ~lenárlo.
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o Sr. Marçeltno RQmano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

O Sr. Fernando Bezerra Coelho Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem para orien
tar a bancada do PMD8.

Art. S· Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões. 15 de dezemcro de
1991.

Assina: Olavo Celheiros. Relator. "

A emenda do nobre Deputado "Marce'lno Roma
no Machado. nosso companheiro e Vic~-Lider.

é realmente constitucional e moral'zadora
mas, lamentavelmente. chegou fora do preZD.
A Mesa, dando.cumprimento às suas obrigações
regimenta1s. não poderia acolhé-la

o SR. pqr;SIDENTE (Ibsen Pinhe;!"'e.) _ iem V.
Ex Jl a palavra.

O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMüB _ PE.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente. o
PMDB enca~inha o voto "sim" e chama a aten
çã~ d05 Srs. Deoutados que não estavam acom
pan~ando a discussão. A subemenda que vai
ser votada agora é justamente aquela que a
vança. em relaçio ao projeto original. esta
belece um prazo e acaba com um fundo formado
pelas taxa5 de equalização. O ~reço uniforme
do açGcar ser~ feito via lncidencia .dO. IP~
nas regIões orde o custo da produçao e ate
inferior em comoaração com as regiôes Norte
li'! Nordeste.

Portanto. a subemenda. matéria de delibe
ração e votação. é positiva e moralizadora.
O que pretende o ~obre Deputado Marcelino
Romano Machado é votar uma emenda que. infe
1 lzmente. ~ão eXls~e. Mas. no mérito. a pre
ocupação ds S. Ex A _ o pagamento dos atrasa
dos ao setor açucareIro _ poderá ser atendi
da na Comlssio ~ista de Orçamento. e o paga
mento dos atrasados. o pagamento ao INSS. o
pagamento dos débitos fiscais e tributários
e o pagamento aos bancos oficiais poderé ser
priorizado e privilegiado. É essa a posição
que o PMOB sempre defendeu.

Por isso. Sr. Presidente. o PMDB orienta a
sue bancada que vote "sim".

O Sr. Vivaldo Barbosa _ Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex A a palavrl!l. -

O SR. VIVALDO BARBOSA lPDT RJ. Sem ~eyj

~âo do orador.) _ Sr. Presidente, certamp-nte
v E'l(~ suspenderá os t raba 1hos dant r'o de
pouco tempo e convocará uma nova sessão. As
sim. inda~o à Mesa como ficará a contagem de
uma hora para os próximos pedidos de verlfi
cação, depois de feita esta verificação; se
c tempo decorrente desta sessão até uma nove
será contado. Não sei se V. Ex~ suspenderá
ou continuará esta sessão. Então. pergunto
como fica a contagem de uma hora par~ efei~o

oe orientação da nossa e de outras bancadas.
~ respeito do comportamento que deverão ado
tar nesta votação.

O SR. rRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ A Mesa
vCli responder ao Deputado Vivaldo Bê:rbosa
'nterpretando uma situação Que não está
criada. mas poderá ocorrer. Se houver a sus
pensão da se~são. 9 claro que se
Interromperá o prazo interstlcial entre uma
verificação e outra e. no reinício da ses
são. o prazo recomeçaria a flujr.

Havendo. no entanto. o enGerramento da
ses.ão. j óbvic que o tnter~tJcio estar~'

cumoridO.
O SR. GERSON PERES (PDS _ PA. Sem revlsão

do oraaor.) _ Sr. Presidente. a Lidera~ça do
PDS não oerml~iu a verificação para dar cum
p~imento ao acordo assumido ccrr. as demais
Lldera~ças. prexe que esta Casa sempre ~em

nonrado.

Tem V.

Se o
de 31

feita.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex· " palavra.

O SR. !OI"''''..."..... '''''' ,,"'!OI,,"'" "'AI.M~U \ rov.> _ ~ ..

Sem revisão do orador.) Sr. Presidente.
quero apenas fazer um reparo.

Reputo moralizadora a emenda ao projeto.
Par~ que n~o se f~ça injustiça. eu me peni
tencio e repi~o:·. ~ emenda j moralizadora.
Acredito que aquel'e;; que sejam a favor da
emenda deverão vôtü~ "não", em face da sua
não-inclusão no projeto. Solicito aos Depu
tados presentes que votem "não" em função de
não ter sido permitido o aprimoramento do
projeto. cuja erne~da apenas procurava
moralizá-lo. proibindo aqueles que não pagam
seus tributos ao TesoUl"o Nacional de gozar
de um beneficio fiscal de déficit zero ao
imposto. na sue produção. Por isso. peço à
Casa que vote "não" ao projeto.

~ lido C sdgulnte:

"Subemenda ao Projeto n& Z.158. de
1991.

Substitua-se os artigos 2& e 3& ...
(Le1tura)

o SR. PRESIDENTE (rbsen Pinheiro) _ Em .0
tação a subeme~da.

0s Sr~. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontr·om. Os que II reJol tam. lell,m
tem o braço. ( Paus", . )

Aprovada. por maioria. a subemenda.

O Sr. Marc::eltno Romano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex· 1!I palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revisão do orador.) _. Sr. Presidente,
peço verificação de votação.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO _ Agradeço
aos Deputados que votaram pela moralidade do
Pa i s . (Pausa.)

O Sr. Wilson Campos _ Sr. Presidente. in
felizmente isso n50 significa' moralidaae.

ri SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Soli
cito aos Srs. Deputados que ocupem seus 1u
gares. a fim de ter inicio a votação pelo
sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Plnheiro)
pedido de V. Ex~ tiver o l!Ipoiamento

Srs. Deputados. a verificl!Ição sers
(Pausa. )

Está assegurado o apoiamento.
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o Relator. a Quem ca~eria acolher a emen
da. não o fez. Não eXIstindo a emenda Dara
ser votada. irlamos acompanhar o coleQ8.
Esta Liderança abre Questão na bancaoa e os
colegas votarão de acordo com as suas
consciências.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) O PDS
orienta o voto "sim". -

O Sr. Marcellno Romano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex' a palavra.

le", 11.

Ela. h~Je. inCIde sobre o açuCBr votamos a
fllVO'- do pr'O) eto >,3' a O'o<t \ "CU ,. a ta",a e
crIar o Ir] ~6 para os fstodOS dO Sul e do
Centro·Oeste.

O SR. MARCELtNO ROMANO MACHADO (POS SP
Sem revls~o do oredor.) _ s~.· ~~loãnt••
peço e palavra para uma Questão de ordem.

O SR .... PRESIDENTf (Ibsen Pinheiro) _ N50 há
Qu~stáo de ordem. Estamos em processo de vo
tação. Deputado.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO _ Sr. Pre
sidente. é sobre o processo de votação.

Sr. Presidente.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (1"05 SP.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente. o
PDS abriu Questão e não recomendou o voto.

O Sr. ~utahy Júnior Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex· a palavra. -

O SR.~UTAHY JÚNIOR (p5DB _ BA. Sem revi;6o'
do.orador.) _ Sr. Presidente. o PSDB man~eve

entendimento com o Li der doPMDB. Deputado
Genebaldo Correia. e votamos "sim", na ce~
teza absoluta de Que neste interstlcio de
uma hora não há pOSsibilidade. de haver o en
caminhamento de um re~ime de urgência urgen
tissima na rola~em da divida. Por isso, vo
tamos "sim".

O SR. JOÃO TEIXEIRA (Pl _ MT. Sem revis50
do orador.) _ Sr. Presidente. nós, do Parti
do liberal. entendemos Que o tratamento do
Nordeste não pode ser o mesmo dado a. S~O

Paulc. São Paulo é um Estado praticamente
formado. Não podemos fechar as' usinas no
N~rdes~e e mandar 350 mil trabalhadores para
~ao Paulo. Temos de faze~ separação dos vo
tos. porque o Brasil tem de ter tratamento
diferenciado devido â sua dimensão. Desta
forma. eu, Deputado João Teixeira, voto
"sim". Fica liberada a bancada para votar
come) bem entender.

O SR. LUIZ GIRA0 (POT _ CE. Sem revisão do
orador.) _ Sr. Presidente, não tenho autori
zação para :alar pela Liderança do PDT. mas
faço o encamInhamento do meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pirihei~o) Nobre
Deputado, este. um momento de encami~hamen
to das Lideranças. Se a Presidençia ~ermitir

o encaminhamento devotos pessoais: n~o ~~a
mos terminar a sessão. Desculpe-me V. Ex·,
mas não posso lhe conceder a palavra. As Li
deranças estão encaminhando suas bancadas.

O SR. TONY GEL (Bloco _ PE. Sem revIsão do
orador. I _ Sr. PreSIdente. sem mais delon-
gas. o PRN encaminha o voto "sim". .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Plnhelrol V. Ex·
orIentou o Bloco Parlamentar? O PRN lnteg~a

o Bloco Parlamentar e néo tem prerrogativas
regimentaIs de plenário.

O SR. SAlATIEL CARVALHO (PTR PE. Sem re
vlsá0 de orador.) _ 5r PreSldP~te. a Lide
rança de PTR or'ent~ seu voto Meu voto pes·
s081 ri "SIm", mas a Quest~o fIca em aberto
na bo!lncad~.

O SR. ISRAEL PINHEIRO IPRS _ MG. Sem revi~

S~~dD or~a?r. I _ ~r. PreSIdente. temos de
~pr'nvar erotE' .proletO. porque ele extIngue I!I
taxa >8 for reJeItado. a taxa continuaré.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Que
seja. Qual é o fundamento. Deputado?

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS sr.
Sem revisão do orador.) _ Sr. ?resioente.
Quero saber Quantos votos ser80 necessários
para aprove r o ~roJeto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ A mai-
oria simples. .

O Sr. Hélio Bicudo Sr. PreSIdente. peço
~ palavra pela orOsm.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Conce
do a palavra ao nobre Oeputaoo.

O SR. HÉLIO··BICUDO (PT SI". Sem revisão
do orador.) _ Sr: ~resldente. o PT entende
que se esta sessão não for derrUbada. não
teremos cond1ções de votar as matérias
SUbseqüentes por serem Oe grande relevância,
Portanto. necessitam de maIor apro~undamento
pelas Lideranças. Nessas condições. se as
Lideranças estiverem de acordo Que esta ses
são seja d,err'ubéldl'l liPÓS a presente votação,
o PT voterá. Caso contrário o PT declara-se
_ obst rução ..

O Sr. Genebaldo Correi. Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem. -

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Conce
do a palavra ao nobre Deputado.

O SR. GENEBALDO CORREtA (PMDB BA. Sem
revisão do orador.) _, Em resposta à-formula
ção do PT. aa parte da Liderança dO PMDB é
um compromisso q~e já havia assumido com ou
tras Lideranças. Nós não Quer'emos atropelar
a votação da rolagem da olvida. até porque
neste momento ná uma ComIssão. indicada pe
los Srs. Lideres. estudando a matéria. Não
há nenhum rIsco de se apresentar um
requerimento. Se a discussão será o próximo
ponto da pauta. não posso me
responsabl1izar.

O Sr. Vivaldo Barbcsa
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Conce
do a palavra ao nobre Deputado.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT _ RJ. Sem revi
são do orador~) _ Sr. presidente. poderia V.
Ex. informar Qual é o próximo ponto da pauta
a ser submetido à votação. para Que possamos
orientar o nosso comportamento agora?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Esta
mos no desdobramento da pauta e a matéria
seguinte será I!I discuss!o e votação do Item
2 da Pauta.
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o SR. HÉLIO BICUDO (P7 SP. Sem revIs50
do orador.) _ Sr. Preside~t;. o PT está de
acordo.

O SR. GERSON PERES (POS ps. Sem revisão
do orador.) _ Sr. President;. o POS está de
acordo.

O SR. VIVA~OO BARBOSA (por RJ. Sem ~evi

são'do orador. 1 _ Sr. ?res;d~~te. o PDr tam
bém está de a~ordo e comunica ao Plenár,o
due entre os Integrantes aa sua bancada há
pos1ções dlvers~~ a respeIto da matéria. De
maneira que o por nâo tem pOSIção oficial de
bantada ae Lider3nça a esse resoe1to. caca
um votará de aco~do com a sua consciênCIa
pessoal.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB _ BA. Sem
revisao do orador.) Sr. PreSIdente. o no
bre Lider do PT súoertu às Lideranças que
encerrássemos a sessão 1000 após a votação
desta materiá. SabemOS que a Mesa. por ini
ciativa própria. não poderá encerrar d~sde

que haja Quorum. mas creio que as Lideran,;élS
poderão assumir o compromisso de retira~

o quQrúm tão lOQo se encerre e votação desta
matéria.

T,,~rt,OS sobr'u i:l 'ne:>éS requerimentos oe urgên
cia dos 5rs. Líderes para o Projeto nA
2.158/91. que está em votação. para o Proje
to de Lei Complementar na 202/89. que versa
sobre impostos sobre grandes fortunas, para
o Projeto de Lei na 4.580/90. sobre partici
pação nos lucros para o Projeto de Lei Co~
plementar na 7i/89. sobre o processo judi
cial de desapropriação para fins de reforma
agrária e outro requerimento pàra o Projeto
nA 2.380/9i. que dispõe sobre o reajustamen
to de benefícios previdenciários e das res
pectivas fontes.

São esses os requerimentos e essas as ma
térias que seguirão em pauta.

o SR. VIVALDO BARBOSA Sr. Presidente.
ficou uma dúvida: V. Ex· submeterá em seguI
da. como fez com o requerimento de urgênCIa.
os demais requerimentos ou entrará no Item 2
da pauta?

o SR .. PRESIDENTE (ibsen Pinheiro) _ Vamos
entrar no Item 2 da pauta.

O 'Sr. Gastone Righi _ Sr. Presidente, peço
a palavra PB'la ord.ell1'.

O SR. PRE~IDENTE (~bsen Pinheiro) _ Tem V.
çx· a palavra pela ordem.

tI SR. PRESIDENn~ Dosen Pinheiro)
Ex& D palavra.

Tem V,

O SR. GASTONE RIGHI (PTB SP. Sem reviseo
do orador.) _ Sr. Presidente. para orientar
a minha bancada. essa matéria não é
programática e tem conflitos regionais em
termos de sua avaliação. Portanto. a LIde
rança do PTB libera sua bancada para que
cada um dos seus Integrantes vote d8 acordo
com sua consciência.

O SR. NAN SOUZA (psr _ MA. Sem revi~ão do
orador.) Sr. Presidente, o PST orienta ~ua

bancada pãra votar livremente. embora enten
da que a questão é muito regic"al.
conseqüentemente conflitante. Mas liberd~de

é um direito individual de qualquer õ:1embro
do nosso Partido.

o ,SR. MARCE~INO ROMANO MACHADO Sr. Pre
sidente. peço aos que votarão cont~ariamente
ao prOjeto que não dêem quorum por enquanto.
para oue obstruam. esperanoo e~atamen~e a
primeira votação, porque se esse prOjeto ~or

aprovado. somente dois produtos de allmen~a

çeo serão tributados. caviar e açúcar. Hoje
somente O caviar é tributado em matéria de
alimentação. Vamos equiparar o caviar ao a
çúcar. que é produto da cesta básica?

o Sr. Wilson Campos _ Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Tem V.
Ex· a palavra

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB PE. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente. sem querer
ser mal-educado~ Quero-lhe dizer que é a
quinta vez que o D~pu"tado M.1Ircellno Romano
Machado vem is trlbu"a para encamint",r a sua'
bancada quando S. Ex· .,ão poderia nem enca:
m~nhar. visto que o Deputado Gerson Peres ja
o fez.

O Sr. Genebaldo Correia Sr. Presidente.
peço a palavra pola ordem.

o SR. RICARDO IZAR (PL _ SP, Sem reVIsão
do orador.) _ Sr. Presiaente, o PL está de
acordo.

, O SR. PAULO HARTUNG (PSDB _ ES . Sem rev i -
sao do orador.) Sr. Presidente. o PSDB
está de acordo.

O SR. NAN DE SOUZA (PST' MA. Sem revisão
do orador.) _ Sr. Presidente. o PST está de
acordo.

O SR. GILSON MACHADO (Bloco _ PE. Sem re
v1são do orador.) _ Sr. Presidente. o Bloco
estÁ de acordo.

O. SR. ALDO REBELO (pedo B _ SP. Sem re'J i 
são do orador.) Sr. PreSIdente. o PC do B
est'á de acordo.

o SR. GASTONE RIGHI (PTB _ PS. Sem reVlsao
do orador.) ~ Sr. Presidente. o PTB ~oncorda

com a suspensão da sessão.

O SR. PEDRO TONELLI (PT _ PRo Sem revisão
do orador.tt _ Sr. Pres i dente. o PT vota
"não".

O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMD8 ~ PE.
Sem revisão do orador.) Sr. P~esiden~. o
PMOB vota "s1m".

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB _ PE. Sem revl
s~o do orador.) _ Sr. PreSIdente, o PCB vota
"s1m".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) A,Mesa
~olicita aos Srs. Deputados que ind1qU~m

seus ·códigos. pare que se proceda à votaçao
da matéria. (Pausa,)

Os Srs. Deputados Que não reglstr8r~m os
seus votos queiram fazé-lo nos postos
avulsos.

A Presidência informa ao Plenário e pede
a atenção de todos ~s Srs. Deputados·_ ~ue o
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Senador Mauro Berievides co~vo=ou 3as5&~ do
CO'~rjr\'il"':;O Nacional para hOJe. às 19 noras.

A Srg ~a~i~.Lulzz Fontnnele Sr, Presi
dente. poço a pal~vra pel~ oroem.

~ Sr. Viv~ldo Barbosa _ Sr. Preslcente.
De 1a ore/"'""

o Sr. Gaãtone Right _ Sr. Pres;dente. pela
arejem

o ~R. ~RESIDENTE lIbsen Plnheiro) _ Tem V.
Ei';" "' pa j avra.

~ S~. VIVALDO BARBOSA lPDT _ RJ. Sem reVl
sio do credor. I _ S~. Presldente. pela pre
vj~~o Jélta ontem oelos Lideres. as matérlas
de amanhã Já 5~a em n~mero substancial e
mUlta complexas. tals como a questão fiscal.
o lTR e a ralagem da dívida.

© SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Escla-
\,°0<:;;0 ;~ V. E"" Q\Je estas matéri as :"1ão-estarão
na pauta da sessão extraordinár1a. Poderão
encrar par acordo de Líderes. se lhe derem
urgência. mas não estão na pauta.

o SR. GASYONE RIGHI lPTa SP. Sem revisão
do orador.) Sr Pre5 1 dente. pare or 1 enta
ção dos Srs Deoutados. desejaria saber duas
coisas de V. Exa~ se Ir~ suspender ou encer
rar a sessão. e se marcará uma nova sessão
par'a quando e 'a que, horas.

O SR. PR~SIOENTE lIbsen Plnheiro) A Mesa
e$CléWeCe ~ue. se houver quorum para dellbe
ração, c'matéria estará deCldida.

Se !'",cu"er quorum para de 1 i ber-ação da r:laté
Fi~. a Mesa terá que contlnuar a seSSdo,

Se não '"louver Quor'um nem para d: scuss';;o.
que é de 51 Srs. Deputados. a Mesa encerrará
a sessáo. convocandO uma sessão
e~traordlnàrla para amanhã. às 10 horas da
manhi. cem a Ordem do Dla de hOJe. inclu!1Ve
os n"q'Jerlmentos encaminhados a apreCIação.
menos a matéria vot3da.

O SR. GASTONE RIGHI _ Muito obril;lado. Sr.
Pt'es i dente-

o Sr. Renato uohnsscn Sr. Presidente.
peço a pala~ra pela ordem. -

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. RENATO uOHNSSON (Bloco PRo Sem re
visão do orador.) _ Sr. Preside;te. gostaria
de fazer um apelo à Presidência e às Lide
ranças da Casa no sentido de serem colocadas
na pauta all;lumas matérias importan~es. como
o ajuste fiscal e o FlnSOClal. matérlas que
não são polêmicas nem regiona1s. A rolagem
da dívida e outras matérias transcedem o as
pecto partidário. são polêmicas e implicam
em questões regionals. Os Srs. Deputados não
segulrão suas Llderanças. uma vez que se
trata ae matéria rel;lional.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE .( PSB CE.
Se~ rev1são d~ oradora.) _ Sr. Presidente.
no decorrer da semana apresentei um requeri
mento. solicitando que a Mesa indicasse u~

número de Deputados que pudesse compor uma
~sa de negoclaçdo. Juntamente com os servi
dores em greve e o Governo Feoeral. Não ti
ve. até o momento. resposta a este
encamlnhamento.

Então. sol tCltO a V. Ex G Que até a sessão
oe segunda-feira possamos ter estes nomes
devidamente escolhldos. para procedermos à
negociação antes do recesso parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhelro) A Pre
s10ància val dec1dir sobre o requeri~nto de
V. Ex"

O Sr. Fernando Bezerra Coelho Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem~

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex· a palavra -

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex· e palavra. -

Tem V.U SQ. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
i:~;.1 a Da lavra.

Tem V.

o SR. VIVALDO BARBOSA _ Por isso. Sr. Pre
sidente. em função de ter lon9as discussões
amanhã. QUer na sessão extraordinária. quer
1-':3505;;.30 ordlmirla. creIO que poderiamO:3.
hOJe a tarde. ter sessão extraordinária.
para tentar dar prosseguimento a esta pauta
Já pf'I1IVlsta.

o ~~o pRESIDE~TE (Ibsen Pinheiro) Depu
tZleJo \J I \ta I do Barbosa. a Mesa a inda tãm Que
aDi"'6~jl:lf' matéria pendente. Que é o i tem :2 da
pauta de hoje. e requerimentos encaminhados
~aFa apreCiação. A convocação da SOSSdO
8~~reordtnárla não Impedirá o seu cancela
ffi~nto. se essa for a vontade dos Srs.
Lideres. No entanto. a não convoceçâo.
g6rarã problemas de ordem rel;llmental. Tudo
indica a conveniência de manter-se uma ses
são ~~trBordlnãrla convocada. para a hipôte
:lió!l da haver entendimento. Não havendo enten
dimento. sempre se poderá cancelar a sessão
~xtraDrdinár'a. mas temos uma pauta que se
C@wQ5e'do item 2 de hoje e QDS requerimentos
encamlnnados à mesa.

Por esta razão entende a Mesa que é mais
,,;;;;>,,,,,,,,..1ente convocar uma sessão
~~traordinaria para amanhã. dia 16. às 10
~1©f'l:'l:S •

o SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB PE.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Preslaente.
hoje. tIve oportunidade de ocupar esta tri
buna para tecer comentários sobre as decla
rações do Sr. Secretário Nacional da Fazen
da. Sr. Luiz Fernando Gusmão Welllsch. O Lí
der do meu Pllrtido. Deputado Genebaldo Cor'
reia. em reunião com a Liderança do Governo.
da qual participou o Deputado Humberto Sou
to. onde estava presente o Sr. Secretário.
fez questão de desmentir as declarações a~e

lhe foram atribuídas pelo jornal O EstadO de
S. Paulo e oelo Correio Braziliense. S. Ex·
tomou a lnlv)ntiva de procurar a lmprensa
para reproduzir ess~ desmentIdo.

O Sr. Marceltno Romano Machado Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem~

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex· a palavra.

O SR. ~~~CELINO ROMANO MACHADO (PDS SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presldãnte
não' existe ma;s'D~putados nos postos. Soli:
cito a V. Ex~ Que-encerre a votação..'o Sr. Gilson Machado _ Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
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Conce-

o SR, PRESIDENTE (Ib~en Plnhelro) _ Tem V.
Ex" a palavra.

. O SR. GILSON MACHADO (Bloco PE. Sem re
visão do orador.) _ Sr. Presidente. aoelo
para os Srs. Parlamentares que estiverem na
Comissão Mista de Orçamento que se encami
nhem ao p'enárlO.

Faltam apenas 15 5rs. Parlamentares para
se alcançar o quorum.

O Sr. Fernando Bezerra Coelho _ Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

. 0 SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMD8 _ PE.
Sem revisão 00 orador.) Sr. PresIdente.
convido os Srs. Parlamentares do PMDB. que
estejam em seús gablnetes ou nas reun16es,
que se encaminhem ao plenário, pois estamos
processando à discussão ~obre o ajuste fIS
cal e a rol agem da dívlda. a fim de que pos
samos adoulrlr o quorum e votar matéria de
real importância.

O meu apelo. Sr. Presidente. é no sen~ido

ae que sejam aguardados alguns minutos. por
que existem mUltos Parlamentares envolvldOS
em trabalhos de Comissões. crladas pelos Li
deres Part1dários. para que. durante esca
manhã. pudessem dlscutir. com técnicos do
Governo. problemas relativos ao ajust~ flS
cal. não apenas em relação à ~olagem aa dí
vida. como também ao Finsocial. matérla de
grande interesse para os apose~tad~s

b~asileiros: Inclusive. o Líder do PT8. De
putado Gastone Righi.. tem ínteresse Oe votar
o projeto do F'nsocial em conjunto com O
projeto Qua concede reaJustes aos
apo:sentados.

Neste sentido. fot também criada uma Co
missão da Parlamentares. de vários partidos.
para apreciar a mensagem do Governo sobre o
Flnsoclal. Há alguns aspectos ainda de cons
titucionalidade. algumas dúvidas sobre a a
plicaç80 dessa alíquota de 2~. Isso demanda
alguns estudos e análises. Convido. soo~etu

do. esses Pa~lamentares envolvidos ne~sas

reuniões parp que. se desloquem ate o
plenário. para atender à necessidade de aqui
alcançarmos o quorum para deliberar esta
questõo. que. de grande Interes:se.

Não tenho dúvida de Que a maioria dos que
aqui estão presentes estará votando favora
velmente. para chega~mos a um entendimento
satisfatório. que atenderá às partes
interessadas.

O Sr. "'areellno Romano Machado _ Sr. Pre
stdente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhei~o) _ Conce
do • palavra a V. Ex· pela ordem.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB _ PE. Sem ~evi

são do orador.) Sr. Presidente, V. Ex· tem
sido crite~loso iodas as outr.s vezes. Não é
por Insistência do Deputado Marcel'no Romano
Machado. interessado no projeto. que vamos
ficar aqui dependendo de QUorum. Como disse
S. Ex·. ·só paga imposto quem come caviar·,
JB é um crime come~ caviar. Quem faz Isso
deveria pagar imposto dobrado.

O Sr. ~urandyr Paixão _ Sr. Presi~ente.

peço a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENl'E (Ibsen Pinheiro)
do a palavra a V. Ex· pela ordem.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMOB _ SP, Sem re
visão do orador.) _ Sr. Presidente. gostaria
de apelar para os Deputados de Sáo Paulo que
ainda não compareceram a este Plenário para
que venham para cá, para cumprirmos com a
palavra empenhada. que ~ol estipulada num
consenso entre os Deputados de São Paulo. do
Norte e do Nordeste.

Pediria. encarecldamente. aos Deputados de
São Paulo. que estejam em seus gabinetes ou
em reunlóes isoladas. que venham logo ao
plenário. para nos ajudar a resolver de vez
essa matéria. para ganharmos tempo e votar
mos outras matérias de real ~nteresse do po
vo, Que se encontram em pauta.

Era este o apelo que gostaria de fazer,
principalmente 8 bancada de Séo Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ A Mesa
percebe que o fluxo de votantes se epgotou e
a oroposlção do Deputado Marcelino Romano
Machado proceda.

Está encerrada a votação.·

A Mesa vai proclamar o resultado.

(Pausa.)

A Mesa percebe. no entanto. Que o autor do
requerimento de veriflcação de votação dela
não participou. Conseqüentemente. declaro
insubsistente a verificação e mantenho o re
sultado da votação simbólica.

O projeto está aprovado.

O Sr. Marceltno Romano Machado _ Sr P~e
sidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIOEN'rE (Ibsen Pinheiro) TemV: Ex· a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revisão do o~aaor.) _ V. Ex· deve~ia ter
feito este alerta antes de proceder à pro
clamação do resultado da votação. A sessão
esta encerrada po~ falta de número. Sr.
Presidente. O projeto não pode te~ sido
aprovado.

V. Ex· não pode proclamar esse resultado
porque não há quorum no plenário. Sr.
Presidente. Falta número. V. Ex" deveria
ter-me.avlsado. ter-me informado de ~ue eu

Conce-

Sr. Presidente. ceço

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
do a palavra a v. Ex· pela ordem.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (P05 _ S?
Sem revisão do·orador.) _ Sr. Presidente. V.
Ex. tam conduzido com Imparcialidade e jUs
t'i ça esses traba 1hos. Há c I nco mi nutos (lue
nio há Deputados para votar. Peço a V. Ex·
Que encerre a votação.

o Sr. Wilson Campos
. a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro' _ Nobre
Deputado. o momento regimental para o pedido
de" verificação estava superado quando o PT
formulou o pedido. Poderá faze-lo numa pró
xima votação, sem nenhuma dificuldade.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO Sr. Pre
sidente. peço ao nobre Secretário Que nos dê
eiincia do que está sendo votado agora.

O Sr. "are.llno Romano "aChado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

o SR. MARCELlNO ROMANO MACHADO (PDS _ SP .
Sem revis~o do orador.) _ Sr. Presidente, o
nobre Lfder do PT não pediu verificação
quando do meu pedido porque o Plenário refe
rendou o meu pedido. Como a votação nominal
fo~ declarada Insubsistente pjla minha au
sência. S. Ex· reforça. mantém pedido.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHAOO (POS SP,
Sem revisão do orador.) Sr. PresIdente. V.
Ex- declarou insubsistente a verifIcação em
função da minha aus~ncia na votação. Quando
V. Ex- fez. essa declaração. esse processo
todo ficou nulo. Houve a votação simbólica,
e V. Ex· proclamou o resultado ..Depois de
todas essas discussões, o PT pediu a verifi
cação de votação. ainda dentro do processo.
Acho que V. Ex· poderia aceitar esse pedido,
exatamente em função de Que o resultado pro
clamado foi referente à votação anterlor. O
PT reforçou' O· ped i do de ver i f i cação a V.
Ex·. que declarOU inconsistente o meu pedido
em função da minha ausência.

Tem V.O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex& a palavra,

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o
requerimento de verificação de votação não
foi feito por mim. ·Foram mais 09 30 Deputa
dos que solicitaram esse procedimento:

o Sr. Mareelino Romano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra para uma questão de
ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Tem V.
Ex· a plllllvra.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Tem V.
Ex- a palavra.

Registro o meu voto "nãO".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ A Mesa
não está inovando, nobre Deputado. Episódios
sem~lhantes a este já ocorreram diversas ve
zes. e a Mesa sempre adotou a ~esma

orientação. Sendo insubsistente a verifica
ção de votação. é claro que o número je vo
tantes é irrelevante para o prosseguimento
da sessão. A sessão prossegue com a votação
da matéria na Ordem do Dia. conforme nossa
pauta.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen P rnheHlQ.) _ O re
Querimento foI feIto por V. Ex· O apoiamento
• que partiu de outros Srs. Deputados.

o Sr. Mare.l tno Romano Machado _ Sr. Pre
.tdente. peço a palavra pela ordem.

(I!)verla votar, porque permanecia em plenário
o 'tempo todo.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) é
intempestivo.

Vou submeter a matéria a votos e qualquer
dos Srs. Deputados poderá pedir verificação
de votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) É
lntempestiv~. Fosse.tempestivo, V. Ex· pode
ria também renovar o pedido de verificaçào.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO _ N~o pode
ser intempestivo. Vou recorrer à Comissão de
Justiça.

Tem V.o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex· a palavra.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO Eu Iria
renovar: Mas vou pedir, então, ao nõbre De
putado .L, f der- do' PT.. Eduardo Jorge, para em
conjunto fazermos um recurso à Comissão de
Constituição' e Just~a e de Redação. respei
tando a decisão dd ~. Ex·

O Sr. Mareeltno Romano Machado Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem~

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presid;nte,
peço verificação de quorum, para dirimir as
dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Esta
moS·em processo de votação. Sr. Oeputido.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revlsSo do o~ador.J ~ Sr. P~esldente, eu
me declarei em obstruç60 antes da votação.
Solicitei a todos os que eram contrários à
matérl. que se retirassem do plenário. E So'
Ex·s assIm fi~~rem. V. Ex· nAo me alertou de
Que o meu voto deverIa ser computado, embora
possa dizer Que eu deveria ter votado. Mas
eu me' declareI em obstrução ..Sr. Presidente.
Ninguém me alertou. InclusIve a Mesa, de que
meu voto devorla ser enunciado, embora esti
veSSe em plen&r1o para acatar, a Qualquer
momento, essa determinação, mesmo estando em
Obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Ibson Pinheiro) _ Escla
reço ao nobre Deputado ~arcel Ino Romano Ma
chado que declarar-se em Ob3trução é prerro
gativa dos parti~os e não dos Par 1amentare:
lsoladamente,

Em segundo lugar. o declarar-se em obstru~

ç50 n60 exime o' reauerente de vertficaçi!o tie
votos de. ~ar_.t,j·"CltR:ct,jQ,,"& votação.

AInda ontem o Llder do PM08 59' declaroU em
obstrução e parman6Ceu em plenário. votando.
porQue isso é uma eXiwêntla do Regimento In
terno, ali&5 perfeitamente compreensível,
porque. para o Parlamentar poder obstruir.
tem da estar participando do processo.

o Sr. Mareeltno Romano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE· (Ibsen Pinheiro) _ Tem V.
Ex" a palavra.
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Vou reproduzir o processo de votaçAo.

Sra. Deputados. o parecer é pela rejeição

o Sr. Mareeltno Romano Machado Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pfnnefro) _ Tem V.
Ex" a palavra.

Tem V.

SR. PRESIDENTE (Ibsen Plnhejro) _ A pe
do Sr. Deput~do Marcelino Romano Macha
se houver apdlamento de 31 Srs. depüta
far-se-é a verificação de votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex" 11 palavra.

o
d1do
do.
dos,

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS SP.
Sem revisão 00 orador.: Sr. Presidente,

o SR. MARCELINO· ROMANO MACHADO (PDS SP.
Sem revisão do orador.) _ Peço verlficeção.
Sr. Presidente.

o Sr". MareeI filO Romano Machado _ Sr .Pre
sldente. peço a palavra pela orOem.

Os Srs. Deputl'.ldos qU"J aor'ovam as emendas
permaneç!'.m como se "ncOr! tnun. (Pausa.) Re
Jeitadas as emendas.

O Sr. Mareeltno Romano Mach~do Sr. Pre
sideht~. ~eço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDfNTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex· a palavra.

o Sr. Sidney de Miguel- SI. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança pelo Partido Verde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra para uma Comunicação de Liderança, de acordo
com o art. 99• § 4~, do Regimento Interno. V. Exry dispõe
de 5 minutos para o seu pronunciamento.

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Sem revisão
do orador.)'- SI. Presidente, Sr"S e Srs. Deputados, trago
nossa palavra sobre a atuação do Senador Maurício Corrêa,
recentemente nomeado Ministro da Justiça. S. Ex' tem corres
pondido de maneira concreta e firme ao que dele esperávamos
em função do seu currículo - homem ligado à OAB e à
defesa dos direitos humanos - e da sua história trabalhista.

Sabemos muito bem que o País ficou comovido com a
chacina do Oavilhão do Presídio do Carandiru, tão conhecido
de muitos militantes de esquerda que padeceram naquelas
masmorras. Essa chacina foi imprudente e irresponsavelmente
cometida pela Polícia de São Paulo. Isso nos envergonha.
Infelizmente, o Governador Fleury não teve a sensibilidade
de se alinhar à defesa da vida e, lamentavelmente, cometeu
equívocos. O Ministro Maurício Corrêa, quando convocado,
imediatamente para lá se deslocou e contribuiu para que aque
la crise tivesse um bom equacionamento.

Sr. Presidente, o Deputado José Augusto Curvo, Presi
dente da Comissão de Defesa Nacional, fez uma crítica a
uma entidade internacional que todos respeitamos e devemos
respeitar, a Human Rights Watch. Trata-se de uma organi
zação que está trabalhando com a Organização dos Estados
Americanos e que fez um trabalho sobre os presídios. Num
erro grave de conceito, o Deputado Curvo criticou essa entida
de, como se a atuação da mesma no Brasil representasse uma
ameaça à soberania nacional, o que não é verdade. Esta Casa
foi liderada muitos anos por Ulysses Guimarães, que sempre
defendeu os direitos humanos sem discriminar nenhum estran
geiro, principalmente quando se trata de representantes de
uma instituição tão corajosa como essa, que denunciou inúme
ros crimes cometidos na cidade de Miami contra os exilados
cubanos que queriam lutar de maneira mais eficiente pela
democracia. Eles foram muitas vezes ameaçados, e essa enti-

contrários ao
Se porventura
voto Ms1m Màs

que estejam
déem número.
solic1to o

Peço 'eQueles
projeto que não
houver número,
emendas.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHAOO _ Mas. Sr.
Presidente, V. Ex· vê pelo painel qu~ ná 234
Srs. Deputados presentes. Exat.menie em fun
ção disso, para que'contlnuemos a votação. é
que solicito verificação de quorum.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revisão do orado~.) _ Sr. Presioente.
somos contrários es emendas e, •• votermos.
votaremos "não". Contuoo. solicIto aos Depu
tados da bancada e ~Queles Que estejam
contrários ao projeto aue n50
dêem quorum para ·esta votação. O POS se de-
clara em obstruçao. .

o SR. MARCEL~NO ROMANO MACHADO (PDS _ SP.
Sem revisão do oradc~.) _ Sr. Presidente.
estava'voltando a eSTe microfone, exatamente
para retificar a minha posiÇao, quando fol
levantada .a questão de ordem. O nosso posi-.
cioname~to é pela aprovação das emendas. e
solicito que elas sejam aprovadas. mas. n~

verdade. nós nos declaramos em obstrução.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pfnheiro) _ Tem V.
Ex" a palavra.

o Sr. Marcelino Romano Machado _ Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Nobre
Oeputado, a verificação de quorum que V. Ex·
pode solicitar é a do quorum para o funcio
namento da sessão e a discussão da matéria.
que é de 51 Srs. Deputados.

A Mesa supõe que todos concordam que haja
51 Srs. Deputados no plenário. É evidente a
existêncfa de quorum para discussão. Para a
deliberação. poderemos ver adiante.

o ~R. PRESIDENT! (Ibsen Pinheiro) _ Sr.
Deputado. agora V. Ex· está pedindO antes da
hore. Permita que o Presidente proclame o
resultado.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (POS _ SP.
Sem revisão do orador.) Sr. PresIdente,
soltclto verificação de võtaçáo.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex" a palavra..

6~tou no exerc{cio da liderança, porQue o 1
Vice-Líder também está ausente do plenárIo.

Pela Liderança do POS, sollclto v_rlflca
ç60 de v,otaçáo.

O Sr. Mareelino Romano Machado _ Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.
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dade trouxe isso à luz e a público. Ela não se alinha com
ninguém, com país e interesse algum. E atua de acordo com
a Constituição brasileira e com as nossas mais profundas tradi
ções.

SI. Presidente, também quero elogiar aqui o Ministro
Maurício Corrêa pela decisão de manter o SI. Sidney Possuelo
na direção da Funai. Isso sinaliza para toda a sociedade que
o Governo Itamar Franco está muito bem definido a respeito
da demarcação do território de um povo que vinha sofrendo
um genocídio como conseqüência da invasão de suas terras
por pessoas interessadas em ali explorar um garimpo, ao arre
pio da lei o SI. Possuelo fez um trah'llho importante de demar
cação das áreas indígenas.

Queremos deixar registradas essas palavras, especialmen
te quando Deputados estão vindo a e!'te plenário trazer idéias
erradas, superadas, baseadas em conceitos em vigor quarenta
anos atrás, como se a defesa nacional estivesse ameaçada.
Todo mundo assistiu, pela televisão, à guerra do Golfo. Não
podemos ficar na Idade da Pedra. Não podemos usar argu
mentos que, se concretizados, poderão provocar genocídios,
como ocorreu com o povo Ianomami. Sabemos que as ameaças
continuam, que invasões têm sido feitas.

É preciso que haja pessoas à altura da tarefa de fazer
valer os preceitos constitucionais, o Ato das Disposições Tran
sitórias, para que não fiquemos envergonhados ao ver rasga
rem a Constituição brasileira quando elaboram programas
plurianuais sem a previsão de recursos, deixando para trás
os compromissos que esta Casa tem com a legalidade.

Nesse sentido, SI. Presidente, queremos deixar aqui regis
trado o nosso lamento pelo fato de um político da altura
do Senador Coutinho Jorge, recentemente nomeado Ministro
do Meio Ambiente, ter se pronunciado sobre a questão da
área indígena declarando ao jornal O Globo que é a favor
da redefinição do território ianomami. Evidentemente, S. Ex~
precisa ter as suas posições; é bom que as tenha, é bom que
fale, se pronuncie, mas realmente poderia ter-se informado
um pouco melhor a respeito dessa questão. O Ministro, desde
logo, se posicionou em relação a problemas que não são afetos
diretamente à sua Pasta, e isso é ruim.

Portanto, deixamos registrada aqui a nossa crítica respei
tosa ao Ministro Coutinho Jorge, que recentemente assumiu
a direção do Ministério do Meio Ambiente.

A Sr' Eurides Brito - SI. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de Liderança pelo PTR.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra a V. Ex~ para uma Comunicação de Liderança.
V. Ex~ disp"'e de três minutos na tribuna.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
durante uma semana evitei falar, neste plenário, a respeito
do desaparecimento do querido companheiro de todos nós
Deputado Ulysses Guimarães. Lutando comigo mesma para
não acreditar no acontecido, vejo que hoje não posso mais
protelar o que eu gostaria de dizer a respeito desse grande
líder nacional que desaparece.

Certa vez, solicitado a resumir com uma frase toda a
sua obra, o Deputado Ulysses da Silveira Guimarães definiu
a própria vida como "um inventário de dificuldades". A ma- _
neira corajosa e despojada com que enfrentou e superou essas
dificuldades, em sua longa trajetória política, ficará r.ara sem-

pre na memória de nossoPai§,_cQmo model? e exemp1o_di~nos

para todos aqueles que pretenderem dedIcar-se ao bem co
mum.

O seu desaparecimento deixa-nos a todos como que deso
rientados, sem norte. Que fazermos, agora que o destino im
piedoso nos arrebatou a sua presença inspiradora?

Na verdade, qualquer discurso de homenagem póstuma
ao DI. Ulysses será injusto, uma vez que é impossível corres
ponder apenas com palavras à grandeza de seu legado. A
única homenagem possível é a que conseguir manter acesa
a chama que foi a sua principal característica em vida: a ação
incansável em busca da felicidade do Brasil e dos brasileiros.

Se egrande a tristeza, embora pareça a angústi<i1nsup·or
tável, não podemos deixar que as lágrimas do luto nos parali
sem e desanimem; não podemos permitir que a dor da perda
transforme a morte do DI. Ulysses em contraponto a tudo
o que de melhor nos deixou com seu exemplo de vida.

Longe de afrontar dessa maneira a sua memória, que
seja a grande saudade de agora uma forma de insculpir em
nossas atitudes presentes e futuras as suas melhores qualida
des: seu espírito, sua coragem, sua intransigência com tudo
o que restringe a liberdade, sua dedicação irrestrita à causa
do Brasil e, sobretudo, a sua firme liderança.

Liderança que, embora cristalizada na árdua luta pela
democracia, manteve-se, pela lucidez e pelo equilíbrio, como
ponto de referência para toda a sociedade brasileira.

Presidiu com inigualáveis energia e prudência os trabalhos
constituintes, guiando-os para longe das armadilhas da radica
lização, contornando todos os obstáculos levantados pela into
lerância e conduzindo-nos com segurança pelas trilhas difíceis
do convívio democrático. Soube esperar, quando o momento
fez necessária a paciência; soube protestar - e com energia
- quando as circunstâncias trouxeram indignação; soube con
ciliar, quando o bem do País exigiu a colaboração de todos.

Entretanto, como ele mesmo dizia, e ficou para sempre
registrado entre os incontáveis adágios com que costumava
definir as coisas da política, "político é como cozinheiro, que
faz o melhor bocado, mas nem sempre o come". Com a rede
mocratização, afastou-se serenamente do proscenio, sem
amargura, sem apego egoísta ao Poder, quando divisou nessa
atitude o melhor para o País, cedendo o bocado que ajudara
a preparar com tanto carinho - o governo democrático 
ao seu companheiro de jornada Tancredo Neves.

O verdadeiro estadista, na definição de Aristóteles, é
aquele que procura conformar os seus concidadões para a
prática do bem, e o faz principalmente através do prórpio
exemplo. E assim agiu Ulysses Guimarães.

Sua grandeza, entretanto, não se revelou apenas nas boas
obras, mas também quando cometeu erros. O valor dos ho
mens também se mede pela forma como se comportam quando
erram, pela maneira como se superam para se recuperarem
dos tropeços. Há os que se recompõem com humildade e
continuam a caminhada e há os que se entregam ao desespero,
sujeitando-se ao desastre e desistindo da luta.

Aos primeiros é que a humanidade deve agradecer suas
maiores e mais importantes conquistas. E entre esses encon
tra-se, certamente, o DI. Ulysses Guimarães, como compro
vam inúmeros episódios de sua biografia.

Pelo lapso gigantesco que separa as bandeiras que empol
gavam o povo há 20 anos - anistia, "diretas já" e Assembléia
Constituinte - daquela que hoje alegremente se defende nas
ruas - ética na política - é que se pode avaliar corretamente
a dimensão do progresso conquistado pelo Brasil no campo.
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da democracia eo quanto desse progresso se deve ao Dr.
Ulysses.

Uma vida inteira dedicada à política. Mas à verdadeira
política, àquela que é realmente exercida em favor do cidadão,
com vistas ao bem comum, com respeito ao eleitor. Aquela
política que arrebata o homem público, impregnando-o de
tal forma que passa a fazer parte de sua vida, que passa a
compor indissociável a figura de sua própria imagem. Com
todas as amarguras que a acompanham, mas com a promessa
de uma recompensa incomparável: a gratidão da Pátria a quem
se dedicou, com toda a sinceridade.

O que de melhor podemos fazer para homenagear a me
mória do Dr. Ulysses, hoje, é continuar a sua obra com o
mesmo entusiasmo que o caracterizava. Continuar a constru
ção da liberdade, da plena cidadania, da igualidde entre os
homens. Continuar, enfim, a construção da verdadeira demo
cracia.

Particularmente, guardo uma lembrança de poucas sema
nas antes do seu desaparecimento, quando tive o prazer de
acompanhá-lo em visita ao Centro de Convenções de Brasília,
a convite do Governador Joaquim Roriz, para verificar as
obras de restauração ali efetuadas, com vistas à realização
da próxima Conferência Interparlamentar, a se realizar no
mês de novembro.

Guardarei sempre a gentileza, a competência e a sereni
dade daquele amigo que tanto bem fez a esta Casa e que
tanto serviu de exemplo a todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Euler Ribeiro

O SR. EULER RIBEIRO (PMDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
sem maniqueísmos, sem a síndrome da perseguição, sem a
crítica gratuita ou apressada, denuncio que os ocupantes dos
Ministérios do Planejamento e da Fazenda voltaram-se contra
o povo, já tão espoliado por tantos governos, que só souberam
sugar-lhe as reservas, roubar-lhe as energias e, recentemente,
chupar-lhe o próprio sangue.

Para resolver o crônico problema do déficit público, que
o Ministro Gustavo Krause, usando jargão popular, envolve
em "cobertor curto", o recém-empossado e ainda transitório
Governo do honrado Presidente Itamar Franco posiciona-se
contra as classes produtivas do País e contra o povo assala
riado, ao pretender criar mais imposto, o das Transações Fi
nanceiras, que implicará aumento da carga tributária e, conse
qüentemente, aumentará a recessão.

O ITF não é inovador, tal como anunciado: é apenas
mais um imposto. Os Ministros do Planejamento, Paulo Had
dad, e da Fazenda, Gustavo Krause, apenas douram a pílula,
anunciando que seria um imposto transitório, com data certa
para acabar: 31 de dezembro de 1993. Com isto, objetivam
ofuscar, toldar as vistas, engabelar Parlamentares para que
aceitem mais essa carga no exaurido caixa das empresas e
no esvaziado bolso da população. ,

Desvirtuando o espírito do correto Imposto Unico sobre
Transações - IUT, "elaborado" - segundo as palavras de
seu idealizador, o Prof. Marcos Cintra Cavalcanti Albuquer
que - "para ser a base da estrutura tributária brasileira e
não um imposto a mais" e que prevê, na sua essência, a
lextinção de praticamente todos os demais impostos, incluin-

do-se o da Renda, os defensores do ITF querem tão-somente
resolver problema emergencial do Governo, sem se preocupar
em que o ITF é cumulativo, apena aqueles que trabalham
e produzem mais, prejudica as exportações, é recessivo. Como
diz o mestre Delfim Netto: "Não há nada mais parecido com
o Governo do que a Oposição no Governo".

Corretamente, o combativo jornalista Josias de Souza,
da Folha de S. Paulo em artigo de ontem, dia 19, sob o título
"Mãos ao alto, contribuinte", denuncia que o ITF é apenas
mais uma forma de resolver velho drama dos gabinetes de
Brasília: o déficit público. E usando a moda antiga, isto é,
"enfiando a mão no bolso da patuléia".

Diz ainda Josias de Souza: "O novo ITF chega acompa
nhado das tão tradicionais quanto irritantes promessas de cor
tes nos gastos públicos" quando "não passa de um novo assalto
ao contribuinte". E conclui, ameaçador, porém verdadeiro:
"O Governo avisa que o novo tributo será temporário. Aten
ção, Senhores Ministros: a paciência da sociedade pode não
durar tanto".

O posicionamento público que adoto, contra o lTF como
apenas mais um imposto - ao contrário do IUT, substitutivo
de outros impostos, distributivo da carga tributária, justo com
a sociedade -, baseia-se em interesses corretos de todo o
País. Porém, não posso esquecer-me de que, Parlamentar
do Amazonas, não teria como admitir um imposto a mais,
que, mesmo temporário como promete o Governo, seria uma
elevação insuportável da carga tributária sobre as empresas
da Zona Franca de Manaus, já tão apenadas e prejudicadas
pelos desmandos, desconhecimentos e má-fé de segmentos
comprometidos do Governo Collor.

Nesse particular, desejo chamar a atenção do Ministro
Paulo Haddad, em quem depositamos nossas esperanças, para
a importância de ser cauteloso, mineiro que é, quanto a todos
e quaisquer passos que pretenda dar em relação à Zona Franca
de Manaus, que representa 80% da força de trabalho do Esta
do do Amazonas, pessoas que não têm outra alternativa de
trabalho e viriam inchar ainda mais as grandes cidades, cau
sando os graves problemas de insegurança, assaltos, arrastões,
crimes de morte.

Desde já e publicamente solicito audiência ao Ministro
Paulo Haddad para receber os líderes de todos os segmentos
produtivos da Zona Franca de Manaus, a fim de corretamente
inteirar-se do que representa aquele importante pólo de desen
volvimento nacional. E convido S. Ex' a que vá em nossa
companhia a Manaus ver com seus olhos, pessoalmente, o
que são o comércio e a indústria instalados na Zona Franca
de Manaus. Para, só então, consciente, fazer juízo honesto
e não intranqüilizar nem tumultuar com declarações inopi
nadas e infundadas os milhares de brasileiros que estão produ
zindo para o Brasil, inclusive São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e sul do País, de onde provém a maioria dos compo
nentes dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.

O SR. ELIO DALLA- VECCHIA (PDT - PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, "triste não é morrer de fome e sede no deserto. Triste
é não ter o que comer na terra de Canaã". Esta frase, do
escritor José Lins do Rêgo na obra "A Bagaceira", foi muitís
simo bem lembrada na semana passada pelo novo Ministro
da Agricultura, Lázaro Barbosa.

O Dia Mundial da Alimentação foi comemorado dia 16,
,exta-feira. Este é um dia de tristeza para um país como o
Brasil, que é a 1O~ economia do mundo e 49 exportador mundial.
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de alimentos, mas carrega também a pecha de ser o 69 lugar
mundial de desnutrição e o 19 lugar em concentração de pobre
za do Hemisfério Ocidental, na Região Nordeste, que tem
um índice de subalimentação em torno de 80 a 87%.

Mas a fome, a miséria, o descaso não se limitam apenas
ao Nordeste, segundo a "geografia da fome" descrita pelo
médico e escritor Josué de Castro, em 1946. Eram cinco as
áreas da fome do Brasil- Região Amazônica, Mata do Nor
deste, Sertão Nordestino Centro-Oeste e Sul - onde pelo
menos 50% da população apresentava (e apresenta) nítidas
manifestações carenciais, sejam permanentes, denominadas
áreas de fome endêmica, sejam transitórias, chamadas áreas
de epidemia da fome.

Hoje, se fizermos outro mapa da fome, será assustador
como em todo o País será predominante a linha preta do
horror que Josué significativamente usou para evidenciar as
áreas em questão. Ainda lembrando Josué de Castro, citamos
seu pensamento a respeito das conseqüências deste mal: "Ne
nhuma calamidade é capaz de desagregar tão profundamente
e num sentido tão nocivo a personalidade humana como a
fome quando alcança os limites de verdadeira inanição. Fusti
gados pela imperiosa necessidade de se alimentar, os instintos
primários exaltam-se e o homem, como qualquer animal esfo
meado, apresenta uma conduta mental que pode parecer a
mais desconcertante".

O Editor-Chefe do Telejornal Bom Dia Brasil, da Rede
Globo de Televisão, jornalista Antônio Augusto, no dia 16
de outubro divulgou dados extraídos da CPI da Fome realizada
no Congresso Nacional:

"Diariamente morrem mil crianças com menos de
um ano de idade vítimas da fome no Brasil.

A desnutrição afeta cinco milhões de crianças na
faixa de zero a sete anos. O índice é três vezes maior
do que os padrões da Organização Mundial de Saúde.

O brasileiro come hoje trinta por cento a menos
do que em 1960. A média de consumo de leite é inferior
a meio copo por dia.

A primeira causa da fome no Brasil é a má distri
buição de renda.

No Brasil, os gastos com alimentação comprome
tem 44% da renda de quem ganha até dois salários
mínimos.

A produtividade agrícola deve aumentar 20% ao
ano para garantir a produção de 23 bilhões e 800 mi
lhões de toneladas de alimentos básicos."

Hoje constata-se uma diferença em termos de deficiência
alimentar entre a zona rural e urbana. A subalimentação na
zona urbana chega ao índice de até 77% e na zona rural
desce para 54%.

"Em termos mundiais, dez milhões de crianças de menos
de 5 anos morrem de fome anualmente e temos um total
de 500 milhões de esfomeados. Esse ritmo de mortalidade
de crianças é de 10 vezes superior ao do genocídio de judeus
durante a 11 Guerra Mundial". Estes dados são de Ladislau
Dowbor. No entanto, nós aqui na Terra Tropical não precisa
mos nos iludir ao pensar que apenas as crianças estão conde
nadas ao genocídio da fome. A fome hoje se alastra em todas
as faixas etárias indiscriminadamente e tem atingido todas
as raças brasileiras e quase todos os trabalhadores, indepen
dentemente do nível de escolaridade ou profissional.

São raros, trabalhadores ou não, que hoje não são obriga
dos a conviver com o fantasma da fome. Trabalhar para não-

morrer de fome já não é mais privilégio daquele que ganha
o pão com o suor de seu rosto. Os trabalhadores brasileiros
estão morrendo à mingua. Os desempregados estão sobrevi
vendo com teimosia, ou, quem sabe, através de pequenos
ou grandes furtos.

De uma população esfomeada, há que se esperar violên
cia, revolta, depredações, roubo, mortes etc...

Em 1938 a lei do salário mínimo baseava-se no estudo
de Barros Barreto e Almir de Castro, que estabelecia a quanti
dade de ração para atender às necessidades nutricionais diárias
de um trabalhador adulto médio, que correspondia, em média
(porque foi dividido por região), em 3.480 quilocalorias e
120 gramas de proteínas. Naquela época o salário de um traba
lhador deveria ser suficiente para cobrir pelo menos essa des
pesa.

Em 1946, a Constituição resolveu incluir a família do
trabalhador no art. 157: "que o salário mínimo deverá satisfa
zer às necessidades do trabalhador e de sua família".

Hoje o art. 79 , inciso IV, da Constituição em vigor é
o item que contém mais ilusão por palavra, em toda a história
da Constituição Brasileira. "Salário Mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades
vitais básicas do trabalhador urbano e rural e às de sua família,
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo".

Há muitos anos o salário mínimo tem sido o maior desestí
mulo do trabalhador brasileiro. Se hoje ele não é suficiente
para a alimentação ao menos do trabalhador, imagine-se se
é possível reparti-lo com a família. Ainda mais se na teoria
ele deveria ser suficiente para atender todas as necessidades
previstas na Lei Magna.

O que dizer? Não se cumpre a lei?
É possível cumprir-se a lei?
Nós não estamos aqui nesta Casa para fazer leis bonitas,

pomposas, aplaudidas, como é o caso da versão poética que
define o salário mínimo. Sobre nós pesa a responsabilidade
de fazermos cumprir as leis e tornar possível novas leis e
condições de sobrevivência digna para o povo brasileiro.

A fome do brasileiro tem sua raiz no fracasso gerencial
do País, porque a fome alarmante é a incompetência de se
promover a estabilização econômica da Nação.

Miséria é a conseqüência dos desmandos governamentais,
que conduzem o povo a um estado decadente de uma cidadania
que se procura promover apenas com palavras.

Não irei me referir apenas ao Governo Collor - risível
em sua obsessão pela modernidade construída sob a fome
-, mas a todos os governantes desta Nação, desde o seu
descobrimento, que não conseguiram resolver ci problema da
fome.

A fome neste País faz parte da história, apesar de que,
inexplicavelmente, desde que este País foi descoberto, ficou
constatada a fartura de peixes, aves, animais, frutas, legumes,
raízes comestíveis, terra fértil, ouro e muitas outras riquezas
minerais. Os nativos que aqui os descobridores encontraram
eram índios robustos e sadios e hoje até eles são vítimas da
miséria e da fome.

O Brasil era uma terra como a de Canaã, onde jorrava
leite e mel, onde havia a fartura prometida ao povo de Deus.
E hoje, mesmo com a exploração de quase quinhentos anos
de sua potencialidade, as características são quase as mesmas,
só que o povo que aqui habita a cada dia vive pior que antes.
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E o fracasso gerencial não conseguiu até hoje oferecer
um salário mínimo que permitisse a preservação do poder
aquisitivo do trabalhador. O fracaso está claro quando as
estatísticas do desemprego sobem até mais que o índice da
inflação.

De nada vai adiantar a preservação de uma política pater
nalista, que distribui leite, sopa, mas que inviabiliza o cidadão
de poder comprar o seu próprio alimento.

As soluções para acabar com a fome sempre estiveram
em nossas mãos. Temos que começar é a promover a verda
deira e eficaz reforma agrária, que concentra o homem no
campo, em condições dignas, e desestimula o triste fluxo mi
gratório para as áreas urbanas.

É mais do que imperiosa a diminuição de preços dos
produtos da cesta básica para que haja acesso à alimentação.
De todos os programas criados, recriados e fechados dos últi
mos governos, o SAPS - Serviço de Alimentação da Previ
dência Social, criado em 1940, é o que teoricamente serviria
como um modelo para os dias atuais. Mas modelo que caiba
na forma e desenforme, e não fique engavetado, empoeirando.
O SAPS tinha, entre outras funções, a de selecionar e baratear
os preços dos gêneros alimentícios, instalar e manter restau
rantes destinados aos trabalhadores, fornecer alimentos bási
cos a preços de custo aos trabalhadores. Apesar de não ter
atingido todos os seus objetivos, o SAPS poderia hoje apre
sentar bons resultados a curto prazo.

Devemos estimular o crescimento das indústrias, das em
presas e também criar empregos para abrigar os miseráveis
desempregados. Mas, quando falo em estimular o crescimento
não significa aumentar o crescimento do lucro das indústrias,
das empresas, e sim dar condições adequadas para o cresci
mento real daquele setor.

Ao lado do desempregado, sempre esteve a mão-de-obra
desqualificada, que é vítima da carência educacional. Enquan
to a educação for uma prioridade também ilusória, não se
poderá ter bons profissionais nem se prever crescimento em
qualquer setor que seja.

Como bem relatou a revista Veja de 16 de setembro deste
ano:

"Pela aparência, a sociedade esqueceu-se de que
os 32 milhões de jovens miseráveis (e analfabetos,
acrescento ao texto) serão peças indestacáveis desse
País moderno que se quer criar. Quando se juntam
os números da pesquisa do IBGE com passeios pelo
meio da miséria fica claro que há uma bomba-relógio
armada sob a superfície do País. Essa bomba pode
detonar o sonho brasileiro de pertencer ao Primeiro
Mundo."

Infelizmente, a fome não é problema só no Brasil, mas
nem por isso devemos deixar de refletir que o homem já
conseguiu realizar façanhas jamais sonhadas nos séculos passa
dos e até hoje não consegue controlar a fome.

O homem já foi à Lua, está indo a Marte, criou a inteli
gência artificial, con~eguiu avanços tecnológiéOS surpreenden
tes, evoluiu em relação às ciências, à Literatura, à Medicina
e em todos os setores possíveis, mas não conseguiu resolver
o problema da fome.

Temos que encontrar soluções; precisamos tomar medi
das urgentes, porque, como nos alertou muitas vezes o memo
rável político Ulysses Guimarães, numa alusão ao escritor
e poeta Jean Cocteau: "Mais ~iserável do que os miseráveis

é a sociedade que não acaba com a miséria". E aqui eu acres
cento: que não acaba com a miséria e com a fome.

Muito obrigado.

o SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, precisamente no domingo passado, tivemos
um retrato do estado de miséria absoluta em que está vivendo
o povo brasileiro: o "arrastão" - assim denominado pela
imprensa - ocorrido nas praias do Rio de Janeiro, de maneira
curiosa. Fiquei impressionado com o fato de as câmaras de
televisão ali estarem naquele exato momento, bem situadas,
razão pela qual tiveram a oportunidade de filmar todo o pro
cesso. Até parece que havia algum tipo de orquestração, algum
tipo de' incentivo, algum tipo de combinação prévia para a
ocorrência do "arrastão" - mas quero acreditar que não
tenha havido manipulação desses fatos. O chamado "arras
tão", ocorrido anteontem no Rio de Janeiro, levou a um
debate que alcançou níveis nacionais. É que o monopólio
da Rede Globo de Televisão deu ao fato uma divulgação
imensa, para tentar trazer prejuízos políticos ao Governador
Leonel Brizola. Esse problema social pode dar a todo o Brasil
uma verdadeira lição do momento que o povo brasileiro está
vivendo, da sua carência de recursos, da sua situação de mi
séria.

Na verdade, aquele não é o retrato de um caso policial,
mas do caos social em que o Brasil está hoje. Estamos numa
recessão desenfreada, com desemprego, com uma inflação
cada vez mais alta. Aguardamos ansiosos e esperançosos que
o Governo do Presidente Itamar Franco consiga reverter esse
quadro tenebroso.

Na minha avaliação, o episódio ocorrido no Rio de Janei
ro simboliza mais do que um caso policial e pode ocorrer
em qualquer capital brasileira, apesar de eu não o desejar.
Deveremos ter, a partir do próximo final de semana, a pre
sença mais ostensiva da Polícia Militar nas ruas daquela cidade,
principalmente na orla marítima. Mas isso apenas não basta.
Precisamos discutir os remédios para essa situação. Algumas
pessoas reacionárias acham uma solução simples: não deixar
o povo ir à praia. Outras sugerem que se faça uma divisão
da cidade. Houve candidato que sugeriu a colocação de uma
porta no Túnel Rebouças para impedir que as pessoas da
Zona Norte chegassem à Zona Sul! Isso faria com que as
praias da Zona Sul ficassem sendo exclusivas de quem lá mora.
Olhem o absurdo a que estamos chegando! Este é o retrato
de uma sociedade egoísta.

Um problema social dessa gravidade não se resolve tão
somente com a presença policial. Temos que ir a fundo nesta
questão e descobrir os seus motivos. Precisamos saber o por
quê dessa violência, retratar a realidade da sociedade brasileira
e procurar a causa do problema, não o seu efeito.

Quero deixar registrada esta minha observação, porque
não tememos nenhum tipo de problema. Assumimos todas
as questões que acontecem conosco, do PDT, em qualquer
nível, seja político ou administrativo. Temos a coragem de
ir a fundo nesse problema, inclusive assumindo possíveis erros.

Nenhum partido político, nenhum governo pode ser bem
sucedido se não fizer uma autocrítica firme para saber de
seus acertos e erros. É preciso reavaliar muitos programas
colocados em prática. Esse caso específico, ocorrido no domin
go passado, esporádico, ocasional, não se repetirá mais porque
as autoridades, lideradas pelo DI. Nilo Batista, homem digno,
honrado, sério, já estão precavidas contra esta situação.
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Este não é um caso de política, repito. É um episódio
que retrata a realidade da sociedade brasileira, o caos social
em que estamos vivendo.

Sr. Presidente, tenho ainda a registrar que estranho pro
fundamente o Sr. Preisdente da República, Dr.ltamar Franco,
propor a mudança da jurisdição de competência da Radiobrás
do Ministério da Justiça para o Gabinete Civil da Presidência
da República. Estranho esta mudança, porque a Radiobrás
está sob a competência do Ministério da Justiça há algum
tempo.

Apelo para o Sr. Presidente da República, para o Chefe
do Gabinete Civil, para o próprio Senador Maurício Corrêa,
que é membro do meu partido, no sentido de que seja revista
esta mudança. A Radiobrás está bem subordinada ao Minis
tério da Justiça. Seu corpo de funcinários está entrosado com
aquele setor.

É verdade que ela precisa ser revigorada, incentivada.
O Governo Federal precisa investir verbs públicas na Radio
brás. Gasta-se muito dinheiro em verbas de publicidade con
tratando empresas particulares. E, no entanto, a Rádio Nacio
nal do Rio de Janeiro, por exemplo, não recebe verbas de
publicidade do Governo Federal.

Acho'um absurdo essa mudança de jurisdição da Radio
brás. Quero fazer um alerta ao Sr. Presidente Itamar Franco,
pessoa que respeito e admiro - e torço para que S. Ex'
acerte. Retirar a Radiobrás do âmbito do Ministério da Justiça
é uma atitude estranha. Não consigo acreditar, não consigo
aceitar que, como já me foi informado por algumas pessoas,
seja uma articulação política do Sr. Antônio Carlos Magalhães
tirar a Radiobrás do Ministério da Justiça e transferi-la para
sua órbita de jurisdição. Haveria inclusive um acordo, para
que S. Ex' indicasse o novo superintendente dessa empresa.
Não gostaria de acreditar nesta versão. Todos nós sabemos
do posicionamento contrário do Sr. Antônio Carlos Magalhães
em relação ao Governo Itamar Franco. Faço um apelo ao
Presidente da República para que repense e reexamine a situa
ção da Radiobrás. Que ela receba investimentos públicos e
continue no âmbito do Ministério da Justiça.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Com a pala
vra o nobre líder do PTB, Nelson Marquezelli, para uma
Comunicação de Liderança.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
segundo palavras do Presidente do BNDES, sinalizadoras do
pensamento do Presidente Itamar Franco, o Programa Nacio
nal de Desestatização deverá ser revisto. Entendi que o Pro
grama não será paralisado, como apressadamente interpre
taram alguns, mas que será estudado em todas as suas verten
tes, buscando-se seu aperfeiçoamento.

Concordo com a idéia de que o Programa Nacional de
Desestatização pode ser aperfeiçoado. Muitos problemas que
afetaram esse Programa, como os referentes a valores mínimos
para venda das empresas e utilização das chamadas moedas
podres, poderiam ter sido evitados. Bastaria que, em vez de
tomar o caminho dos leilões, tivesse sido tomada a trilha
da privatização via investimento.

Esse projeto já existe. Foi preparado pela equipe técnica
do Banco do Brasil, com vistas à privatização da ACESITA,
mas recusado pela equipe da ex-Ministra Zélia Cardoso de
Mello. Pela sua conformação técnica e operacional, pelos cui
dados em garantir ao Estado os valores reais das empresas
a serem privatizadas, esse projeto precisa ser retirado da gave-

ta com urgência. Nele podem estar não apenas os caminhos
racionais para a venda da ACESITA, mas a trilha da privati
zação sem traumas e sem riscos de prejuízos para a União.

Tomo o caso da ACESITA para exemplificar o funciona
mento do projeto, em suas linhas gerais. O Banco do Brasil,
seu maior acionista, chamaria aumentos de capital, mas abriria
mão de do direito de subscrever, cobrando ágio por isso.
Os novos sócios teriam imediata participação na direção da
empresa, onde os funcionários também estariam presentes
através de um diretor e de um conselheiro. O banco conti
nuaria acionista da empresa, mas diminuindo essa participação
a cada chamada de capital. Terminada a recuperação de seus
créditos, o banco encerraria sua participação acionária na em
presa, concluindo-se a privatização.

Como se percebe, esse modelo dispensa as onerosas ava
liações e elimina os riscos de distorções. A avaliação não
pode ficar apenas no ativo da empresa, mas obrigatoriamente
tem que incluir bens não tangíveis como presença no mercado,
tecnologia, métodos gerenciais, investimento em pessoal, para
se ficar só nesses exemplos.

A ACESITA é a única siderúrgica de aços especiais na
América Latina e tem estudos prontos para produzir aços
cada vez mais nobres. Entre eles, os aços titânio e nióbio.
Os minérios estratégicos para essa produção, parte de uma
das mais ricas jazidas do mundo, já estão localizados em solo
de propriedade da própria Acesita. Se o valor mínimo de
476 milhões de dólares, que abrirá o leilão da empresa, inclui
tudo isso, nada a discutir. Se não inclui, outra vez o modelo,
e não o Programa, mostrará que tem falhas. Outra vez desper
tará polêmica, pela sensação de que o Estado presenteou
alguém, ou um grupo, com outra de suas empresas, que,
na verdade, são patrimônios da sociedade.

Sou a favor da privatização. Repetidas vezes ocupei esta
tribuna para dizer 'que o Estado não deve ocupar o lugar
do particular na produção de bens e no oferecimento de servi
ços, especialmente em áreas onde a iniciativa privada demons
tre condições para tais tarefas. Por isso, sinto-me à vontade
para sugerir que os Srs. Ministro do Planejamento e Presidente
do BNDES, orientados para uma revisão do Programa, tirem
da gaveta o projeto elaborado pelos técnicos do Banco do
Brasil. Ele pode mudar o rumo, conferir maior credibilidade
e acelerar o ritmo das privatizações, como quer a sociedade
brasileira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Paulo Ramos

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, vou tratar,
muito rapidamente, de um primeiro assunto, para depois en
trar no segundo tema de minha manifestação esta tarde.

Sr. Presidente, amanhã vamos começar a votação do pare
cer do Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que
trata da transferência do controle acionário da NEC do Brasil
para as mãos do Sr. Roberto Marinho, um dos maiores 
talvez o maior - corruptores do País, que ainda dispõe de
uma cadeia de rádio e televisão e de jornal e que consegue
subordinar aos seus interesses até parcela do Congresso Nacio
nal, parcela esta que se intimida em função da capacidade
do Sr. Roberto Marinho de atentar contra a honra de qualquer
cidadão.

No meu caso específico, tendo em vista denúncia que
fiz de remessa ilegal de dólares para o exterior, feita pelo
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Sr. Roberto Irineu Marinho e algumas empresas ligadas ao
Sistema Globo, e também do vergonhoso empréstimo que
lhe foi concedido pela Caixa Econômica Federal, o Sr. Ro
berto Marinho entendeu por bem assacar contra a minha honra
através de matéria publicada na primeira página do jornal
O Globo.

Obviamente, agindo como qualquer cidadão, procurei
a esfera do Judiciário, e o SI. Roberto Marinho está sendo
processado na 1lª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, e seguramente será condenado.

Na quarta-feira passada, deveria ter o Sr. Roberto Mari
nho comparecido àquela dependência judiciária para ser quali
ficado e posteriormente julgado. Entretanto, abusando da
boa-fé do DI. Leomil Antunes Pinheiro, Juiz de Direito titular
daquela 1lª Vara Criminal, alegou que estaria fora do Brasil
no período entre 14 e 21 de outubro. Ontem, porém, tivemos
oportunidade de ver, pela televisão, o Sr. Roberto Marinho
na missa em homenagem ao Deputado Ulysses Guimarães.
Sr. Presidente, este fato demonstra que o Sr. Roberto Mari
nho, além de não ter apreço pela honra alheia, pelo Congresso
Nacional, também não tem o mínimo respeito pela Justiça
brasileira.

Tenho certeza absoluta de que o Juiz da lia Vara Criminal
haverá de tomar as devidas providências para que ele, Roberto
Marinho, não fuja à ação da Justiça. Seguramente não fugirá.

Amanhã teremos - e é preciso que aqueles que acham
que o Brasil deve ser passado a limpo acompanhem este episó
dio - a votação do relatório da CPI da NEC, pois já temos
documentos que comprovam a participação escusa em tráfico
de influência, formação de quadrilha, advocacia administra
tiva, não só do Sr. Roberto Marinho como também do Sr.
Antônio Carlos Magalhães, ex-Ministro das Comunicações
e atual Governador da Bahia. Seguramente, o Relator há
de se curvar às peças que já constam dos autos e haverá
de fazer um relatório que corresponda à verdade já apurada.
Essa é a minha esperança. Que esta esperança se transforme
em certeza a partir de amanhã.

Venho também a esta tribuna, Sr. Presidente, sendo eu
oriundo da área da Segurança Pública, para tratar do episódio
ocorrido nas praias do Rio de Janeiro no último final de sema
na. Todos sabemos que nas unidades da Federação onde há
praias e onde o calor é intenso, nos finais de semana tais
logradouros ficam lotados, uma vez que elas são o único lazer
gratuito de que dispõem os deserdados da sorte, os cidadãos
comuns. No Rio de Janeiro muito mais, porque a praia está
vinculada até à cultura daquele Estado. Ali as praias ficam
literalmente tomadas durante os sábados e domingos de muito
sol.

Pois bem, no último fim de semana verdadeiras gangues,
ou grupos organizados, foram às praias do Rio de Janeiro,
especialmente Copacabana, Ipanema e Leblon, para a prática
de atos de vandalismo. E para surpresa geral, os atos prati
cados foram todos eles milimetricamente documentados, espe
cialmente pelo Sistema Globo de Televisão, que se vangloria
- e tem feito esta divulgação - de ter 70% da audiência
nacional. É estranho, porque para ter equipes tão bem equipa
das no momento do fato, era preciso que dele tivessem conhe
cimento prévio, e se sabiam não há razão para não terem
procurado alertar as autoridades policiais.

Sr. Presidente, setores privilegiados da sociedade querem
aproveitar agora o episódio ocorrido no Rio de Ja?eiro para
fazer das praias daquela cidade um reduto exclUSIVO para a

freqüência daqueles que são bem situados socialmente, quan
do é sabido que a maioria esmagadora da população brasileira
vive na mais aguda miséria.

Betinho, conhecido nacionalmente, deu uma entrevista,
que consta dos jornais de hoje, dizendo que esse fato deve
servir de alerta para as elites do País, para a classe dommante,
porque os pobres começam a tentar, pelas próprias mãos,
a conquista dos seus direitos. Temos seqüestros de ricos, inva
sões a supermercados e, também, os arrastões. Temos visto
em todas as unidades da Federação manifestações da crimina
lidade como uma conseqüência da miséria e da fome. Não
adianta a colocação de cercas, de muros, de circuitos internos
de televisão para a proteção das casas e dos edifícios. Segura
mente os miseráveis deste País estão dando uma demonstração
de que estão indo à luta por meios diferenciados.

Esperamos que pelo menos a classe política tenha a sensi
bilidade necessária para impor um modelo econômico que
promova uma melhor distribuição de renda e signifique uma
perspectiva de salvação para a juventude, para as crianças
e para todo o povo brasileiro.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, está
causando espécie, no País inteiro, a quantidade de publicações
do ex-Governador Orestes Quércia. Tenho em mãos a primei
ra página do jornal Correio Braziliense onde se vê o seguinte
título: "Privatização da VASP - Justiça Federal Cancela De
finitivamente Indiciamento de Orestes Quércia". É um anún
cio de três colunas, e só o custo dessa publicação de primeira
página naquele jornal, pelo valor atual da centimetragem,
é de 224 milhões de cruzeiros. Levantei também a publicação
no Jornal do Brasil, um anúncio de três colunas por 25cm,
capa: 476 milhões de cruzeiros. Na Folha de S. Paulo, anúncio
do mesmo tamanho: 761 milhões de cruzeiros. No jornal O
Estado de S. Paulo, 451 milhões de cruzeiros. O total, conside
rando apenas esses jornais, Sr. Presidente, soma I bilhão,
912 milhões de cruzeiros.

A minha assessoria está fazendo um levantamento quanto
aos jornais Zero Hora, de Porto Alegre, O Globo, Gazeta
Mercantil e uma quantidade de outras publicações nacionais,
em vários Estados da Federação, que veiculam hoje esse anún
cio do Sr. Orestes Quércia, com rodapé espetacular.

Diz o seguinte o rodapé desse anúncio:
"Com a publicação deste comunicado, fica cabal

mente demonstrado o absurdo dos ataques feitos nos
últimos dias a Orestes Quércia, com o objetivo político
de prejudicar a imagem do PMDB e do presidente
nacional do Partido."

Nada a ver com o PMDB. A única coisa que se examina
na CPI da VASP, da qual sou membro suplente, é a quanti
dade de irregularidades cometidas no processo de privatização
dessa empresa pública.

Estou fazendo esta leitura dos números de que tenho
conhecimento e deixo bem claro que vou. por intermédio
desta Casa, encontrar meios regimentais para pedir ao Sr.
Orestes Quércia que diga quem está pagando essas publica
ções. Pessoa física, não conheço nenhuma que tenha esse
poder de fogo. Se apenas nesses quatro jornais temos quase
dois bilhões de cruzeiros, imaginem V. Ex" o que não deve
ter sido gasto no resto do País.

É esta a investigação que vamos solicitar seja também
realizada na CPI da VASP. O País precisa saber quem está
fazendo esse gasto para a recuperação da imagem do Sr. Ores
tes Quércia.
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o SR. DÉLIO BRAZ (Bloco - GO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os costumes
políticos do Distrito Federal e Entorno vêm sofrendo, nos
últimos anos, uma radical mudança. E para pior.

A propósito, tive de emitir a seguinte nota:
Coronéis do Entorno: Deus nos acuda!
O coronelismo, tão decantado no folclore político do Nor

deste, acampou no Entorno de Brasília, nas últimas eleições
de 3 de outubro.

Com tudo a que tinha direito: compra escancarada de
cabos eleitorais, dinheiro a rodo, eleitores fantasmas, pressões
sobre juízes, e por aí afora. Foi um Deus nos acuda! Com
o anjo celestino e tudo!

Os eleitores fantasmas vinham de toda parte: em cami
nhões, ônibus, Kombis e tudo quanto é meio de transporte.
Em Luziânia tentaram entrar mais de vinte e um mil; em
Santo Antônio do Descoberto, um mil e quinhentos; em Pla
naltina, dois mil e quatrocentos. Chegando aos magotes. Onde
havia caça-fantasmas não entravam; onde não havia, entravam
e mudavam o resultado da eleição.

Em Santo Antônio do Descoberto chegou-se às raias do
surrealismo. Mais de 1.500 títulos de eleitor retidos por força
de sentença transitada em julgado, sem que houvesse recurso
hábil em andamento, por insistentes telefonemas de um de
sembargador dados madrugada a dentro.

A abundância de material de propaganda era tamanha
que serão necessárias multidões de garis e algumas semanas
para limparem as ruas.

E, assim, mesmo, os coronéis perderam!
Escaparam-lhes das mãos os mais importantes colégios

eleitorais.
Dois Governadores, com toda a máquina administrativa

de seus Estados, foram batidos pelo povo. Ainda bem!
Estranha-se, agora, que esses coronéis venham aos jor

nais dizer que, por motivos éticos, não interferiram nas elei
ções. É muita cara de pau!

É hora, porém, de mudarmos os costumes políticos do
Entorno. Não podemos deixar que ao redor da Capital da
República, instalem-se currais políticos no melhor estilo dos
grotões mais longínquos deste País.

Pensando melhor, porém, não se pode falar que esses
senhores sejam coronéis. São na realidade capitões-de-mato.

Seus métodos envolveram até tantativa de atropelamento
de Deputado. Para se igualarem aos dos coronéis nordestinos
precisam, ainda, de muita evolução e competência!

Eis, SI. Presidente e nobres colegas, em que pé nos acha
mos. Querem transformar a Brasília de JK na Sucupira de
Odorico Paraguaçu. E nós, que lançamos nossa sorte com
a sorte da gente que habita ao redor desta clareira de esperança
plantada no coração do Brasil, quedamo-nos assustados:

"E eu que te julgava justo e te achava brilhante. És
negro como o inferno e escuro como a noite."

O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
nos últimos dias, vários pronunciamentos foram realizados
no plenário desta Casa com a finalidade de criticar a perma
nência do Sr. Sidney Possuelo na Presidência da Fundação
Nacional do Índio, a Funai, bem como criticar a demarcação,
já realizada, do território indígena Yanomami.

Como Deputado preocupado com estas questões e como
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-

biente e Minorias, desejo colocar essas questões nos seus devi
dos termos.

Cabe destacar que os pronunciamentos em defesa da revi
são da demarcação do território Yanomami foram ensejados
por declaração, nesse sentido, do Sr. Ministro do Meio Am
biente, Senador Coutinho Jorge.

As argumentações dos pronunciamentos são as mesmas
de outros já realizados antes mesmo de efetuada a demar
cação.

SI. Presidente, é necessário de uma vez por todas colocar
essas questões em termos razoáveis. É preciso que os Srs.
Deputados deixem de lado suas paixões e suas posições subje
tivas para analisar o problema à luz de informações oficiais
e científicas.

Contestamos uma a uma as questões apresentadas nos
pronunciamentos dos Srs. Deputados nos últimos dias. São
elas:

- A afirmação: o território de 9,4 milhões de hectares
é muito extenso para os índios que lá vivem.

A verdade: a extensão do território é um direito constitu
cional e foi determinada após profundos estudos científicos,
antropológicos, que foram aceitos pela Associação Brasileira
de Antropologia, pela Associação Americana de Antropo
logia, pela Procuradoria-Geral da República e pela Justiça
Federal. Esses estudos mostram que aquela é a área habitada
pelos Yanomami desde tempos imemoriais.

- A afirmação: existem naquela área cerca de 5 mil
Yanomamis.

A verdade: o número de indígenas apurado por levanta
mento do Exército, realizado em 1989 e confirmado pelo censo
do IBGE em 1991, é de 9 mil e 500 ianomamis em território
brasileiro, portanto, superior àquele que vários Deputados
insistem em apresentar aqui em seus pronunciamentos.

- A afirmação: aquelas terras são férteis e poderiam
ser utilizadas por milhares de brasileiros.

A verdade: o território Yanomami está em região geologi
camente movimentada, onde se encontram as montanhas mais
elevadas do País. Essa área é coberta pela floresta amazônica,
que, como se sabe mundialmente, está em terras de baixa
fertilidade. Em Rondônia, terras bem melhores do que essas
foram ocupadas por um grande número de pessoas, com resul
tados desastrosos.

- A afirmação: a demarcação interdita aquele pedaço
de território à exploração econômica.

A verdade: a Constituição brasileira prevê a possibilidade
de exploração mineral organizada em território indígena. Exis
tem atualmente 17 proposições tramitando no Congresso so
bre esse tema.

- A afirmação: a demarcação coloca em risco a soberania
nacional.

A verdade: já houve na Câmara uma CPI para investigar
esse tema. Seus resultados não indicaram riscos nesse sentido.
Naquela época, o então Chanceler Francisco Resek manifes
tou-se publicamente, afirmando não haver risco à soberania
nacional ou mesmo possiblidade de "internacionalização" do
território brasileiro.

- A afirmação: o ouro de Roraima poderia pagar a
dívida externa brasileira.

A verdade: a quantidade de ouro existente em Roraima
não foi avaliada pelo DNPM até este momento. Sua explo
ração tem acontecido pela atividade garimpeira com grande
evasão de divisas para o Estado, como já reconheceu o Go-
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vemo de Roraima, e com grande evasão de divisas e minérios
do País, como já atestou a Polícia Federal. É preciso lembrar
que uma enorme quantidade de ouro foi extraída de Serra
Pelada, no Pará, sem que isso significasse redução da dívida
externa brasileira, ou melhoria para a vida daqueles que vivem
naquele Estado.

- A afirmação: a área Yanomami deixa sem atividades
milhares de garimpeiros em Roraima.

A verdade: o número de garimpeiros em Roraima nunca
foi definido. Estima-se que haja, no máximo, dez mil pessoas.
Sabe-se, com certeza, que se trata de um contingente de mi
grantes de outros Estados que se submetem a um regime
de trabalho semi-escravo, nas piores condições sanitárias pos
síveis. Seu trabalho enriquece apenas um pequeno número
de empresários de garimpo, cerca de 100 em toda a Amazônia,
como já reconheceu o líder garimpeiro José Altino Machado.
O que ocorre, na verdade, conforme atestado pela Fundação
Nacional de Saúde, é que esses garimpeiros, mesmo involunta
riamente, transmitem doenças aos indígenas, que terminam
morrendo.

Como se vê, Sr. Presidente, para cada uma das infundadas
afirmações feitas no plenário desta Casa existe uma irrefutável
contra-argumentação.

Assim sendo, somente podemos entender os discursos
contra a demarcação do território Yanomami, e outros discur
sos contra a demarcação de qualquer território indígena, como
a expressão de interesses pessoais ou, no mínimo, a expressão
do desconhecimento e do desrespeito à Constituição e aos
direitos dos povos indígenas.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de saudar a perma
nência do indigenista e sertanista Sidney Possuelo na Presi
dência da Funai. Homem com mais de 25 anos de experiência
em indigenismo, um dos últimos sertanistas do Brasil e do
mundo, Possuelo tem realizado um bom trabalho de reformu
lação da estrutura administrativa da Funai e priorizado a de
marcação de terras indígenas, apesar de o Executivo lhe dedi
car recursos financeiros insuficientes, por vezes vergonhosos.

Se não houver um aporte de recursos no Orçamento que
será remetido a esta Casa pelo Executivo, no próximo dia
28, não será possível cumprir a Constituição que determina
a demarcação de todas as terras indígenas até outubro do
próximo ano.

Peço a todos os Parlamentares que honrem seus mandatos
e sua dignidade pessoal, defendendo os direitos humanos des
sas minorias sociais. E que defendam, antes de tudo, intransi
gentemente, o direito à vida, e não o direito ao lucro.

Isso é que é ética na política.

o SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, novamente
estamos nesta tribuna para denunciar a situação dos trabalha
dores ferroviários. Noventa e dois por cento da categoria rece
beu, no último contracheque, até três salários mínimos. A
categoria está sendo dizimada nos últimos tempos e sofreu
um dos maiores cortes no Governo Collor, quando foram
demitidos mais de 10 mil trabalhadores no âmbito nacional.
Não dá para entender quando folheamos os jornais e verifica
mos que há correntes do Governo defendendo um pacto com
os trabalhadores. Ora, os trabalhadores não têm mais nada
a perder neste País. O pacto deve ser feito com os grandes
empresários, que sempre lucraram, com os banqueiros e lati
fundiários. Com estes, sim, tem que ser feito um grande pacto,

porque eles têm que parar de ganhar tanto, pois não dá mais
para exigir sacrifícios dos trabalhadores.

Sr. Presidente, sou uma das pessoas que vão defender,
dentro da Central Única dos Trabalhadores, a tese de que
não temos que fazer pacto algum. E dentro do PT vou fazer
a mesma coisa, porque entendo que os trabalhadores já não
agüentam mais esta situação. No caso dos ferroviários, há
seis meses, 40% recebiam até três salários mínimos e os 60%
restantes recebiam acima disso; hoje se constata que 92%
da categoria está recebendo no máximo três salários mínimos.

Esperamos que essa tão falada política econômica acabe
priorizando alguns setores do operariado deste País. Por isso,
Sr. Presidente, para não nos alongarmos muito, entendemos
que não há razão para trabalhador algum fazer pacto neste
exato momento, porque ele já não agüenta mais esse arrocho
salarial. ele não é responsável pela inflação nem pela recessão
que aí estão. Portanto, se deve haver um pacto, que se ~aça

com o setor empresarial, que deve parar de lucrar excessIVa
mente. Não serão os trabalhadores que novamente irão pagar
as contas deste País.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é preocu
pante a situação atual do Banco do Brasil. Na gestão do Presi
dente Alberto Policaro, o banco teve várias agências e postos
de serviços desativados.

Onde ficaram os pequenos produtores? Onde ficou o
pequeno homem do campo, o do interior, principalmente o
do Nordeste? O Banco do Brasil, naquela política de sanear
as suas finanças, enxugar a máquina, distanciou-se dos peque
nos produtores, tornando mais difícil o crescimento e o desen
volvimento principalmente da região nordestina.

Estamos vivendo um novo Governo e uma nova expec
tativa de que o Presidente Itamar Franco possa fazer do Banco
do Brasil um órgão de fomento e desenvolvimento, capaz
de auxiliar os pequenos produtores, as pequenas empresas
e as pequenas indústrias a contribuírem para o crescimento
econômico da nossa região nordestina e do Brasil.

Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, num canto de página
da edição de hoje, publica uma pequena notícia dando conta
de que o Banco do Brasil registrou prejuízo de 1,09 bilhão
de cruzeiros em setembro último. Informação dada às Bolsas
de Valores e à Comissão de Valores Mobiliários pelo Diretor
de Finanças e de Relações com o Mercado do Banco, o Sr.
José Bezerra Rodrigues confirma que esse prejuízo de 1,09
bilhão de cruzeiros é resultado principalmente das provisões
administrativas, pagamento de férias, licença-prêmio e 139

salário aos servidores.
Sr. Presidente, neste momento em que o novo Governo

dá os primeiros passos na formação do seu Ministério e talvez
de uma nova política econômica, em que se questiona uma
reforma tributária, em que se discute a criação de mais um
tributo, o Imposto Sobre Transações Financeiras, em que o
Governo escolhe os novos dirigentes de instituições finan
ceiras, como o Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco
do Brasil, queremos pedir ao Governo Itamar Franco, ao
Ministro da Economia que dê uma atenção toda especial à
indicação do futuro Presidente do Banco do Brasil.

Que o Governo Itamar Franco não ceda às pressões de
grupos políticos que se preocupam mais com seus problemas
pessoais do que com o desenvolvimento do País e dessas insti
tuições. O que está quebrando o Banco do Brasil, esta valorosa
instituição financeira, não é o pagamento dos salários, do
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13" salário, das vantagens aos seus servidores, mas são as
políticas executadas nas suas operações internas e externas.

Quem lê o relatório do Tribunal de Contas da União,
numa auditoria recente, do início do ano, realizada junto
ao Banco do Brasil, principalmente nas suas transações inter
nacionais, chega a urna conclusão: o que está quebrando o
banco são os empréstimos, as transações irresponsáveis feitas
junto ao seu setor internaciOnal, corno, por exemplo, o paga
mento da dívida dos usineiros de Alagoas, que chega a quase
300 milhões de dólares.

O que está levando o Banco do Brasil a urna situação
difícil e de quase falência é um empréstimo feito ao Governo
de Moçambique, de mais de 600 milhões de dólares, que
não está sendo honrado. O que está levando o Banco do
Brasil a uma situação vexatória é um empréstimo na área
internacional feito ao Governo da Polônia, de mais de três
bilhões de dólares, que também não está sendo honrado pelo
Governo polonês. O que merece ser discutido por esta Casa,
pelo Governo Itamar Franco, pelo Ministro da Economia e
pelo futuro Presidente do Banco do Brasil é a inadimplência
dos exportadores brasileiros. O total da dívida de parte dos
exportadores brasileiros para com o Banco do Brsil é da ordem
de um bilhão e duzentos milhões dólares. O que precisa ser
discutido por todas as autoridades é o pagamento ao Banco
do Brasil da dívida da construtora Mendes Júnior. Esta, corno
a Casa bem sabe, ganhou a concorrência para a realização
de obras do Governo do Iraque, e o Banco do Brasil, na
sua área internacional de operações financeiras, lhe emprestou
mais de 300 milhões de dólares. O aval, a garantia dessa
dívida, foram as máquinas, os equipamentos utilizados pela
construtora nas obras que estavam sendo realizadas no Trague.

O Governo do Iraque expropriou as máquinas e os equi
pamentos, e a Construtora Mendes Júnior não honrou o seu
compromisso para com o Banco do Brasil. As garantias, que
eram as máquinas e os equipamentos, desapareceram.

O total da dívida, que não está sendo honrada, na área
internacional do Banco do Brasil, chega à casa dos 4 bilhões
e 200 milhões de dólares. Essa irresponsabilidade, essas opera
ções duvidosas é que devem ser discutidas, e são esses prejuí
zos que estão provocando a falência do Banco do Brasil, e
não o pagamento dos salários, do 13° salário e dos direitos
dos servidores do banco. .

Queremos protestar contra a afirmação de que o que
está quebrando o Banco do Brasil são os salários e as vantagens
dos seus selvidores. O que está quebrando o Banco do Brasil
é a irresponsabilidade daqueles que estiveram à frente da
instituição e que realizaram essas transações duvidosas e crimi
nosas.

o SR. HÉLIO ROSAS (PMDB -SP.) -Sr. Presidente,
Sr,$ e Srs. Deputados, desejo abordar dois assuntos.

Primeiro, quero'referir-me ao discurso do Deputado Sid
ney de Miguel, Líder do PV, que usou da palavra no início
desta sessão para congratular-se com o Ministro Maurício Cor
rêa e censurar o Governador ~ São Paulo no caso da Casa
de Detenção. Quero registrar o meu protesto contra a inacei
tável censura feita ao Governador de São Paulo, cuja atitude
no episódio, se merece reparo, é pela rapidez e excesso com
que afastou os principais comaRdantes da Polícia Militar, assim
como seu grande amigo e braço direito, do primeiro escalão
do Governo, o Secretário de Segurança, mas n!.1llca - jamais
- por omissão. .

Estranho também que o orador tenha feito elogios ao
Ministro Maurício Corrêa pela sua viagem a Sáo Paulo Estado,
que tem governo, e governo responsável. A presença de S.
Ex~ teria sido mais útil ao Estado do Deputado Sidney de
Miguel, o Rio de Janeiro, dirigido pelo Governador Brizola,
cuja capital é dirigida também por um membro do PDT 
partido do Ministro - e é hoje patrimônio da humanidade,
uma das mais belas do mundo, mas que se transformou numa
cidade inabitável, num antro de criminalidade, que, segundo
consta, está nas mãos do Comando Vermelho e dos reis da
contravenção, onde impera o crime e o desrespeito aos direitos
humanos, em níveis insuportáveis, maiores do que em qual
quer outro lugar do mundo.

Sr. Presidente, o Deputado Adroaldo Streck, ilustre tuca
no gaúcho, usou da palavra para comentar matérias do Jornal
do Brasil, reportando-se à publicação, como matéria paga,
da decisão do Judiciário que cancelou definitivamente o irres
ponsável indiciamento de Orestes Quércia. Comentou o Parla
mentar os gastos com a publicação da decisão da Justiça.

Eu, que reputo S. Ex~ um dos mais ilustres Deputados
desta Casa, imaginei que iria usar a tribuna para lamentar
que a grande imprensa, que passou meses dedicando man
chetes e páginas inteiras de suas edições para dar cobertura
à CPI da VASP e ao irresponsável indiciamento do Dr. Oreste
Quércia, não tivesse dedicado o mesmo espaço para noticiar
a decisão judicial que confirma a irresponsabilidade da decisão
do Delegado Federal e faz justiça ao Presidente Nacional
do PMDB.

Sr. Presidente, solicito seja considerada como lida e publi
cada, na íntegra, a sentença que cancela definitivamente o
indiciamento do ex-Governador e Presidente do PMDB, Dr.
Orestes Quércia. E permito-me lembrar que a obsessiva insis
tência com que a grande imprensa tem atacado o Dr. Quércia,
no caso da privatização da VASP, não atinge apenas a pessoa
do ex-Governador, mas principalmente o partido que dirige
e que tem a maior bancada no Congresso Nacional, tendo
recebido um grande respaldo popular, que não poderia ser
atingido por notícias tendenciosas e pelo grande destaque a
atos reconhecidamente irresponsáveis, o que acabou sendo
declarado pelo Poder Judiciário.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Privatização da Vasp
"ÍNTEGRA DA SENTENÇA QUE CANCELA

DEFINITIVAMENTE INDICIAMENTO
DE ORESTES QUÉRCIA".

AUTUAÇÃO EM APARTADO REFERENTE
AO PROCESSO N9 91.102602-0

IPL W 2.0827/91
VISTOS, ETC.

Através da petição de fls. 2/08, que foi instruída com
os documentos de fls. 10/158, Orestes Quércia, ex-Governador
do Estado de São Paulo e atual Presidente Nacional do PMDB,
requerer, por seu ilustre advogado (procuração de fls. 9),
o cancelamento de seu indiciamento criminal indireto levado
a efeito pela autoridade policial do DPF, Dr. José Orsomarzo
Neto, que preside o inquérito n9 2.0827/91, instaurado para
apurar eventuais ilícitos penais relacionados à privatização
e rolagem da dívida da Companhia Aérea VASP com o Banco
do Brasil S.A.

Afirma o requerente no seu pedido que o indiciamento
criminal indireto de Orestes Quércia, diante de seu não com-l
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parecimento à Polícia Federal em 5-10-1992, foi decorrente
de um mal-entendido ou de desencontros de informações,
à vista de alguns adiamentos da data designada para o depoi
mento, motivados por compromissos políticos assumidos pelo
referenciado, inclusive com o Excelentíssimo Sr. Presidente
da República - o que teria causado incidentes entre o Dele
gado de Polícia condutor do inquérito e dirigentes da Polícia
Federal-, além de ter sido a providência destituída de funda
mento legal em virtude da ausência de participação efetiva,
afora a prática dos atos administrativos necessários à privati
zação da VASP, em qualquer fato revestido de caráter crimi
noso.

Aduz ainda o peticionário que na privatização e rolagem
da dívida (refinanciamento) da VASP, então Sociedade de
Economia Mista Estadual, com o Banco do Brasil SIA, foram
tomados pela Comissão Estadual de Privatização todas as me
didas necessárias para a preservação do património público
estadual, com a exigência de contragarantias, e observância
da Lei Federal n'! 7.976/89, e da Lei Estadual n? 6.870/90,
além do que no mesmo dia do refinanciamento da dívida
da VASP foram assinados outros contratos de refinanciamento
da dívida da VASP foram assinados outros contratos de refi
nanciamento de dívidas do Governo do Estado e de suas
estatais, tais como Metrô, Fepasa e Dersa.

Enfatiza também o requerente que o Tribunal de Contas
da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento conside
raram lícito e regular o processo de privatização e o refinancia
mento da dívida da VASP, não resultando disso nenhum ilícito
civil ou penal, sendo que eventual incorreção na avaliação
dos bens dados como garantias ao Tesouro do Estado pelo
Consórcio VOE-VASP, que foi fiscalizada e aprovada pelos
órgãos técnicos da Procudoria-Geral do Estado de São Paulo,
não pode levar à responsabilização civil, administrativa e mui
to menos criminal do então Governador do Estado Orestes
Quércia, cuja conduta como agente político e administrador
foi limitada à edição de atos legislativos (Lei e Decreto),
sob pena de imputação de responsabilidade penal objetiva,
a qual, em última análise, poderia abarcar até mesmo os parla
mentares que votaram a favor do projeto que resultou na
Lei nQ 6.870/90, sancionada pelo ex-Governador.

Ao final de sua petição, o requerente acentua que, de
todo modo, o ex-Governador Orestes Qúércia, por não ter
assinado nenhum contrato de refinanciamento e aprovado lau
do de avaliação das garantias (contragarantias), não pode ser
apontado como autor ou co-autor do crime previsto no artigo
23 da Lei n? 7.492/86, diante da total ausência de tipicidade
em sua conduta de agente político e administrador máximo
do Governo do Estado de São Paulo, até porque o tipo penal
em tela é delito próprio e por essa razão só pode ter como
sujeito ativo funcionário ou alto administrador do Sistema
Financeiro Nacional e da ordem econômico-financeira, con
soante lição do eminente jurista e professor Manoel Pedro
Pimentel ("Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional",
1987, pág. 164), em face do que pede o imediato cancelamento
da identificação criminal de Orestes Quércia, inclusive em
virtude do prejuízo moral e político que vem sofrendo em
decorrência da medida tomada pela autoridade policial, sem
prejuízo da sua disposição de comparecer à Polícia Federal
para prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

As fls. 159/160, em 16-10-92, proferi despacho sobres
tando os efeitos e conseqüências do indiciamento criminal
indireto de Orestes Quércia determinado pela autoridade poli-.

cial, com requisição do encaminhamento de cópia do seu de
poimento a este Juízio tãologo fosse colhido, o que ocorreu
no próprio dia 16-10-92, declarações essas que se acham às
fls. 1631166.

Os autos vieram-me conclusos para apreciação nesta data
(19-10-92) .

É o Relatório.
Decidido

Anoto, de início, que no dia 16-10-92, em reunião mantida
no meu Gabinete com o Superintendente Regional do Depar
tamentos de Polícia Federal em São Paulo, Marco Antonio
Veronezzi, este acompanhado do Delegado que preside o
inquérito, José Oszomarzo Neto, tive oportunidade de exami
nar todos os depoimentos até agora tomados no inquérito,
bem ainda os documentos que instruem a investigação, vários
dos quais também integram a presente autuação em oportado.

Desse exame e conferência verifiquei que, ao menos até
o presente momento, não há nenhum depoimento ou docu
mento do qual se possam extrair, nem mesmo em tese, a
participação ou o envolvimento do ex-Governador Orestes
Quérica em episódio possível de enquadramento no artigo
23 da Lei n? 7.492/86 (que dispõe sobre os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional) e também na Lei n" 1.079/50
(que define os crimes de responsabilidade).

Pela leitura do despacho que determinou o indiciamento
criminal indireto de Orestes Quércia, que se acha às fls. 378
do inquérito n" 2.0827/91, observa-se que a autoridade policial
houve por bem tomar essa drástica medida movida na verdade,
pela assim entendida "esquiva" de Orestes Quércia no sentido
de comparecer à Polícia Federal para prestar esclarecimentos,
"a pretexto de campanhas políticas e similares", tanto que
o indiciamento criminal foi baseado, segundo despacho da
ilustre e digna autoridade policial, tão-só nas representações
formuladas por dois parlamentares (Deputado Federal Luiz
Gushiken e Deputado Estadual Luiz Antônio Alves de Azeve
do) e por uma vereadora (Maria Cristina Tita Dias), todos
do Partidos dos Trabalhadores, vale dizer, não havia e não
há, até o presente momento, contra o indiciado nenhum outro
elemento, mesmo que indiciário, que ateste o seu envolvi
mento ou participação dolosa nos episódios considerados deli
tuosos, além do que é totalmente manifesta a atipicidade crimi
nal da conduta do ex-Governador do Estado, diante do simples
fato de ter encaminhado à Assembléia Legislativa e sancio
nado Projeto de Lei, transformado na Lei Estadual n~

6.870190, e de ter expedido Decreto constituindo a Comissão
Estadual de Privatização da VASP , atos esses de caráter pura
mente político-administrativo, sem nenhuma conotação de na
tureza penal, e que não podem ser enquadrados, de modo
algum, na norma definidora do crime catologado no artigo
23 da Lei n? 7.492/86 (crime próprio), até porque, no Direito
Penal, não se admite a culpa presumida,quer nos ilícitos comis
sivos propriamente ditos, quer nos comissivos por omissão
(RHC n? 794-SP, STJ).

Por outro lado, também apresenta-se despropositado e
carente de fundamento jurídico o pedido de enquadramento
do ex-Governador Orestes Quércia na Lei n9 1.079/50, que
regula os crimes de responsabilidade, porquanto esse tipo
de infração político-administrativa só pode atingir a autoridade
que esteja no efetivo exercício do cargo, mas não a que,
por qualquer motivo, já tenha deixado de exercer defintiva
mente a função pública (artigo 15 da Lei n? 1.079/50).
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Na realidade, mesmo para abertura de investigação e
indiciamento criminal contra determinadas autoridades que
exerceram ou exercem funções públicas revestidas de caráter
político, é necessário que a "notitia criminis" tenha o mínimo
de fundamento, isto é, que esteja presente o "fumus boni
juris", o que não se verifica, ao menos quanto à pessoa do
ex-Governador do Estado de São Paulo, na Representação
e no aditamento, feitos pelos parlamentares do Partido dos
Trabalhadores, até porque, inegavelmente, de cunho mais
político do que jurídico.

Nessa linha o posicionamento adotado pelo então Subpro
curador-Geral da República, atual Procurador-Geral da Re
pública, Aristides Junqueira Alvarenga, em Parecer exarado
no processo n° 3.427/86, que foi aprovado pelo então Procura
dor-Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, e
publicado no Diário da Justiça de 22-7-87 (capa a pág. 14478).

Demais disso, de toda forma, o processo-crime e até mes
mo o indiciamento em inquérito policial de Governador ou
ex-Governador de Estado, quer nas infrações penais comuns,
desde que praticadas no exercício do cargo, quer nos crimes
de responsabilidade - o que não é o caso, como demonstrado
no parágrafo precedente desta decisão, pois o indiciado já
se afastou do cargo -, segundo decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça em Questão de Ordem submetida ao órgão
especial daquela Corte, necessitaria de prévia autorização da
Assembléia Legislativa Estadual, inexistente no caso.

De ressaltar-se que, por força de disposição constitucional
(artigo 105, item I, alínea a, da Carta Política de 1988), o
processo de julgamento dos Governadores dos Estados, bem
como dos ex-Governadores por infrações praticadas quando
do exercício do cargo, em face da Súmula 394 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, cabe ao Colendo Superior Tribu
nal de Justiça.

Entretanto, convém assinalar que também foram indicia
dos no inquérito policial o então Ministro interino da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Eduardo Teixeira, e ainda a
ex-Ministra Zélia Maria Cardoso de Mello, autoridades essas
que só podem ser processadas e julgadas pelo Excelso Pretória
(artigo 102, item I, alínea c, da Constituição Federal de 1988,
c.c. a Súmula 394, do Supremo Tribunal Federal), em virtude
do que, ao final do inquérito, se assim entenderem este Juiz
e a representante do Ministério Público Federal, poderá o
processo ser enviado à Suprema Corte, cuja competência juris
dicional em casos de conexão e continência afasta a do Egrégio
Tribunal de Justiça, consoante dispõe o artigo 78, inciso I1I,
do Código de Processo Penal e pacífica jurisprudência do
próprio Colendo Supremo Tribunal Federal, remessa esta que
não se viabiliza, ao menos a esta altura, porquanto as investi
gações ainda não foram concluídas pela Polícia Federal.

Relevante também assinalar que não sobressai nenhum
dado suscetível de responsabilidade criminal ou mesmo irregu
laridade de cunho administrativo do depoimento prestado por
Orestes Quércia à Polícia Federal em 16-10-92, mas tão-so
mente o encaminhamento de providências legislativas e a to
mada de medidas administrativas de sentido genérico neces
sárias à privatização da VASP com a instituição de Comissão
com esse objetivo por Decreto Estadual.

Ainda na área do Governo Estadual, afora a edição de
lei, não há notícia de ter sido constatada qualquer irregula
ridade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no
processo de privatização da VASP, à semelhança do que ocor
reu com relação ao Tribunal de Contas da União, Corte esta
última que também considerou lícito o processo de privati-

zação e a rolagem da dívida, mormente quanto às autoridades
estaduais envolvidas nas operações.

Em princípio, não há como questionar a legalidade das
decisões emanadas dos Tribunais de Contas, salvo com a pré
via rescisão pelo Poder Judiciário, se verificada alguma grave
irregularidade ou desvio, através dos Juízos Cíveis compe
tentes (da União e da Fazenda Estadual, respectivamente).

Finalmente, cumpre ainda acentuar que o Procurador
da República Marcelo Moscogliato, indicato para acompanhar
a investigação, teria, igualmente, considerado "precipitado
o indiciamento de Orestes Quércia", como noticado na Re
vista IstoÉ, edição de 14-10-92, pág. 26.

Em face de todo o exposto, e por estar ínsita no poder
jurisdicional do Magistrado a viabilidade da expedição de pro
vidências cautelares, ainda que destacadas do âmbito do ha
beas Corpus e do Mandado de Segurança em matéria penal,
mormente a pedido da parte interessada, como ocorreu na
hipótese sob exame, a exemplo do que aconteceu recente
mente no processo relativo ao Recurso Criminal n°
92.03.46457-3, antes do próprio julgamento (caso Pedro Co
nor de Mello X Justiça Pública), Relator o Exmv SI. Juiz
Jorge Tadeu Flaquer Scartezzini, Defiro o Pedido de Cancela
mento do Indiciamento Criminal Indireto de Orestes Quércia,
sem prejuízo do prosseguimento das investigações quanto às
demais pessoas, oficiando-se nesse sentido à autoridade poli
ciai, com o envio de cópia desta decisão, ciente o Ministério
Público Federal.

São Paulo, 19 de outubro de 1992. - João Carlos da
Rocha Mattos.

o SR. FERNANDO CARRION (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, recebe
mos com bastante interesse a manifestação do SI. Presidente
da República, DI. Itamar Franco, de que combaterá a recessão
que assola o País há praticamente três anos. Apoiamos essa
intenção. Porém, para que realmente possa ser efetivada, é
importante que S. Ex' adote providências no sentido da moder
nização do Brasil, dentre as quais destaco, como uma das
mais importantes, a modernização dos portos.

Foi com satisfação que tomei conhecimento, pelo noticiá
rio, de declarações atribuídas ao Presidente da República e
ao SI. Ministro dos transportes segundo as quais pretendem
apressar a modernização portuária, já aprovada nesta Casa,
em 30 de junho deste ano, e que, sem dúvida nenhuma, haverá
de agregar muitas conquistas ao combate à recessão, intenção
manifestada pelo Sr. Presidente da República. A reformulação
portuária permitirá a criação de quinhentos mil empregos por
ano, agregando à hoje já superavitária b,alança de pagamentos
recursos da ordem de mais de cinco bilhões de dólares por
ano.

Queremos manifestar nossa boa vontade, dizendo que
haveremos de apoiar as medidas que S. Ex' e seu Ministério
tomarem nessa direção. Esperamos que eventuais desencon
tros e desacertos precocemente ocorridos na equipe ministerial
não venham em momento algum colocar em risco essas provi
dências.

Na semana passada tive oportunidade de visitar - à mi
nha própria custa, sem nenhum patrocínio o porto de Valpa
raíso, no Chile, e constatei que, após a reforma portuária
executada naquele país, foi possível, em dez anos, quintuplicar
a capacidade de exportação e importação de carga, que é
movimentada, no país, apenas por aquele porto. O Chile,

por sinal, tem dado exemplo do que é possível ser feito, em
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termos de modernidade, a toda a Améiica Latina. Exportou
o seu modelo portuário para a Venezuela, para a Colômbia,
para o Peru e para o Uruguai, e vemos que realmente nada
mais há a fazer do que esperar que a nossa Casa revisora,
o Senado Federal, provenha a aprovação, o mais rápido possí
vel, do projeto de modernização portuária, pois se trata de
uma providência tomada por todos os países.

A Argentina atropelou o processo. Por decreto presiden
cial, reformou os seus portos. Talvez calcada na maioria que
apóia o Presidente da República, esqueceu-se do Poder Legis
lativo e, via decreto, implantou a reforma portuária que hoje
está sendo contestada pelo fato de não ter sido aprovada
pelo Congresso daquele país. Aqui, não. Aqui o projeto de
modernização de portos tramitou como manda a lei. Passou
nesta Casa, e nós esperamos que passe também no Senado,
para que possamos ter portos melhores, com liberdade para
escolha da mão-de-obra que vai operar a cargo, a descarga
e o movimento portuário, para que os terminais privados pos
sam prestar também serviços a terceiros.

Enfim, com essas providências previstas no projeto que
tramitou nesta Casa e foi aprovado em 30 de junho, o Brasil
será mais competitivo e poderá combater a recessão que ator
menta a todos nós.

Meus cumprimentos, pois, por essa primeira declaração
de intenção, ao Presidente Itamar Franco, ao seu Ministro
dos Transportes, e esperamos que vá muito além da intenção,
que vá, sim, à ação, para que, ainda este ano, tenhamos
aprovada a reforma portuária nacional, com as vantagens que
daí advirão para a economia nacional.

Lembramos que, a continuarem as coisas como estão,
o agricultor será penalizado, deixando de pagar dois dólares
e meio pelo embarque de uma tonelada de soja ou de farelo
e passando a pagar oito dólares pelo mesmo embarque. Além
disso, o Brasil poderá perder o importante mercado impor
tador de minério de ferro para a Austrália, sua concorrente
no fornecimento do produto para os grandes cOJ?pradores
mundiais, que são o Japão e os países do leste da Asia.

Esperamos, pois, que se possa comemorar, ainda antes
do início de 1993, uma reforma portuária que contemple o
embarque de uma tonelada de aço plano a 4,5,5 ou 6 dólares,
e não a 25,30 ou 35 dólares, como acontece hoje.

O SR. MANOEL MOREIRA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nobre Depu
tado Hélio Rosas já trouxe este assunto à apreciação da Casa,
mas gostaria de enfatizar uma decisão ontem tomada pelo
Dr. João Carlos da Rocha Matos, da 4~ Vara Criminal da
Justiça Federal de São Paulo, que cabalmente demonstra o
absurdo dos ataques feitos nos últimos dias ao Dr. Orestes
Quércia, ex-Governador de São Paulo e Presidente Nacional
doPMDB.

Aquele magistrado, de forma cabal, Sr. Presidente, em
respeitável sentença, diz, textualmente, que no processo de
privatização da Vasp não há nada que realmente possa incri
minar o Sr. Orestes Quércia. Pena que essa decisão venha
justamente quando o Presidente do PMDB vem sendo vítima
de uma campanha orquestrada para gerar efeitos negativos
ao meu partido no segundo turno, pena que essa decisão
não tenha saído antes.

No entanto, ainda bem que temos no Brasil a vigência
do Estado de Direito democrático, e com o apoio da lei é
possível chegar à apuração da verdade. Tenho certeza absoluta
de que essa decisão vai monstrar à opinião pública brasileira,

por quem temos grande apreço e atenção, o que foi realmente
a privatização da Vasp, contra a qual investem setores retró
grados da política brasileira, que querem desmoralizar aquela
privatização por preconceitos, porque entendem que priva
tizar no Brasil é bandeira descartada.

Entendemos que o Estado brasileiro precisa passar por
uma ampla reformulação, porque os padrões de desenvol
vimento têm demonstrado que, da forma como está sendo
gestado, se esgotaram as maneiras tradicionais de administrar.
Então há quem preconceituosamente tente desmoralizar uma
privatização que foi um bom negócio para o Estado de São
Paulo.

E digo isso por ter condições de fazê-lo, como represen
tante do Estado de São Paulo nesta Casa. Fui Deputado Esta
dual e durante os quatro anos de mandato na Assembléia
Legislativa do meu Estado acompanhei anualmente o aporte
de recursos. Recursos que seriam aplicados em educação,
em saúde, em promoção do bem-estar social eram transferidos
para custear um transporte caro, de elite, que poderia e pode
muito bem ser tocado pela iniciativa privada. Além disso,
Sr. Presidente, há pesscas que querem, deliberadamente, des
moralizar, descaracterizar a figura do Presidente nacional do
PMDB, e infelizmente, companheiros menos avisados muitas
vezes se prestam, com declarações açodadas, a alimentar esse
noticiário altamente desgastante para o meu partido.

Sr. Presidente, quero, portanto, repudiar esse tipo de
comportamento e, ao mesmo tempo, aplaudir a Justiça, que
vem colocar nos seus devidos termos um assunto que também
está sendo investigado nesta Casa. Não temos fugido das inves
tigações, mas não vamos permitir que açodados, que pessoas
de comportamento irresponsável venham querer. com a nossa
omissão ou com a nossa concordância, desvirtuar o curso de
uma CPI que, certamente, provará que a privatização da Vasp
foi correta, foi feita de acordo com as leis estaduais e federais
e, acima de tudo, já teve inclusive o próprio processo de
refinanciamento aprovado pelo TCU. Portanto, estão pauta
dos pela moralidade e pela juridicidade todos os atos prati
cados no processo de privatização.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Manoel Moreira, o Sr.
Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
ocupo, hoje, esta tribuna para analisar dois fatos da maior
relevância para a vida da República: a edição da Meddida
Provisória n9 309, de 16 de outubro corrente, que dispõe sobre
a organização da Presidência da República e dos Ministérios,
no total de 20, e a execução orçamentária de 1992.

Quanto à essência do MP n9 309, dispenso-me de maiores
comentários, pois se trata de instrumento operacional indis
pensável à Presidência, nesta fase crítica e difícil do Brasil,
quando o Parlamento ainda decide sobre o impedimento do
Senhor Presidente da República, afastado por decisão desta
Casa do:exercício das suas funções constitucionais.

Sei, por outro lado, que é disposição de S. Ex~ o Sr.
Vice-Presidente Itamar Franco, no exercício do cargo de Presi
dente da República, discutir com o Parlamento - com as
duas Casas do Congresso, através das suas lideranças partidá-
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rias - o conteúdo dessa medida provisória e as disposições
ali contidas, inclusive quanto à transferência de órgãos públi
cos de um para outro Ministério, suas nomenclaturas e a rea
daptação das suas funções.

Todavia, é com apreensão que veio a execução orçamen
tária neste fim do 49 trimestre de 1992, quando estão parali
sados vários projetos de interesse fundamental para a econo
mia do Nordeste, na área de irrigação e de fomento à produção
agrícola. Tenho notícia de que os programas de fomento agrí
cola visando à safra 92/93 no Sul do País encontram-se também
parados, à falta de uma clara definição administrativa, que
certamente será dada, nos próximos dias, pelo novo Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
o eminente Deputado Lázaro Barbosa.

O governo anterior havia contingenciado o Orçamento
da União a nível de 45% dos valores de investimento e custeio
e programado as despesas para 4 trimestres. Os fatos políticos
que se sucederam, no País, deixaram a máquina administrativa
da União bloqueada à espera de novas determinações do Go
verno que recentemente tomou posse e somente agora, com
a edição da Medida Provisória n9 309, publicada no Diário
Oficial da União no dia 19 último e dentro do prazo constitu
cional de vigência, é que os diferentes órgãos da administração
pública se orientarão para a execução das tarefas específicas.

Faz-se mister, entretanto, que a União não pare de execu
tar as obras que estavam previstas no Orçamento da União
(OGU) para 1992, em particular na Região Nordeste do Bra
sil, que sofre com os azares de mais uma seca. Por outro
lado, constata-se que, no decurso das últimas semanas, o De
partamento do Tesouro Nacional registrou sensíveis aumentos
na receita tributária, grande superávit que tem permitido uma
folga de caixa à União.

O Congresso espera que sejam também apresentados pelo
Executivo os projetos de créditos suplementares para este
exercício de 1992, e o Ministério da Fazenda, em articulação
com o Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, Orça
mento e Coordenação da Presidência da República, publique
os decretos executivos de remanejos das rubricas orçamen
tárias contingenciadas, derivadas da programação do governo
anterior.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço licença
aos oradores inscritos para interromper, por pouco tempo,
o período destinado às breves comunicaçõe~, por uma ~azão

que se justifica. Achando-se presente o Sr. Alvaro Rodngues
Pereira, representante do Partido da Social Democracia Brasi
leira, pelo Estado de Minas Gerais, em virtude do afastamento
do titular, convido S. Ex~ a prestar o compromisso regimental,
o qual será ouvido de pé por todos os presentes.

(Comparece à Mesa o Sr. Álvaro Rodrigues Pereira e
presta o seguinte 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 (Ibsen Pinheiro) - Declaro empos
sado o Deputado Álvaro Pereira. (Palmas.)

Peço licença para consignar - tenho certeza de que em
nome de toda a Casa - as boas-vindas a este Parlamentar,
que, como profissional de imprensa, conviveu longame~te
conosco, tendo recebido sempre o acatamento e o respeIto

que a sua qualificação profissional e sua ótima convivência
conosco justificaram.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei
ra, ]" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. José Fortunati.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, queremos,
em primeiro lugar, saudar o nosso mais novo colega, Deputado
Álvaro Pereira, que acreditamos possa, agora, traduzir toda
a sua sensibilidade no trabalho parlamentar.

Sr. Presidente, queremos também noticiar o encontro
que tivemos com o Ministro da Fazenda, Gustavo Krause,
há poucos minutos. Convidados que fomos pelo Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, Deputado
Gilson Machado, estivemos no Ministério da Fazenda discu
tindo com o Ministro Gustavo Krause questões da maior rele
vância para a economia nacional.

Levamos as preocupações dos Parlamentares em face da
grave crise recessiva por que passa o País, do desemprego
crescente que se abate sobre os trabalhadores, do arrocho
salarial e da necessidade de que o Governo invista de forma
muito forte no desenvolvimento nacional. Também trocamos
algumas idéias sobre o novo ajuste fiscal de emergência que
deverá ser discutido por esta Casa nos próximos dias.

Tivemos a oportunidade, Sr. Presidente, de dizer ao Mi
nistro Gustavo Krause que víamos com muita simpatia não
a proposta de ajuste fiscal ou qualquer outra proposta do
Executivo, mas o procedimento adotado por este Governo:
um procedimento de diálogo, de negociação, da busca. de
entendimento, coisa que não tivemos no Governo antenor.
Parece-nos que, independentemente, do nosso posicionamen
to com relação aos vários projetos que aqui serão apresentados
por este Governo, merece destaque a postura aberta com
que ele tem procurado negociar com o Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, gostaríamos de tecer
algumas considerações sobre o novo Presidente da Caixa Eco
nômica Federal.

É importante relembrar que, na última semana, vários
Parlamentares ligados ao sistema financeiro nacional estive
ram com o Presidente da República, Itamar Franco. Entre
gamos a S. Ex~ um documento que procurava recomendar,
de uma forma bastante sucinta, mas profunda" critérios impor
tantes para as nomeações dos cargos de direção de todas as
instituições financeiras públicas do País. Esses critérios estabe
lecem a não-nomeação de banqueiros da iniciativa privada
e procuram resgatar a estrutura, a confiança do funcionamento
interno, na retomada principalmente das funções sociais dessas
empresas.

A nossa proposta, acima de tudo, visa à valorização do
sistema financeiro estatal, dentro da perspectiva de que esse
setor pertence a uma área estratégica para o desenvolvimento
do País. No entanto, fomos surpreendidos, no dia de ontem,
com a indicação do Sr. Danilo de Castro para a Presidência
da Caixa Econômica Federal, um funcionário daquela institui
ção que respondia pela Superintendência da CEF em Minas
Gerais.

Queremos aqui registrar, primeiramente, a nossa perple
xidade com essa indicação e, em segundo lugar, a nossa contra
dição a essa figura.
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Um dos itens fundamentais da proposta que levamos ao
Presidnete Itamar Franco é que as pessoas a serem indicadas
procurassem, acima de tudo, voltar a dialogar com o quadro
funcional da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil
e das demais instituições financeiras públicas, diálogo esse
extremamente necessário para se resgatar o papel dessas insti
tuições. Os últimos presidentes, especialmente, os da Caixa
Econômica Federal, simplesmente romperam o diálogo e, na
verdade, praticaram uma política que procurou torpedear as
relações internas com o funcionalismo.

Infelizmente, o que sabemos é que o Sr. Danilo de Castro,
que está assumindo a Presidência da Caixa Econômica Fede
ral, segue a mesma linha de Lafaiete Coutinho e Álvaro Men
donça: é uma pessoa extremamente autoritário, responsável,
em Minas .Gerais, pela demissão de companheiros nossos que
estavam stmplesmente exercendo um direito garantido pela
Constituição Federal, o direito de greve. Ao indicar um funcio
nário da instituição o Presidente Itamar Franco, na verdade,
acabou se esquecendo de que era fundamental que esse colega
da Caixa Econômica Federal tivesse uma postura de manter
as portas abertas para o funcionalismo como um todo.

Estam~, na realidade, perplexos e indignados, e quere
mos tradUZIr a nossa inconformidade quanto à indicação de
Danilo de Castro para a Presidência da Caixa Econômica
Federal. Não basta ser funcionário da instituição, não basta
ter feito concurso público - este, sim, um fato meritório.
É necessário, acima de tudo, que as pessoas, funcionários
ou não, que sejam indicadas para as direções da Caixa Econô
mica Federal ou do Banco do Brasil, no mínimo, tenham
abe~para o diálogo. Infelizmente, percebemos que o Sr.
Danilo de Castro vem para perpetuar uma prática iniciada
no Governo Collor de Mello, simplesmente a de tratar a ferro
o quadro funcional.

Não temos dúvidas de que, continuando com essa política
autoritária, despótica, que já vimos na Caixa Econômica Fede
ral e no Banco do Brasil, dificilmente teremos qualquer condi
ção de resgatar essas instituições.

o SR. ROBERTO BALESTRA (PDS -GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Deputados, lamenta
velmente temos de abordar um assunto que nos deixa bastante
constrangidos: a atuação da Justiça Eleitoral do meu Estado,
Goiás. Durante o processo de alistamento eleitoral, inúmeras
denúncias foram feitas ao Tribunal Regional Eleitoral na ten
tativa de impedir que eleitores fantasmas se transferissem,
em troca de benesses, principalmente da Capital para cidades
do interior. Isso ocorreu em Municípios como Nova Veneza,
Dàmolândia, Inhumas e Araguapaz.

A Justiça foi acionada, mas náo tomou nenhuma atitude.
Posteriormente, durante a eleição, no dia 3 de outubro, mais
uma vez a Justiçll foi acionada para impedir que a fraude
eleitoral viesse a ocorrer em diversos Municípios do Estado
de Goiás. Para surpresa nossa, dessa vez também ignorou
as denúncias formuladas.

Durante o processo de apuração, foram oferecidos recur
sos e feitas impugnações na tentativa de fazer valer o direito
e a justiça. Inicialmente se buscou, por intermédio dos juízes
eleitorais, impedir a ocoD"êucia de fraudes que pudessem com
prometer o resultado das eleições. Contudo, os juízes, ado
tando atitudes não condizentes icom o cargo que ocupam,
permitiram que resultados os mais esdrúxulos possíveis pudes
sem dar a vitória a pessoas que jamais poderiam ter sido
eleitas.

Agora, os recursos contra a decisão desses juízes estão
subindo para o Tribunal Regional Eleitoral. Esperamos, nessa
nova tentativa que a Justiça de nosso Estado corrija os erros
cometidos quando foi acionada para impedir a transferência
de eleitores fantasmas, reveja sua decisão e mande proceder
a uma nova eleição nas cidades de Nova Veneza, Inhumas,
Araguapaz e em muitas outras, a fim de que os verdadeiros
cidadãos eleitores desses Municípios possam efetivamente es
colher o seu prefeito. O prefeito não pode ser escolhido por
pessoas de fora, que nada têm a ver com o Município.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, há muito
tempo está tramitando nesta Casa projeto de minha autoria
- há também projetos de outros Parlamentares no mesmo
sentido - que prevê a municipalização da distribuição da
merenda escolar.

O atual Ministro da Educação, Sr. Murílio Hingel, terá
uma excelente oportunidade de adotar essa medida. Ouvi
de S. Ex· a preocupação com um convênio em que a Conab
- Companhia Nacional de Abastecimento - colocaria à dis
posição produtos alimentícios e em troca as empresas fornece
riam a merenda escolar. Todavia, segundo informações veicu
ladas pela imprensa, esse convênio ainda não se concretizou
e talvez, até o fim do ano, não haja recursos para dar continui
dade ao atendimento de um programa tão necessário às crian
ças brasileiras.

Este seria, então, o momento de se municipalizar a me
renda escolar, em vez de se concentrar sua aquisição no Go
verno Federal, onde é administrada pela FAE. O volume
de produtos adquiridos para a merenda escolar é muito gran
de. Seria mais fácil e prático o Governo Federal enviar os
os recursos para os Municípios, via FPM, por aluno.

Os Prefeitos, juntamente com as comunidades e as Asso
ciações de Pais e Mestres, poderiam adquirir a merenda esco
lar e administrar sua distribuição. Dessa forma, haveria menos
probalidade de ocorrerem fraudes. Estas poderiam ocorrer,
mas somente em um outro Município, e assim mesmo em
quantidade menor. O número de fraudes é enorme, quando
a aquisição dos produtos fica sob a responsabilidade do Go
verno Federal, que tem de fazer compras para todo o País,
tem que abastecer todos os Municípios. Imaginem, então,
o volume de recursos envolvidos nessa operação. A municipa
lização da merenda escolar, além de ser mais prática e mais
simples, trará excelentes resultados.

Nesse sentido, faço um apelo ao novo Ministro da Educa
ção para que S. Ex· encaminhe a esta Casa a proposta de
municipalizaçáo da merenda escolar. Tenho certeza de que
esse é o desejo da maioria dos Parlamentares e de que a
proposição vai ao encontro dos interesses das comunidades
e dos Municípios brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS) - Sr. Presi
dente, SI"'" e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para destacar
a l"ealízação do XIV Congresso Brasileiro de Contabilidade,
etp Salvador, Estado da Bahia, promovido pelo Conselho
Federal de Contabilidade. O evento, que teve no início no
domingo, dia 18, e se estenderá até o próximo dia 23, está
sendo presidido pelo contador Ivan Carlos Gatti. Cerca de
3.500 Contabilistas, Contadores e Técnicos de Contabilidade
dos setores público e privado de todo o Brasil lá estão -reu
nidos.
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Paralelamente, ocorrem a a IV Convenção Nacional das.
Empresas de Serviços Contábeis; o III Encontro Nacioinal
de Peritos Contábeis, o II Encontro Nacional da Mulher Con
tabilista; o X Encontro dos Professores do Ensino Superior
de Contabilidade; o I Encontro Nacional de Contabilistas do
Setor Público; o XXI Enercon; o I Encontro Nacional de
Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Federal de
Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade e o
I Encontro Nacional de Agentes do Conselho Federal de Con
tabilidade.

Sr. Presidente, o temário não poderia deixar de envolver
a política tributária do País. O Governo e o Congresso Nacio
nal também promovem discussões em torno do ajuste fiscal,
mas o referido Congresso vai mais longe: examina toda a
problemática da vida administrativa das empresas privadas
e públicas sob o ponto de vista administrativo. Não trata,
portanto, só da questão da contabilidade, mas da organização
das contas públicas, da sua transferência e da organização
da vida empresarial.

O Sr. Presidente da República Itamar Franco foi convi
.dado a comparecer à abertura do conclave. S. Ex' ficou de
mandar um representante, mas lamentavelmente isso não
aconteceu. Esperamos que até o final do Congresso o Governo
Federal se faça presente.

Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que esta Casa também
foi convidada. Lá estive quando da abertura do Congresso.
Lá também deverá estar o Deputado Benito Gama, Relator
da Comissão Especial do Ajuste Fiscal, para debater essa
questão.

O Plenário da convenção decidiu indicar uma comissão
de contabilistas de todo o Brasil para fixar o posicionamento
da classe favorável à sua representação no debate final sobre
a reforma tributária e o ajuste fiscal.

Sr. Presidente, estamos atravessando um momento difícil
da vida política, econômica e social do País. O Governo consi
dera prioritário o ajuste fiscal. Mas ele não poderá constituir-se
em mais uma sobrecarga tributária para o setor privado, que
não tem condições de recolher mais impostos.
. Crescem assustadoramente a sonegação e a economia
mformal. Devemos reorganizar o sistema tributário de modo
a ~mpliar a base tributária, mas sem sobrecarregar o contri
bumte. Caso contrário, o Poder Público, na ilusão de arrecadar
mais, acabará matando a galinha de ovos de ouro.

Sr. Presidente, desta tribuna saúdo todos os contabilistas
do Brasil, augurando que esse XIV Congresso Brasileiro de
Contabilidade alcance, como das vezes anteriores, os objetivos
a que se propõe.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para tranqüilizar a Casa, gosta
ria de comunicar, na condição de Relator da Medida Provi
sória nP306, que os entendimentos em torno da matéria, agora
q.ue encontramos um interlocutor, estão adiantados e que PQs
slVelmente amanhã teremos uma resposta do Presidente em
exercício acerca das modificações absolututamente indispen
sáveis e justas que pretendemos nela introduzir, contemplando
categorias que haviam sido marginalizadas pela própria Me
dida Provisória n9 306, e pela Lei n9 8.460/92, a chamada

Lei de Isonomia, o que demonstra que o Governo afastado
não cumpriu, em momento algum, a palavra empenhada.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em nome
do meu Estado, e talvez do Nordeste, ocupo esta tribuna
para protestar contra atitude deselegante, hostil e pouco ética
do Governador Alceu Collares. Pela terceira ou quarta vez
S. Ex' - assim vamos dirigir-nos a ele, mais em respeito
ao cargo que ocupa do que como cidadão - agride o Nordeste,
a ponto de pretender transformar a região numa senzala, o
que não podemos aceitar.

Queremos lançar um apelo ao Governador do Rio Gran
de do Sul: que passe a fazer parte da história, mas de outra
maneira, não agredindo compatriotas ou dizendo inverdades.

Um jornal de hoje informa que o Governador do Rio
Grande do Sul, numa reunião do Estado do Rio Grande do
Sul- Federação das Indústrias Fiergs - realizada em Porto
Alegre, verberou o protecionismo que se dá ao Nordeste,
o que demonstra que S. Ex' não está capacitado para exercer
o .alto cargo que ocupa, já que não conhece a História do
Brasil. Disse S. Ex' que vai requerer ao Supremo Tribunal
Federal a modificação da representação parlamentar. Afirma,
ainda, que no Congresso Nacional, enquanto o Sul e o Sudeste
têm 267 Deputados, o Norte e o Nordeste são representados
por 317 Parlamentares. E a Constituição que determina a
representação, e não esse pseudogovernador, que conhecemos
muito b<rm. A essa altura, tenta agredir-nos, dizendo que
no Nordeste estão os incapazes. O Sul e o Sudeste, como
diz S. Ex', são responsáveis por 291 bilhões de dólares de
arrecadação, contra 65 bilhões de dólares das outras três re
giões do País. Não sabemos o que ele fez com a arrecadação
do seu Estado, porque só vive ao reclamar. É a prova da
sua incapacidade.

Sr. Presidente, o Governador cita a crise econômica e
social por que passa o País como se ela só existisse em seu
Estado. Seria melhor que ele se preparasse para governar
o Estado cujo povo em má hora o elegeu, pois está provando
que é incapaz, aético, um agressor contumaz.

Em seu pronunciamento, diz ainda que a incapacidade
do Nordeste já foi provada em outras ocasiões, ainda mais
agora, com a presença de Collor no Governo.

Diz ele:

"Vou entrar no Supremo Tribunal Federal para
restabelecer o equilíbrio da representação política do
Brasil".

Ele precisa entender, em primeiro lugar, travestido de
advogado que é, que para isso seria preciso uma reforma
constitucional, e não pura e simplesmente um requerimento
ou um protesto de S. Ex' - vou concluir assim - como
se ele, tornando-se um deus todo-poderoso, pudesse modificar
a representação nesta Casa.

Portanto, em meu nome e em nome do povo de Pernam
buco e do Nordeste, quero repelir as palavras do Governador
do Rio Grande do Sul pela sua insensatez, pela sua desele
gância e comprovada incapacidade para gerir os destinos do
seu Estado.
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o SR. CYRO GARCIA (PT - RI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, compa
nheiros trabalhadores que se encontram nas galerias, ao ocu
par pela primeira vez esta tribuna, gostaria de afirmar que
este mandato estará a serviço dos interesses daqueles que
são a base da minha atuação política: os companheiros do
Banco do Brasil e do Banerj, os bancários em geral, os traba
lhadores das estatais (petroleiros, telefônicos, urbanitários)
e servidores públicos, bem como o conjunto da classe trabalha
dora, do povo explorado, da juventude e da mulher trabalha
dora. Como representante da Convergência Socialista e luta
dor revoluncionário, seguirei chamando à luta sem tréguas
contra o capital e as direções conciliadoras, para construir
uma nova direção: um partido revolucionário dos trabalha
dores.

Defender os interesses da classe trabalhadora na atual
conjuntura política significa, em primeiro lugar, entender que
o Governo Itamar representa a tentativa das classes domi
nantes de expropriar a gigantesca vitória que significou a der
rubada de Collor.

O Ministério de Itamar parece uma cópia da Aliança
Democrática de Sarney. A única e significativa diferença é
que conta com a presença e o apoio de setores que antes
a ele se opunham, como a CUT e o PT. Em vez de se declara
rem nitidamente em oposição a esse Governo antinacional
e antipopular, Lula e a Executiva da CUT preferem uma
atitude de expectativa, ou de neutralidade. Grave erro! E
quem irá pagar por ele é a classe trabalhadora. Aliás já está
pagando, PQis as linhas mestras da política econômica serão
mantidas pelo Governo, segundo suas próprias declarações:
a dívida externa e os acordos com os bancos internacionais
serão mantidos, a política salarial não será alterada até "que
a economia cresça" (quem esperaria escutar isso de Walter
BareIIi?) e terá continuidade a recessão que desemprega mi
lhões.

A política de privatização será mantida, apesar de consti
tuir-se em verdadeira doação, já que empresas altamente ren
táveis foram entregues a poderosos grupos nacionais e interna
cionais em troca de moedas podres, que constituem mais de
98% do total dos valores pagos.

Esta semana, registramos, no Rio de Janeiro, nosso pro
testo contra o processo de privatização da Light e da Excelsa.
Na quinta-feira estaremos na porta da Bolsa de Valores para
protestar contra o leilão da Acesita, pois consideramos ridículo
o preço mínimo fixado para a CSN: 1 bilhão e meio de dólares.

Consideramos inaceitável o argumento, usado pelos Mi
nistros, de que não se pode mudar a política econômica em
razão da interinidade do Governo. Collor, apesar de expulso
pelo povo, continua presente na política econômica do atual
Governo. Não aceitamos a chantagem absurda da hipótese
do retorno de Collor! O povo sairá de novo às ruas e impedirá
que isso aconteça! Exigimos o fim da política neoliberal!

Hoje mesmo a Executiva da CUT, da qual faço parte,
irá encontrar-se com o Presidente Itamar para levar-lhe suges
tões. Além de limitadas no conteúdo, trata-se do oposto do
que a CUT deveria fazer: seu papel é mobilizar os trabalha
dores para uma pauta de reinvidicações, e não embarcar no
canto da sereia do entendimento nacional, do pacto social,
do caminho que a burguesia quer utilizar para ganhar tempo
e evitar que as massas continuem lutando, como fizeram para
derrubar Collor, exigindo seus mínimos direitos.

A CUT, o Lula e o PT, como representantes da classe
trabalhadora, devem romper o namoro com o Governo e

mobilizar os trabalhadores para a luta por um programa míni
mo que inclua o não-pagamento da dívida externa; o estabele
cimento do salário mínimo, de acordo com os dados do DIEE
SE; reajustes mensais de salários e reposição das perdas; a
defesa das estatais e do serviço público e seu controle pelos
trabalhadores; uma reforma agrária radical; a criação de im
postos a serem pagos pelos ricos para financiar a saúde, a
educação, a alimentação; a redução drástica do nível de de
semprego com a construção de obras públicas de interesse
popular, bem como a apuração dos casos de corrupção e a
punição dos responsáveis por eles.

Esses são os pontos mínimos de partida para a luta, mais
atual que nunca, com que pretendo honrar meu mandato:
o comabate sem tréguas ao capitalismo explorador que só
traz fome e miséria aos trabalhadores de todo o mundo. Neces
sitamos do socialismo com democracia, que não se confunde
com o socialismo de quartel, como o que vigorou na ex-URSS
ou o que vigora em Cuba. O socialismos será obra dos próprios
trabalhadores, e por eles será dirigido! O primeiro passo con
creto nesse sentido deveria partir de Lula, do PT e da CUT,
Tompendo com os pactos e acordos feitos com esse Governo
e com a burguesia e tendo a perspectiva de formar um governo
da classe trabalhadora, a única que poderá atender às próprias
reinvidicações!

Era o que tinha dizer.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs.
Deputados, a imprensa tem noticiado - e também temos
verificado nesta Casa e no Senado Federal - a preocupaçáo
de alguns Parlamentares em dar andamento rápido ao pro
cesso de impeachment contra o Presidente Collor. Na realida
de, argumentam aqueles que defendem essa tese que, se o
processo não tramitar mais rápido, no prazo de seis meses
o Presidente afastado poderá reassumir o cargo.

Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, também me preo
cupo com isso, mas não sob esse mesmo ângulo. Penso que
essas pessoas estáo preocupadas com os erros do atual Gover
no. Se o governo Itamar começar a cometer erros, correremos
o risco de o Presidente afastado reassumir seu cargg.

Hoje pela manhã participamos da sessão do Congresso
Nacional na qual foram lidas as medidas provisórias que dis
põem sobre a reforma administrativa.. Elas são. semelhantes
a algumas já rejeitadas pelos CongressIstas. CreIo que alguns
Deputados e Senadores poderão ficar constrangidos, se vota
rem a favor de matéria já anteriormente rejeitada.

Sr. Presidente, também temos de preocupar-nos com nos
sa posição pessoal, com a do Congresso e a da Câmara dos
Deputados. Aprovamos o afastamento do Presidente da Re
pública - o processo de impeachment está sendo julgado
pelo Senado - e por isso temos a obrigação de apoiar o
Presidente em exercício. Mas esse apoio poderá ser tempo
rário. Não poderá estender-se ad eternum nosso apoio às medi
das que estão sendo tomadas. Digo isso porque o Presidente
Itamar Franco perdeu a grande oportunidade de compor um
Ministério que realmente se sobressaísse perante a opinião
pública brasileira e de tomar medidas enérgicas, visando corri
gir os erros que se perpetram nesta Nação. As medidas pro
postas hoje são iguais a algumas que já foram rejeitadas por
esta Casa. É o caso de reforma fiscal e da criação de impostos,
pois ficou comprovado que essa não é a solução ideal para
os problemas do País. Por isso não nutro esperança no atual
Governo.
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Na verdade, se se apressar a tramitação do proecsso de
impeachment, há o risco de o povo pedir a volta do Presidente
afastado antes da conclusão do processo.

Era o que tinha a dizer.

o SR. FRANCISCO EVANGELISTA (PDT - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, como regra, as medidas anunciadas por todos os Presi
dentes do País nas últimas décadas têm provocado irritação,
revolta, desalento e sobretudo indignação no sofrido povo
brasileiro. Todos, sem exceção, pecaram pela absoluta falta
de criatividade para realizar as grandes reformas que o País,
à unamidade, deseja e quer.

A cartilha tem sido a mesma: repetitiva e sem resultados
positivos. Confisco de dinheiro, congelamento de preços, pro
messas de eliminar a corrupção, corte nos gastos públicos
e aumento de taxas e impostos invariavelmente têm sido a
regra. Hoje, se não se anunciam confiscos ou congelamentos,
já se prevêem novos tributos sobre combustíveis, energia elé
trica, telecomunicações e transações financeiras. É a fórmula
mais cômoda e menos criativa para se engordar o caixa do
Tesouro, antes mesmo de se eliminarem gastos públicos supér
fluos ou de racionalizá-los, na tentativa de reduzir o déficit.

Fala-se em medidas provisórias, paliativas e emergen
ciais, quando nesta Casa, há muito tempo, tramitam projetos
que propõem alteração no sistema tributário e o simplificam,
propostas que podem ser definitivas e decisivas para todo
o sistema econômico.

Querem adiar a solução, que deveria ser imediatíssima,
dos problemas do Brasil, vinculando-a à revisão consititu
cional.

Outro erro se repete, a reforma administrativa, não pas
sando esta de meras alterações nos organogramas, de mudan
ças de nomenclaturas, do aumento do número de cargos para
atender aos apetites vorazes e às acomodações dos represen
tantes dos partidos que darão sustentação ao Governo. Agora
se quer, através de uma verdadeira química política, atender
a todos, desde os comunistas petistas até as conservadores
pedessistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, há catorze
secretarias; na França, há vinte ministérios. Aqui, já vamos
chegando ao elevado número de 27 ministérios, incluindo uma
central de inteligência, talvez uma CIA tupiniquim, que dispo
rá das fichas e dos arquivos rotineiros. Fala-se ainda na Ouvi
doria-Geral, velho e surrado filme já visto em Governo recém
passado.

O Governo inteiro tem o dever de encontrar uma saída
para o País, pois foi criada uma expectativa de restauração
do mercado interno, de aumento da capacidade de consumo,
de maior poder aquisitivo para a população, com uma efetiva
redistribuição de rendas, redução dos custos, aumento da pro
dutividade nos diversos setores e principalmente com a redu
ção dos estratosféricos juros bancários.

A saída imediata para o Brasil não é a criação de mais
impostos, mas a arrecadação do que lhe é devido. Segundo
a Receita Federal, é elevadíssimo o índice de sonegação fiscal
entre as grandes empresas, inclusive no que se refere ao pró
prio Imposto de Renda. Os depósitos judiciais, segundo a
mesma fonte, atingem cifras superiores a 10 bilhões de dólares.
E 50% das empresas que estão obrigadas a realizar em juízo
os depósitos das contribuições do Finsocial, Pis-Pasep e da
contribuição social sobre os lucros ainda não o fizeram.

Com o aumento da receita e a redução dos gastos desne-
.cessários, obteremos saldos que poderão ser investidos. e!TI "

obras públicas prioritárias, gerando mais empregos e, conse
qüentemente, mais renda.

O Governo deve ter sabedoria e usar seu crédito para
manter a atividade econômica nos períodos de retração e re
cessão. Tem ainda a obrigação e o dever de tirar milhões
de cidadãos dos mais baixos padrões de vida. Não se pode
tolerar que mais da terça parte da Nação more mal ou não
tenha moradia, esteja mal alimentada e que tostemos níveis
vergonhosos de pobreza absoluta.

A responsabilidade é bipartida: uma parte nos cabe; a
outra, maior, debita-se diretamente ao Governo. Se este tiver
a capacidade de tornar eficaz a sua máquina arrecadadora,
bilhões e bilhões de cruzeiros serão direcionados aos cofres
públicos. Quantias fabulosas são sonegadas, outras estão ven
cidas, e o que é devido pelos Estados, Municípios e empresas,
referente a INSS, FGTS e a tantos outros impostos e taxas,
não é pago.

Se a União arrecadar o que lhe é devido, não há como
falar em novos impostos, que, sem dúvida, vão penalizar os
que já pagam em dia seus compromissos, como, por exemplo,
o assalariado brasileiro.

Basta de tanta injustiça neste País! Basta de tantos pa
cotes!

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para manifestar meu repúdio à indicação do Sr. Danilo
de Castro para a Presidência da Caixa Econômica Federal.

Sr. Presidente, fui testemunha da maneira rude com que
ele tratou os funcionários da Caixa Econômica Federal; fui
testemunha da verdadeira tragédia que se abateu sobre mais
de duas centenas de trabalhadores daquela instituição bancária
porque o Sr. Danilo de Castro não os atendeu, não negociou
com eles na última greve que promoveram.

Causa-me estranheza o fato de, de um lado, o Governo
Itamar Franco mostrar-se surdo aos pedidos de investigações
feitos pelas diversas categorias de trabalhadores - como é
o caso apresentado desta tribuna pelo nobre Deputado José
Fortunati - e, de outro, mostrar-se sensível aos interesses
de grupos que se manifestam hoje a favor da continuidade
do programa de privatização, que, se nada ocorrer de novo,
deve prosseguir com a venda da Acesita, na próxima quin
ta-feira.

Conheço bem o problema. Em companhia do Prefeito
da cidade de Timóteo, Estado de Minas Gerais, e de lideranças
sindicais, estive em audiêncía nos Ministérios das Minas e
Energia e do Planejamento, para levar uma proposta que
não é sequer de suspensão do leilão da Acesita, mas é a
nossa posição: que o Congresso Nacional fosse consultado
a respeito da manutenção ou não das privatiza~ões já previstas.
A propósito, recebemos um sonoro não. E esse contraste
entre a posição do Governo relativamente às reivindicações
dos trabalhadores e a sua sensibilidade para com as possíveis
oscilações do mercado que me leva a fazer hoje este registro.

Espero que o Governo Itamar Franco, por intermédio
do Ministério das Minas e Energia, atenda às justas reivindi
cações dos petroleiros. Em audiência que teremos na próxima
quinta-feira, exigiremos a readmissão dos petroleiros demi
tidos~ e a .abertura das negociações com o sindicato da classe.

o SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
.do orador.) -Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, no apagar
das luzes do incompetente, irresponsável Governo Collor,
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que não deixou saudades, o grupo PC decidiu a privatização
do Banco Meridional.

O Banco Meridional já completou sete anos de atividades
e vem obtendo excelentes resultados para a economia da re
gião Sul e para a sociedade brasileira. E de uma hora para
outra, diante da investida de grupos interessados, o Governo
Federal, segundo o noticiário, pretende privatizar aquela insti
tuição financeira. Todos sabem que essa privatização é quase
impossível. No campo jurídico, o processo é demorado, pois
há um longo caminho a percorrer para regularizar o domínio
da União sobre o banco, a gestão dos antigos controladores
e a situação dos pequenos e médios investidores que ainda
não foram atendidos na ação de desapropriação.

Mas, Sr. Presidente, o que pretendia o Governo Collor
era criar um ambiente para privatizar o Banco Meridional
e desestabilizar, de qualquer maneira, o seu crescimento.

Nós, do Rio Grande do Sul, que fomos muito castigados,
perseguidos, até, pelo Governo Collor, não queremos que
privatizem o Banco do Nordeste, não propomos a privatização
do Banco da Amazônia, nem somos contra a criação do Banco
do Centro-Oeste. O que queremos é defender a economia
do Sul, que tem sido abandonada pelo Governo Federal. Um
dos fundamentos do Banco Meridional, criado pelo Congres
so, é a sustentação da economia do Sul. Não consentimos
com esse inescrupuloso e indecoroso caminho que alguns ten
tam trilhar: a privatização do Banco Meridional. Vamos conti
nuar a defendê-lo.

Que o Banco Central acelere imediatamente a regulari
zação do banco, para que ele possa atuar como banco federal,
a exemplo dos outros estabelecimentos financeiros sobre os
quais a União tem controle. Não se pode admitir que o Banco
Central desconsidere o Banco Meridional, não lhe dando aces
so aos depósitos federais, aos depósitos das empresas estatais
e impedindo seu desenvolvimento e seu crescimento. O Rio
Grande do Sul vai mobilizar-se mais uma vez contra essa
atitude indecorosa e discriminatória de alguns setores da eco
nomia e de alguns sobreviventes do Governo Collor que que
rem, a qualquer modo e a qualquer preço, privatizar o Banco
Meridional, para prejudicar os interesses econômicos do Sul.

É este o nosso alerta contra o lobby que continua montado
no Banco Central por setores do Governo Collor contra o
Banco Meridional.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
declaração publicada na Folha de S. Paulo do último domingo,
o Ministro da Saúde faz uma advertência, das mais graves,
acerca dos preços dos medicamentos.

Diz o Ministro Jamil Haddad: "Não é mais possível que
um aposentado continue tomando remédio com esses preços
astronômicos" .

Comungo inteiramente da preocupação do ilustre Minis
tro, pois meu sogro, de 91 anos de idade, aposentado pelo
INSS, com os 500 mil cruzeiros que recebe de sua aposenta
doria, após 50 anos de trabalho no comércio, não consegue

. pagar um só dos remédios que é obrigado a tornar diariamente.
O Ministro Jamil Haddad tem inteira razão: é preciso

fazer algo para salvar a vida de nossos aposentados que depen
dem de remédios caríssimos!

Ainda ontem comprei um vidro ~e Tebonin por 140 mil
cruzeiros! Corno o frasco contém 20 comprimidos e o paciente
deve to1nar 3 diariamente, é fácil concluir que cada frasco
dura apenas urna semana e que cada comprimido custa 7
'llil cruzeiros! E se o consumo exige 4 frascos de Tenobin

ao mês, também é fácil concluir que, somente com esse remé
dio, o paciente gasta mais do que recebe de aposentadoria,
ou seja, 560 mil cruzeiros, a preço de hoje, e que amanhã,
sabemos, não será mais o mesmo.

O preço do remédio do meu sogro não me assusta. Mas
me' assusta o preço do remédio de milhares de aposentados
que não têm genro Deputado e precisam, além do Tebonin
e do Adalat, de tantos outros medicamentos que têm seus
preços majorados e a quantidade de drágeas por frasco dimi
nuída.

Médico com profunda visão social, o Ministro Jamil Had
dad feriu a tecla certa ao dizer que não é mais possível ao
aposentado continuar pagando tanto para poder viver, justa
mente ele que deu a parte mais preciosa de sua vida para
o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Por essa razão, Sr. Presidente, quero sugerir ao eminente
Ministro da Saúde, o médico Jamil Haddad, que promova
a aplicação de medida capaz de congelar o preços dos medica
mentos de uso permanente pelos nossos aposentados, mor
mente os idosos que já estão no ocaso da vida e dependem
desses remédios para sobreviver.

O Ministério da Saúde poderia elaborar uma lista desses
remédios, obrigar os laboratórios a vendê-los em embalagens
hospitalares e criar incentivos fiscais para os laboratórios, em
vez de permitir a redução do conteúdo do frasco.

O Ministério Jamil Haddad bem poderia conquistar um
lugar no pedesh"al da história não apenas como o médico
bom samaritano que é, mas como aquele que impediu a redu
ção do conteúdo dos frascos de remédios de uso permanente
pelos velhos e aposentados que não têm genro Deputado.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
ocupo hoje esta tribuna para registrar que a Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos (ECT) está praticando dumping
para tomar mercado das empresas de tranportes de cargas.

Sr. Presidente, a Associação Nacional dos Transporta
dores de Cargas está estudando uma forma de impedir as
atividades da ECT, primeiro porque o setor passa por uma
crise sem precedentes devido à renitente recessão - a retração
do mercado é estimada em 60% - e, em segundo lugar,
porque esta atividade da ECT vai de encontro, conflita com
a legislação vigente.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a ECT só pode
transportar encomendas que não caracterizam negócios, tran
sações comerciais. Nos próprios folders da ECT o cliente é
informado de que só pode mandar encomendas de até 25
quilos, no caso de encomendas normais, e até 30 quilos, no
caso do Sedex. Não é isso o que vem ocorrendo; o que a
ECT vem fazendo é concorrência desleal, porque a estatal
está utilizando seu gigantismo e a isenção de impostos para
reduzir tarifas em até 30 ou 40%, tornando-se inferiores às
praticadas pelas empresas privadas.

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não somos, em
absoluto, contra a economia de mercado. Mas assim não é
possível. Como conseqüência deste dumping, houve uma que
da de 30% no faturamento das empresas privadas, principal
mente nos fretes entre as capitais e os municípios.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, não é a primeira
vez que venho a esta tribuna para defender os transportadores
de carga. Os reflexos da recessão e da concorrência desleal
da ECT já levaram, só em Pernambuco, 92 das 320 empresas

-à falência. Falência gera desemprego e desemprego é a grande
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preocupação do Governo, assunto já expresso através de pro
nunciamento do Ministro do Trabalho Walter Barelli.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, para se ter uma
idéia da interferência da ECT no transporte de cargas, hoje
o transporte de cartas, cartões pos~ís e telegramas repre
sentam apenas 33% do faturamento'da ECT, dados publicados
na revista Brasil Transportes"edíção de agosto último.

Em 1991, a ECT registrou US$ 46 milhões de lucro com
todo tipo de carga e projeta para 1992 nada menos que US$
100 milhões, para um faturamento de US$ 2 bilhões. A conti
nuar sua atividade no setor de cargas, seria o caso de o Go
verno Federal estudar a quebra do monopólio postal, permi
tindo a atuação dos transportadores nesta área.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, no momento em
que se busca a desestatização, constitui uma incoerência total
a atuação da ECT na área do transporte de cargas. Esta incoe
rência está gerando desemprego, que é a grande doença do
povo brasileiro.

Sr. Presidente, vou concluir, formalizando um veemente
apelo ao Ministro dos Transportes, Deputado Alberto Gold
man, no sentido de adotar as providências necessárias para
apurar essa denúncia, já que S. Ex' é favorável ao fim do
cartel dos transportes rodoviários no País e vai usar de muita
criatividade para tentar salvar a malha rodoviária nacional,
mas, para isso, admite que ela seja privatizada, por entender
que, com o Orçamento de que dispõe, não será possível resol
ver os problemas de construção de novas rodovias.

Oportunamente, voltarei ao assunto.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, estamos
hoje aqui para comentar e condenar uma das práticas mais
repudiadas em todo o mnndo no âmbito das relações econô
micas entre empresas que disputam o mercado consumidor.
Refiro-me ao dumping, essa forma desleal de concorrência,
através da qual uma empresa vende seus produtos a preços
abaixo do custo de produção.

O produto que analisaremos é um tubo do sistema de
coleta de sangue a vácuo, utilizado no País. A Labnew Indús
tria e Comércio, empresa nacional sediada em Campinas, acu
sa a multinacional americana Becton Dickinson de praticar
dumping, com o objetivo de dominar o mercado brasileiro,
levando os concorrentes à falência.

Não são acusações levianas. São fatos comprovados pela
Price Waterhouse, uma empresa de consultoria de renome
internacional. Os estudos comparativos encontraram, dispo
nível no mercado, o produto a um preço mínimo que variou
entre Cr$ 660,00 e Cr$780,00 a unidade. No mesmo período,
entre 7 de maio e 3 de junho deste ano, a Becton Dickinson
venceu concorrências junto à Prefeitura de São Paulo, Hos
pital das Clínicas de São Paulo e Prefeitura de Guarulhos,
oferecendo o produto g um preço que variou entre Cr$268,OO
e Cr$370,00 a unidade. Ora, esses preços são em média 40%
inferiores aos do mercado internacional!

Se levarmos em conta que a Becton Dickinson importa
o produto e que, por isso, tem encargos fiscais com a impor
tação e paga o frete, podemos ter uma noção clara de o quanto
seus preços estão abaixo dos custos mínimos.

Os fatos são claros e as ·providências legais devem ser
igualmente transparentes. A Secretaria Nacional de Direito
Econômico deve atuar de forma imediata, para evitar que
o precedente estimule práticas idênticas por outras empresas.

O momento é especialmente delicado, pois o processo
de abertura da economia torna o Brasil vulnerável às ações
dos grupos econômicos que dominam o mercado mundial.

A Labnew desenvolveu o tubo para o sistema de coleta
de sangue a vácuo e conseguiu, com tencologia própria, en
frentar a concorrência de empresas que há anos abastecem
o consumo internacional. Aceitar passivamente a concorrência
desleal seria condenar à extinção uma empresa que tem gran
des potencialidades.

Uma reação rigorosa contra odumping é fundamental
para a saúde econômica do Brasil. A sua prática reveste-se
de características peculiares, pois não aparece com clareza
aos olhos dos compradores e das autoridades. Quem compra
costuma ter o preço !(omo referência quase absoluta. O produ
to mais barato, imagina-se, é fabricado por uma empresa mais
eficiente e por isso deve ser privilegiado.

Mas nem sempre é assim. A história econômica mostra
que a concorrência desleal é uma verdadeira operação de
guerra, que dá ao vencedor amplos poderes sobre o espólio
do vencido.

No caso em questão, como em muitos outros similares
que irão surgir com a abertura da economia, o dumping cria
uma fugaz ilusão para os consumidores, que se imaginam
beneficiados pelos baixos preços. Mas, logo em seguida à
falência das empresas nacionais, vem o troco. A empresa
vitoriosa, em geral multinacional, torna-se dona do mercado
e tem terreno aberto para impor os preços que quiser pelo
tempo que quiser. Uma vez conquistado o mercado, torna-se
quase impossível ao capital nacional recuperar a posição per
dida.

Diante de tudo isso que foi exposto, não resta dúvida
sobre de que lado está o verdadeiro interesse nacional. Espera
mos que as autoridades competentes cumpram a lei, sem hesi
tações.

Precisamos mostrar, de uma vez por todas, às empresas
multinacionais, como é o caso da Becton Dickinson, que o
Brasil não é a terra sem leis que elas imaginam poder dominar
sem nenhuma resistência.

Senhores, não nos deixemos iludir por facilidades menti
rosas ou comodismos irresponsáveis. Ou reagimos agora e
defendemos a soberania nacional, ou seremos todos, no futuro
escravos dos erros do presente.

Obrigado.

O SR. JÚLIO CABRAL (PTR - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não
falecem ao governo os elementos necessários ao conhecimento
dos abusos praticados pelos estabelecimentos particulares de
ensino, em sua maioria nas cobrança das mensalidades, con
correndo para que a instrução, no Brasil, se converta, mais
e mais, em privilégio de minorias, instrumento de classe anti
democrático.

Inútil, aqui, recordar os milhares de crianças e de jovens,
em nosso País, que não tiveram, e não têm, a graça de aprender
a ler e a escrever, sequer!

Ora, Sr. Presidente, no dizer de Horace Manu: "não
se forma uma democracia onde não se abrem escolas". E
onde elas existem, reduzidas, com índices enormes de evasão,
temos a ignorância fomentada pelo Estado, que abdicou da
sua missão constitucional de prover a educação, direito de
todos, em igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola, nos termos dos arts. 205, caput, e 206, inciso I,
da Carta Constitucional. Ela é um direito social; no entanto,
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o Estado o cerceia, paradoxalmente, na medida em que trans
fere ao particular, na prática, o seu dever de prestá-lo adequa
damente às necessidades da cidadania. Daí, no setor público,
a escola deformada, a escola deformante, a escola escassa!

Uma Nação que carece de ensino bom e gratuito, vê,
estarrecida, o particular tomando o lugar do Estado, na sua
missão constitucional, a cobrar das famílias mensalidades es
corchantes, calçadas em duvidosas planilhas de custos apro
vadas pelo Governo.

A oito anos e meio do final do século XX, Sr. Presidente,
não podemos ignorar tão grave problema, protelando prazos
para a solução dessa questão, da qual depende a genuína
democracia.

Não será dessa forma que formaremos as elites futuras
deste País, Sr. Presidente!

À falta de um princípio ético diretor, de uma filosofia
de governo sobre educação, solidamente estruturada, estare
mos, isto sim, a manter a verdadeira educação como privilégio
de poucos, divertimento de salão!

A escola, despiciendo afirmar, é o núcleo de preparação
dos diretórios, dos comandos da vida! Mas, no Brasil, qual
escola cumpre ou cumprirá esse papel? A pública, esfacelada,
despertando mais comiseração que entusiasmo, ou a particu
lar, verdadeiro caça-níqueis, máquina registradora de lucros
abusivos, onde só os abastados e os de classe média alta podem
estudar sem sofrer privações?

Eis o desafio, Sr. Presidente: ou se combate o mal, restau
rando o Estado o seu próprio sistema educacional e empres
tando validade aos postulados constitucionais, além de, parale
lamente, por fim aos abusos dos proprietários de escolas priva
das, de todos os níveis de ensino, ou ele, Estado, passará
à História como o proxeneta da ignorância, no Brasil.

Estamos, Sr. Presidente, efetuando estudos no sentido
da mudança dos critérios decorrentes da Lei n9 8.170, de 1991,
que embasa e justifica os abusos a que nos referimos anterior
mente.

O Governo que ora se inicia, cremos, não ficará insensível
a essa problemática gigantesca, qual seja: a de restauração
do direito de estudar, criminosamente em extinção progressiva
no Brasil dito modernizante.

O Estado não pode continuar duplamente abdicando do
seu papel de educador e de fiscal da execução de um plano
econômico que se vem revelando socialmente inadequado.

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

O SR. PAULO DUARTE (Bloco - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
o plebiscito, a revisão constitucional e a reforma fiscal são
interdependentes e dificilmente poderiam ocorrer isoladamen
te.

Como, por exemplo, fazer a revisão constitucional sem
a definição da forma de Governo? Não importa a forma esco
lhida, parlamentarismo ou presidencialismo, as alterações na
Constituição serão profundas e logicamente adequadas a qual
quer uma das modalidades escolhidas.

Por outro lado, a revisão constitucional vai definir tam
bém o tamanho do Estado e, claro, o seu custo. Por isso,
a reforma fiscal, para ser ampla, como temos necessidade,
precisa dessas definições prévias. Se essa seqüência não for
seguida - plebiscito, reforma constitucional com reforma fis
cal- o que teremos é um mero ajuste de caixa do Governo,
com um aumento de impostos para quem já está sobrecar-

regado, sofrendo as conseqüências do arrocho salarial, dos
juros, do desemprego e do processo recessivo.

Por isso, é necessário muito cuidado e atenção na pro
posta de ajuste fiscal de um Governo que, em vez de econo
mizar, aumenta o número de Ministérios.

O SR. CARLOS SCARPELLINI (PST - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o brasileiro pode desfrutar inúmeros direitos, como lhe asse
gura a Constituição. Contudo, ele está proibido de ficar doen
te. Nos casos de enfermidade, o máximo com que o brasileiro
pode contar - e aí incluo, além das faixas mais carentes
da sociedade, também as pessoas da classe média - é com
um diagnóstico médico e uma receita. Pois, quando chega
a uma farmácia ou drogaria para comprar o remédio, sai de
mãos vazias. Os preços escorchantes dos medicamentos, que
tiveram alta em torno de 3.500% desde que o governo neoli
beral decidiu favorecer os laboratórios fabricantes, impedem
que o doente possa curar seus males físicos.

Considero positivas as declarações prestadas pelo Presi
dente Itamar Franco e pelo novo Ministro da Saúde de que
o Governo Federal, após decidir cortar investimentos, vai
priorizar a área social, alarmado com o dramático quadro
que se criou no campo da assistência médico-hospitalar no
País. Neste caso, a questão dos medicamentos deve exigir
especial atenção.

Faço; desta tribuna, uma sugestão ao Presidente da Repú
blica e aos seus Ministros ligados à área social: que se adotem,
com inadiável urgência, providências para a implantação e
funcionamento de laboratórios públicos similares ao da Cen
tral de Medicamentos do Ministério da Saúde - CEME, em
todas as capitais dos Estados e, tanto quanto possível, nos
grandes municípios brasileiros. A provável revisão da Proposta
Orçamentária para 1993 ensejará a discriminação de verba
própria para tal fim, mesmo que parte dos recursos possam
advir de convênio entre a União e os entes federados.

O que não podemos mais aceitar é esse lamentável estado
de coisas, que torna os princípios da saúde e da seguridade
social, proclamados na Carta Magna, mera peça de retórica.
O ser humano precisa ser revalorizado neste País, que alguns
tresloucados pretendiam colocar no Primeiro Mundo sob a
aura de uma modernidade que privilegia exclusivamente os
ricos, os poderosos e os corruptos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Depu
tados, quero prestar minha homenagem ao Deputado Lázaro
Barbosa, no momento em que S. Ex" assume, por méritos
pessoais, o Ministério da Agricultura.

A escolha do nome de Lázaro Barbosa não se prende
a nenhum outro fator, senão o de sua qualificação para o
cargo, onde já experimentou dias de vivência na qualidade
de Secretário-Geral daquela Pasta e de substituto natural do
então Ministro, o Governador íris Rezende.

Todo o País guarda na memória o que foi a gestão de
íris Rezende naquele Ministério. E grande parte do sucesso
obtido, sem dúvida, vinha da equipe formada, na qual o Depu
tado Lázaro Barbosa pontificava, mercê de sua capacidade
administrativa e do conhecimento profundo dos assuntos rela
cionados com o Ministério da Agricultura.

Em assumindo a Pasta, o Ministro Lázaro Barbosa não
necessitará de tempo para conhecer o que o aguarda nem

_terá que agir de modo experimental. Tem, consigo, longa
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folha de experiência, o que atesto, Sr. Presidente, pois que
privo da amizade deste homem público desde o ano de 1974.
São quase vinte anos de contatos permanentes, de intercâmbio
de experiência, de conversas formais e informais sobre os
mais diversos temas, dentre os quais se inclui naturalmente
a agritu1tura, setor no qual, ambos, atuamos permanente
mente.

O Ministro Lázaro Barbosa é originário da área rural
e natural do Estado de Goiás, uma província eminentemente
agropecuária. Este fato, por certo, pesou nas avaliações do
Presidente Itamar Franco, quando da nomeação de seu Minis
tro da Agricultura.

Assim, Sr. Presidente, revelo a esta Casa minha mais
sincera tranqüilidade quanto a esle setor do Governo, sabendo
eu que a agricultura está entregue a mãos capazes e honradas
de um homem que comprovará o acerto de sua indicação
para aquele cargo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr~' e Srs. depu
tados.

O SR. HUGO BIEHL (PDS - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ao ocupar
esta tribuna, neste momento ímpar da História, em que a
Nação aguarda angustiada a solução do Congresso Nacional
para a presente crise política, queremos destacar o funda
mental papel desempenhado pela agricultura no contexto só
cio-econômico brasileiro: é graças ao incessante labor de nos
sos campos que a inflação ainda se mantém relativamente
estável, que nossa balança comercial se equilibra, que não
há escassez crônica de alimentos. Apesar de todos os revezes
de ordem política e econômica, em 1992 podemos contar com.
uma monumental safra de grãos, da ordem de 70 milhões
de toneladas!

Entretanto, o grande responsável por essa importantís
sima produção aufere parcela muito pequena dos seus imensos
benefícios. O produtor rural pertence, de fato, a uma das
classes menos favorecidas da sociedade brasileira. Vive esse
anônimo herói de nossa História constantemente angustiado
com a grave defasagem entre o preço de seu produto e o
custo dos insumos, o extorsivo custo financeiro dos emprés
timos bancários e os pesados ônus relativos a impostos e encar
gos sociais, dentre os quais, sobressai a contribuição devida
ao INSS e ao ICMS.

Não bastasse tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
temos sido procurados por inúmeros produtores rurais, que
se julgam injustiçados ante a cobrança de taxas e multas pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA. Mas, afinal, que taxas e multas são estas? Senão,
vejamos.

A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, foi
instituída pela Lei n~ 6.496, de 7 de dezembro de 1977, como
o instrumento hábil que define, para os efeitos legais, os res
ponsáveis técnicos por um empreendimento de engenharia,
arquitetura e agronomia. Desse modo, todo contrato, escrito
ou verbal, para a execução de obras ou prestação de serviços
profissionais de qualquer das três modalidades em questão,
fica sujeito à ART.

Entendendo o CREA que determinado empreendimento
agropecuário compreenda as atividades profissionais próprias
da agronomia, exigirá a identificação, o registro e a anotação
(ART) do responsável técnico; inexistindo essa figura, segue
se a autuação do infrator. Certamente, há que se cumprir
a lei, mas a sua interpretação é fraqüentemente equivocada,

dando ensejo a abusos. Admitimos que toda empresa que
se dedique à atividade agropecuária deveria ter um respon
sável técnico; o que dizer, porém, do produtor rural, enquanto
pessoa física?

Os Crea freqüentemente procedem à autuação indiscri
minada de empresas, produtores rurais e agentes financeiros,
por conta da inexistência de responsável técnico pelos em
preendimentos ou pela análise da operação creditória, a partir
de informações levantadas em cartórios, onde se registram
as cédulas de crédito rural. Não há dúvida de que há empreen
dimentos complexos, sendo imprescindível a participação de
técnicos em ciências agrárias, tanto no seu planejamento quan
to na análise do investimento, caso venha a ser financiado.
Mas há também a quotidiana atividade agropecuária levada
a efeito por milhões de produtores rurais brasileiros, para
cujo custeio, ao ser financiado, seria inconcebível exigência
dessa natureza.

Outro aspecto que nos preocupa, por causar enormes
transtornos aos produtores rurais brasileiros, é o que concerne
ao receituário agronômico. O art. 13 da Lei n~ 7.802, de 11
de julho ue 1989, estabelece que "à venda de agrotóxicos
e afins aos usuários será feita através de receituário próprio,
prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos
excepcionais que forem previstos na regulamentação desta
Lei".

Entretanto, para que um profissional possa proceder à
prescrição de uso de agrotóxicos e afins, deve ele comparecer
ao Crea de sua região e efetuar uma Anotação de Responsa
bilidade Técnica. No mês de agosto próximo passado, este
procedimento acarretava o desembolso da importância de Cr$
25.380,00 por um bloco com 25 receitas. Esse ônus é, na
prática, repassado ao produtor rural. Somando-se a isto os
preços - sem dúvida caríssimos - dos insumos prescritos
para a lavoura ou criação, eleva-se absurdamente o custo
de produção agropecuária. E é bom ressaltar: o pequeno pro
dutor é novamente o mais prejudicado. Como, por exemplo,
justificar uma receita mais cara do que o próprio produto,
no caso de um simples formicida?

Não é possível, Sr. Presidente, ilustres Deputados, que
a atividade agropecuária continue submetida a tão injustas
pressões econômicas! Há que se encontrar uma saída, uma
forma de se lhe reduzir o custo da produção e aumentar-lhe
a rentabilidade. Do contrário, o desestímulo poderá crescer
ao ponto de se reduzir a oferta de alimentos no mercado
interno, perdendo o Brasil um fator fundamental de estabili
dade econômica, social e política.

Em data recente, chegou a esta Casa a Mensagem n9

524, de 25 de agosto de 1992, pela qual o Poder Executivo
encaminha Projeto de Lei que "elimina a cobrança da taxa
incidente sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica refe
rente a serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia",
tendo aqui recebido o n9 3.156/92. E nossa opinião que esse
projeto deverá ser objeto de detida atenção de todos nós,
Deputados, no intuito de aprimorá-lo e, quiçá, fazer com
que se reduzam não apenas os custos da construção civil 
como é seu objetivo anunciado -, mas também os da produ
ção agropecuária.

Muito obrigado.

O SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os vídeos das emissoras de televisão do País mostraram, do
ming... último, cenas impossíveis de se imaginar num país com
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um mínimo de segurança e ordem públicas: Hordas de margi
nais, em corrida alucinada pelas praias da Zona Sul do Rio
de Janeiro, a roubar objetos pessoais dos banhistas. Já deno
minadas de operação "arrastão", pretendem, pela passividade
com que o brasileiro passa a aceitar até o que é pior para
a sociedade, incorporar-se à rotina dos finais de semana.

Mas, ante a gravidade dos fatos, as autoridades policiais
não podem permitir a sua repetição. Caso contrário, não tere
mos apenas o assalto a bens materiais dos cidadãos, mas a
agressão violenta ao direito que todos têm ao lazer. A prosse
guir a impunidade desses esquadrões organizados por crimino
sos, brevemente os locais de recreações e as vias públicas
estarão sendo dominadas por esses grupos de delinqüentes.

Há, no registro desses episódios, dois ingredientes funda
mentais: a falência do sistema policial e o recrudescimento
do crime organizado. Quanto ao primeiro, cumpre estabelecer
uma reforma da estrutura de segurança do País, ampla e pro
funda, assegurando-se instrumentos eficazes e confiáveis em
.favor da integridade física e material da população brasileira.
Sobre o segundo, cabe uma ação repressiva contundente, po
rém sem apelo aos exageros tão comuns por parte do aparato
policial, atualmente constituído por homens sem o mínimo
de qualificação psicológica para portar uma arma de fogo.

Por trás de tudo isso, há, evidentemente, causas econô
micas e morais que são formadoras desse tipo de comporta
mento. As desigualdades sociais, o desemprego, a má distri
buição de renda e o aumento crescente do número de indívi
duos postos à margem do processo distributivo de renda geram
perigosos guetos, sempre prontos a reagir com violência contra
as classes por eles considerados privilegiadas. No fundo, tais
indivíduos se consideram discriminados, injustiçados pelo mo
delo econômico que lhes é imposto.

Além dos estudos que a questão merece e cujos resultados
somente poderão ser colhidos a médio e longo prazos, torna-se
inadiável, pela gravidade dos acontecimentos, a tomada de
medidas preventivas que protejam as pessoas, que têm direito
a freqüentar praias públicas. Se essa onda de "arrastões" se
propagar, em breve o litoral do País será vítima das hordas
enloquecidas, especialmente as praias do Espírito Santo, que
já têm experimentado a ação dos marginais.

O Governo Federal e as autoridades estaduais não podem
hesitar um momento sequer para reverter essa situação e fazer
com que se imponha no País o princípio da autoridade, sem
o que a população estará sob permanente ameaça.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VALDm GANZER (PT - PA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, na sessão
desta tarde, dirijo-me a V. Ex~ para trazer uma questão que
reputo da maior importância para toda a populaçãop do Esta
do do Pará.

Como é do conhecimento de todos, o Pará é um Estado
rico em minério, em potencial energético, de vastas extensões
agricultáveis e amplas condições de desenvolvimento. Mas
nosso Estado é nacionalmente conhecido por possuir um dos
maiores corruptos da história recente deste País, o hoje gover
nador e ex-Ministro da Reforma Agrária e da Previdência
Social, Jader Barbalho.

Esse "Político", de enriquecimento até hoje não expli
cado, alcançado a partir do momento em que a assumiu pela
primeira vez o Governo do Estado, aliado do latifúndio, do
banditismo e, pasmen, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
do PC do B, do PS, do PSDB, do PVe do PC, na eleições
da capital, vem conseguindo se livrar de apurações que são

feitas acerca de sua conduta à frente dos órgãos públicos que
comandou.

É sobre um desses processos que me manifestarei a partir
de agora.

Ainda quando da realização da Assembléia Nacional
Constituinte - e estão registradas em seus anais - a Bancada
Federal do PT, apresentou denúncias de diversos atos de cor
rupção do Sr. Jáder Barbalho à frente do hoje extinto Minis
tério da Reforma Agrária. Foram inúmeros casos de compras
de terras a preços bastante acima do valor de mercado e
diminuição dos prazos para resgate de TDA - Títulos da
Dívida Agrária, utilizados em desapropriações.

O Tribunal de Contas da União - TCU, somente dois
anos após, em 1990, a partir da renovação da denúncia por
parte do SI. Deputado José Genoíno (PT - SP) é que abriu
processo para apurar as denúncias. Esse processo, que tomou
o n9 3.925/90, vem-se arrastando há mais de dois anos 
quatro, se considerarmos que a entrada da denúncia no TCU
se deu no ano de 1988.

Observou-se nesse período, a partir da apuração das de
núncias, que elas eram verdadeiras e que o Sr. Jader Barbalho
é responsável por prejuízos causado ao extinto Ministério da
Reforma Agrária, em valores que, atualizados, chegam á casa
de alguns bilhões de cruzeiros. Embora estejam concluídas
as investigações, e há bastante tempo, até hoje, o Sr. Relator
do processo, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, não
colocou o processo em julgamento, talvez à espera de que
o caso caia no esquecimento do Parlamento e da opinião
pública.

Jader Barbalho teve a concessão de seis oportunidades
para anexar documentos, privilégio descabido e injustificado.

No dia 19 de maio deste ano, com base no ínciso XXXIII
do art. 5~ da Constituição Federal, como cidadão e como
Deputado Federal, dei entrada a pedido de certidão naquele
Tribunal de Contas, solicitando cópia de todas as peças do
processo. Uma semana após minha assessoria foi informada
por telefone, pela Secretaria do TCU, de que o requerimento
havia sido deferido e que as cópias estavam sendo providen
ciadas. Alguns dias depois, através do Aviso n° 367/TCU,
datado de 25 de maio, do Sr. Presidente, Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva, fui informado de que o requerimento,
diferente do que fora dito no contato telefônico, havia sido
despachado ao relator do processo para que este apresentasse
parecer ao plenário, com base na Resolução n9 26192. Vinte
dias depois, outro aviso, esse de nQ 446, de 15 de junho,
comunicava o indefererimento do Requerimento, por ter, na
Interpretação do TCU, infringindo ato normativo interno da
quela Casa de Contas. Com isso, o TCU, com a clara intenção
de defender esse corrupto, porém poderoso, rasgou a Consti
tuição, desrespeitou nossa condição de cidadão e de parla
mentar e manteve o processo longe do conhecimento da opi
nião pública.

Mais tarde, de posse de um "espelho" da tramitação
do processo, descobrimos que também está encolvido nas irre
gularidades o atual Governador do Estado de Goiás, Iris Re
sende, também ex-Ministro. Situação peculiar é o fato, segun
do informações recebidas, que a defesa do Sr. Iris Resende
vem sendo feita pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás.
Ou seja, estão sendo utilizado servidores do Estado para a
defesa contra acusações de um período em que S. Ex~ não
era Governador.

Voltando à iniciativa, no dia 25 de junho demos entrada
a requerimentos de informações junto á Mesa e à Comissão



22992 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados
e também junto à Comissão Mista de Planos e Orçamentos
do Congresso Nacional.

Até hoje, não sabemos o resultado do remetido à Mesa
da Câmara.

O da Comissão Mista de Orçamento foi indeferido pelo
seu Presidente, Deputado Messias Góis, em despacho que
não poderia ser mais sintético e ao mesmo tempo mais errado,
alegando que a matéria não era de cométêncvia da Comissão.

O da Comissão de Agricultura foi devolvido ao nosso
gabinete no dia 15 de setembro pelo Presidente Vadão Gomes,
sob a alegação de que, se o submetesse ao plenário o Estaria
induzindo ao erro, pois a matéria, em seu entender, está fla
grantemente em desacordo com o Regimento Interno da com
petência dos Deputados.

Esquecem-se os dois Presidentes de Comissão da Existên
cia do art. 71, caput e inciso VII, da Constituição Federal,
que estabelece:

"O controle Externo, a cargo do Congresso Nacio
nal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, ao qual compete: (... )

VII - prestar as informações solicitadas pelo Con
gresso, ou por qualquer das respectivas Comissões, so
bre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e sobre os resultados de audi
torias e inspeções realizadas.

Não fosse isso, que por si só seria suficiente para que
os dois Presidentes levassem os requerimentos à apreciação
das respectivas comissões, existe ainda o fato de que tanto
no Regimento Interno da Câmara quanto no Regulamento
da Comissão Mista de Planejamento, Orçamentos Públicos
e Fiscalização existem dispositivos que tratam especificamente
da questão.

O Regimento da Câmara dos Deputados, no§ 19 do
Art. 61, assim estabelece

"À Comissão, para execução das atividades de
que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de
Contas da União as Providências ou informações pre
vistas no art. 71, IV e VII, da Constituição."

Já o Regulamento da Comissão Mista, em seu art. 1°,
VII, textualmente estabelece, entre as competências da Co
missão:

"Solicitar ao Tribunal de Contas da União infor
mações sobre a fiscalização contábil, financeira, orça
mentária, operacional e patrimonial e sobre resultados
de auditorias e intervenções realizadas."

Portanto, o comportamento de ambos os Presidentes,
além de demonstrar um grande desconhecimento das normas
regimentais, deixa antever urna tentativa de proteção desse
grande corrupto.

Como é possível observar, esse "Senhor" consegue ao
mesmo tempo fazer com que o Tribunal de Contas da União,
a Câmara dos Deputados e urna Comissão do
Congresso Nacional, exatamente a responsável pela fiscali
zação da aplicação orçamentária, de forma ativa ou passiva,
o protejam.

Em conjunto com o Sr. Deputado Jaques Wagner (PT
- BA), no dia 14 de agosto dei entrada em representação
na Procuradoria-Geral da República contra os Srs. Jader Bar
balho e Iris Resende, por peculato, prevaricação, advocacia
administrativa e corrupção passiva, tipificados pelo Código

Penal e na Lei n° 1.079/50, particularmente em seu art. 9\',
itens I (crime de .responsabilidade), V e XI, citando corno
provas os autos do Processo n° 3.925/90, considerando que
na denúncia foram apresentadas provas incontestáveis de irre
gularidades praticadas pelos dois ex-Ministros. Esperamos,
sinceramente, urna postura por parte da Procuradoria dife
rente daquela encontrada no TCU, na Câmara e no Con
gresso.

Neste momento em que esta Câmmara recentemente vo
tou a admissibilidade do Impeachment do Sr. Presidente da
República, exatamente por corrupção depõe contra ela o fato
de se omitir na cobrança da punição de outros corruptos que
estão à solta, enriquecidos e ocupando corno é o caso do
Sr. Jader Barbalho, altos cargos da Administração Pública.

É nesse sentido, para concluir este pronunciamento que
solicito um posicionamento da Mesa Diretora em relação ao
nosso requerimento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FLÁVIO ARNS (PDS - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, o Governo
que ora dirige os destinos da Nação já reconheceu publica
mente, pelas declarações do Ministro Jamil Haddad, da Saúde,
que brasileiros estão morrendo porque não têm dinheiro para
comprar medicamentos de uso contínuo vitais à sobrevivência.
S. Ex~.reconhece esse drama em função das seguidas e insupor
táveis altas verificadas nos preços dos remédios - após a
liberação, chegam a até 3.500%, em alguns caos. Milhões
de cidadões não conseguem encaixar as despesas de trata
mento médico em seus parcos vencimentos, drama que aflige
sobremaneira os aposentados, as viúvas, os desempregados,
enfim, um expressivo, segmento da população que, alías, se
defronta com várias outras dificuldades no seu dia-a-dia.

O Governo reconheceu o problema e, conforme ainda
declarações de seu Ministro Jamil Haddad, tem o firme propó
sito de solucioná-lo no mais breve espaço de tempo. Com
relação aos medicamentos de uso contínuo, acena inclusive
com a possibilidade de fabricá-los. Acreditamos nas intenções
deste Governo e queremos nos somar ele nesta tarefa louvável.

. Precisamos buscar e encontrar os caminhos que garantam
a todos os brasileiros, especialmente àqueles com menor poder
aquisitivo, o direito à saúde e ao acesso aos remédios.

Movidos exatamente por esse propósito declarado do Mi
nistro Jamil Haddad, estamos novamente encaminhando à
apreciação dos Ministérios da Saúde e da Fazenda proposta
de nossa autoria que, com base em estudos dos sindicatos
da área farmacêutica, evidencia distorções na política de rea
justes dos preços dos medic amentos e aponta .para o atrela
mento desses reajustes aos índices que corrigem o salário
mínimo. Tal projeto, do qual anexamos cópia a este pronun
ciamento já havíamos encaminhado ao Governo Federal no
primeiro semestre, mas á não encontramos eco. Esperamos
que desta feita a proposta seja efetivamente analisada pela
equipe do Ministro Jamil Haddad. Seria urna forma de garan
tirmos ao brasileiro a possibilidade de adequar-se aos gastos
com medicamentos, enquanto urna política mais ampla e hu
mana não seja implementada para o setor.

A questão dos remédios sempre nos tocou de perto.
Acompanhamos o drama de pessoas que estão deixando de
comer para comprar medicamento vitais; acompanhamos
aqueles que precisam de medicação diariamente mas só a
tornam dia sim, dia não. Em outras ocasiões, ainda neste
ano, ocupamos esta tribuna para denunciar os abusivos au·
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mentos nos preços dos produtos farmacêuticos e para falar
de nossas propostas. Hoje voltamos a bater na tecla, porque
não nos podemos furtar ao engajamento nesta luta. O brasi
leiro não merece viver uma situação como essa. Tem ele o
direito sagrado à saúde, à sobrevivência.

PROJETO A QUE SE REFERE O ORADOR:

"A saúde é umdireito de todos e dever do Estado
garantido mediante políticas sociais e econômicas qu~
visem a redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação."

(Art. 196, Constituição Federal)

Justificação

No exercício responsável da representação política, torna
mo-nos depositários das angústias da população quando um
aspecto fundamental da vida sofre bloqueios ou desvios.

Esta mesma população que faz chegar até nós a sua preo
cupação espera que atuemos como canais, fiéis e obstinados,
entre ela e as instâncias decisórias do Poder Público.

Neste sentido, a questão do acesso a medicamentos neces
sários, de uso temporário ou prolongado, constituem numa
preocupação, e até muitas vezes desespero, para a grande
maioria da população. Entre os membros desta população
atingidos fortemente pelo problema, encontram-se os idosos,
aposentados em condições precárias, e tantas categorias de
portadores de doenças crônicas.

No cumprimento de nosso dever, estamos encaminhando
esta análise e proposta, certos da sua acolhida.

ANÁLISE

I. SAÚDE E CIDADANIA. A IMPORTÂNCIA DO
MEDICAMENTO

A recuperação da saúde constitui-se em fundamental di
reito de cidadania. A partir desse direito podem ser exercidos
todos os demais direitos e deveres. Mais ainda, estar sadio
constitui-se em direito fundamental da humanidade. Toda pes
soa tem este direito em primeiro lugar e simplesmente por
ser pessoa. Negar a possibilidade de estar sadio ou de recupe
rar a saúde tem o mesmo significado de impedir a vivência
da cidadania. Onde a cidadania é violentada quebra-se a possi
bilidade de equilíbrio social e a sociedade fica exposta a todas
as conseqüências da desagregação do Estado e do estado de
direito.

A execução do tratamento deve seguir obrigatoriamente
todo o processo de elaboração do diagnóstico. De nada adian
taria um excelente diagnóstico que não pudesse seguir-se de
adequada terapia. Há situações clínicas que têm uma depen
dência de terapia medicamentosa. A recuperação da saúde,
assim como a su~ manutenção, pode estar na dependência
absoluta de uma medicamento. Em outros casos, o não-uso
de medicamento específico pode representar a morte do cida
dão. Assim, o uso do medicamento não é uma questão optativa
ou substituível, mas fundamental.

"A missão do Ministério da Saúde é coordenar
e liderar o conjunto de ações de prompção e recupe
ração da saúde, id((.ntificando riscos e necessidades,
prolongando e melhorando a qualidade de vida de todo
o povo brasileiro e contribuindo para o desenvolvi
mento nacional."

(Plano qüinqüenal de saúde -1990/1995)

"O Ministério da Saúde promoverá o acesso uni
versal e igualitário às ações e serviços para a promoção,
proteção e recuperação da saúde. "

(Plano qüinqüenal de saúde -1990/1995)
Apontamos algumas situações que representam depen

dência absoluta: cardiopatias crônicas, doenças neurológicas
convulsivantes, pneumopatias crônicas, diabetes, doenças re
nais crônicas, doenças de dependência hormonal, anbióticos,
quimioterápicos e tantos outros.

11. QUESTÃO DO MEDICAMENTO ESTÁ INSE
RIDA NO GLOBAL DA QUESTÃO SAÚDE

A questão saúde no Brasil tem alguns sérios desvios e
distorções:

A doença tem o privilégio da atenção em detrimento
da saúde, sua construção e preservação.

A medicina curativa quase que resume a preocupação
pela saúde.

A hospitalização aparece como a grande solução, e gene
ralizada.

Amedicação generalizada, estimulada, segue-se uma de
pendência criada. A automedicação se estabelece como nor
ma. O País torna-se o paraíso das mu1tinacionais dos remédios,
que criam um sistema superdimensionado para vender e lu
crar.

A indústria local é sufocada gradativamente e se estabe
lece uma dependência, hoje, praticamente total.

Misturam-se medicamentos indispensáveis, ditos de uso
obrigatório e/ou continuado, às drogas dispensáveis, inope
rantes, de efeitos duvidosos.

Salvar os lucros constitui-se objetivo primeiro e único.
Associa-se aos grande esquemas de medicana curativa, hospi
talar, privada, dependente do recurso público, o comércio
de medicamento&.

111. A QUESTÃO SAÚDE E MEDICAMENTOS IN
SERE-SE NA GRANDE QUESTÃO SÓCIO-ECÔNOMI
CA

No momento de aguda crise econômica que agrava a
questão social, a saúde acusa a gravidade com o aumento
dos contingentes de doentes. Também aqueles que abando
nam ou sequer iniciam o tratamento recomendado, retornam
com a situação piorada, necessitando maiores recursos.

Para muitos o acesso ao próprio serviço de saúde já se
torna uma façanha. Com o diagnóstico e a indicação terapêu
tica, o preço inacessível dos medicamenteos compromete a
possibilidade da recuperação da saúde.

Aquelas camadas da sociedade mais sofridas e que são
mais atingidas pela dificuldade econômica estão gradativa
mente mais afastadas da possibilidade de aquisição do medica
mento necess~~o.

A alta dos medicamentos segue à frente da alta dos indica
dores econômicos e dos salários, aposentadorias e pensões.

Tratar um medicamento como uma peça de uma máquina
indica perda da sensibilidade e da hierarquia dos valores.
Sem uma peça, que não se possa comprar pelo preço elevado,
se pode agüentar vivo. Sem o medicamento se morre antes
que a crise seja superada.

Esperar que o problema do acesso ao medicamento neces
sário se resolva como conseqüência da solução da crise econô
mica mostra extrema perda do sentido de cidadania e de huma-
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nidade, sem as quais não haverá base nem para a superação
dos problemas, nem méritos para que tal aconteça.

IV. PROPOSTA
Os medicamentos de uso indispensável à recuperação ef

ou mar..atenção da saúde devem sofrer controle social com:
Seus preços controlados, não podendo sofrer aumentos

superiores àqueles do índice Nacional de Preços ao COTIS'I
midor de aumento do salário mínimo.

V. ANÁLISE DOS PREÇOS

No período compreendido entre 8 de abril a 10 de junho
de 1992, ou seja. nos dois últimos que se seguiram à última
liberação de preços, alguns medicamentos de uso contínuo
já tiveram seus preços elevados em até 106,6%, conforme
se pode constatar na relação anexa "Principais Produtos 
Doenças Crônicas". Neste mesmo período, a variação do índi
ce Geral de Preços (IOP) foi da ordem de 45,1 %.

Alguns medicamentos apresentaram altas acumuladas
desde o Plano Collor de até 9.579,47%, contra uma variação
do IGP de 5.768,18% Dentre estes, citamos o Trivostral, com
16 drágreas, do Laboratório Servier - Incibra, que, em

16.04.90, apresentava um valor nominal de Cr$ 267,68 contra
os Cr$ 25.910,00 em 10-6-92.

Ao compararmos a variação deste medicamento vasodila
tador, de uso obrigatório e contínuo, com a variação do salário
mínimo, no mesmo período, constatamos que o medicamento
obteve uma variação real de 54,62%.

Outros exemplos podem ser aferidos na relação anexa,
que atesta, entre outros, o descumprimento do acordo firmado
entre a indústria farmacêutica e a Secretaria Nacional de Eco
nomia, que estabelecia a recuperação de preços de alguns
medicamentos, limitada a um reajuste não acima de 6% da
inflação.

Em maio, os remédios apresentaram elevações de preços
da ordem de 36,6%, para uma variação do IGP de 20,43%,
segundo levantamento do Conselho de Farmácia do Rio de
Janeiro.

Para que possamos visualizar as significativas variações
ocorridas a partir da última rodada de liberação de preços
até o início de junho de 1992, destacamos no gráfico abaixo
alguns indicadores econômicos confrontados com as variações
dos preços de muitos dos medicamentos de uso contínuo.
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Portanto, verifica-se que a liberação trouxe consigo des
controle e desrespeito do setor para com autoridades e princi
palmente para com a população.

VI. PROPOSTA
Considerando a disposição do Governo de promover uma

política de gradativa recuperação do salário mínimo, através
de aumentos reais; considerando que as indústrias de medica
mentos, a título de "reposição de perdas acumulas", vêm
promovendo sucessivas e insuportáveis altas de preços, pro
põe-se que:

Os reajustes a título de recuperação de preços dos medica
mentos controlados ocorram na mesma proporção que os salá
rios.

o SR. JOSÉ EGYDIO (Bloco - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, é da respon-

, sabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro implantar
e manter, em todos os Municípios, o sistema de tratamento
e de distribuição de água, cuidando ainda de todo o sanea
mento básico, respondendo, assim, pelo bem-estar e pela saú
de do povo.

Entretanto, Sr. Presidente, não se observa que tais encar
gos, no Estado do Rio de Janeiro, venham sendo bem execu
tados, apesar das tarifas elevadas pelos serviços de distribuição
de água e de esgotos. Assim afirmo por conhecer a situação
existente do Município de Itaperuna, onde o sistema de trata
mente> de água vem trazendo sérios problemas à população
local.

Existem locais onde os serviços são cobrados religiosa
mente, mês após mês, na data certa. Todavia, o precioso
líquido não chega às torneiras, deixando sedentes os consumi
dores que respondem com seus pagamentos pela manutenção
de uma estrutura estatal que não funciona. que se revela obso
leta e que não se moderniza

Em Itaperuna, Sr. F.residente, agrava-se a situaçao no
Bairro de Vinhosa. Há insuficiência no fornecimento de água
para uma população crescente, laboriosa, que empresta com
seus serviços, notadamente artezanais, recursos para o desen
volvimento do Estado.

Creio, Sr. Presidente, que o Governador Leonel Brizola
desconhece essa situação. Confiando em seus auxiliares e nos
que dirigem a estatal que cuida do tratamento e da distribuição
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de água, deve o governante estar crendo que os serviços são
eficientes e correspondem às tarifas cobradas dos consumi
dores.

Como as coisas não são assim, estou denunciando o fato,
notadamente sobre o que ocorre em Itaperuna, pois no bairro
da Vinhosa há um quadro de verdadeira calamidade, instalan
do-se no Município um cenário de deserto árido, de falta
de água, por absoluta ausência dos serviços que, entretanto,
são cobrados da população.

Quero, pois, solicitar do Governo Leonel Brizola que
adote providências urgentes, visando solucionar esse proble
ma. É o apelo que faço em nome dos moradores do bairro
da Vinhosa e de todos os que trabalham para o engrande
cime'lto do Município de Itaperuna.

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

OSR. LUIZ SOYER (PMDB -GO. Pronuncia0 seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é real
mente estarrecedor o noticiário da imprensa dando conta ao
mundo do massacre na Casa de Detenção de São Paulo.

Causa perplexidade o fato de uma contenda entre presos,
ou seja lá o que tenha, efetivamente, servido de estopim da
chacina, ter trazido à luz a podridão do sistema penitenciário
brasileiro, que demanda urgente revisão.

A violência policial assemelhou-se, pelos primeiros rela
tos de testemunhas oculares, à verificada durante o período
nazista.

O sistema penal brasileiro é rigorosamente anacrônico,
e o pessoal incumbido da carceragem, despreparado e mal
remunerado, não sabe sequer lidar com a rotina dos presídios,
quanto mais com situações excepcionais.

Além disso, a Polícia Militar do Estado de São Paulo,
também integrada por esbirros submetidos a péssimas condi
ções de trabalho e salário baixo, fingindo obedecer aos regula
mentos, concorreu para o coroamento dos abusos.

Já em 1986, Teotônio Vilela chamou a atenção para o
fato de que em São Paulo morre urna pessoa por dia em
embates com a Polícia Militar. -

O Jornal do Brasil em sua edição do dia 6 de outubro
corrente, lembra que nos Estados Unidos, na década de 60,
"as mortes resultantes de todos os conflitos raciais foram pou
co menos de 250".

Veja, Presidente, quão alarmante se apresenta a questão!
O espetáculo dantesco de cães pastores comendo vísceras de
cadáveres mutilados, com marcas de torturas, atingindo o
número alarmante de 111 - ainda que, diz-se, falseado 
aterroriza o mundo civilizado e choca as consciências bem
formadas.

O Governador Fleury, o Secretário de Segurança Pública
do Estado, Dr. Pedro de Campos, e o Comandante da Polícia
Militar estão a dever explicações convincentes sobre a origem
e desenvolvimento da tragédia que abala o mundo.

Não será com metralhadoras que reformaremos o sistema
carcerário nacional, mas, sim, com denodo político e melhores
verbas para o setor penitenciário.

O Ministro da Justiça recém-empossado, Senador Mau
rício Corrêa, certamente promoverá a imprescindível reforma,
que já tarda.

Confiamos em que o Governador de São Paulo aja com
todo o rigor necessário, antigo promotor de justiça e ex-Secre
tário de Segurança ele mesmo, com vistas à apuração dos __
fatos.

É o que desejam a Nação e o mundo. Sr. Presidente,
após termos merecido da imprensa norte-americana e euro
péia elogios de Primeiro Mundo, por ocasião da votação de
admissibilidade do impeachment do Presidente Fernando Co
llor.

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

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a pesca já foi, no Brasil, apontada como apta a contribuir
de forma definitiva para sanar problemas crônicos em todas
as regiões do País, como a fome e a desnutrição.

São quase 8 mil quilômetros de costa marítima com gran
de variedade de. espécies nobres e rota migratória de grandes
cardumes de atuns. São, também, cerca de 260 mil quilômetros
de rios piscosos, onde proliferam espécies praticamente desco
nhecidas do mundo civilizado.

Essa riqueza fez com que se estabelecessem. entre os
anos de 1963 a 1979, 4 planos nacionais de desenvolvimento
para o setor pesqueiro. Nenhum deles foi implementado com
pletamente. A desarmonia entre as instituições. a falta de
sensibilidade para com o setor e a inépcia administrativa de
alguns dirigentes transformaram a antiga Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE. em um órgão
fraco, sem recursos financeiros, impossibilitado de qualificar
ou melhorar seu quadro de pessoal. Assim, definhou o braço
governamental da pesca brasileira até ser extinta, em 1989,
com a criação do Ibama.

Era voz corrente, entre os envolvidos com a pesca. que
a Sudepe não vinha cumprindo adequadamente as enormes
responsabilidades que lhe cabiam. Não amparava o pescador
artesanal, não incentivava a indústria, não desenvolvia pesqui
sas e perdera a credibilidade enquanto normatizadora da ativi
dade pesqueira. Sua extinção chegou a ser recebida corno
indicativo de que o Estado, afinal, acordara para o potencial
pesqueiro do Brasil. A seqüência dos fatos. no entanto. veio
demonstrar o grande erro que foi incorporar as decisões relati
vas à pesca e à aqüicultura ao Ibama. Foram sepultados, defini
tivamente, todos os programas de desenvolvimento, reduzi
ram-se as verbas para pesquisa e estatísticas pesqueiras. além
da implantação de urna forte política restritiva da atividade.
sem qualquer respaldo técnico. Por ser responsável pelo meio
ambiente e por conter os danos à ecologia, o novo gestor
da pesca brasileira abandonou, completamente. qualquer pro
jeto de fomento ou melhoria tecnológica para a atividade.
Seu trabalho era restrito. Não de apoio, entende-se. O que
não se pode entender. no entanto, é como se outorgou a
um instituto de proteção ao meio ambiente a tarefa de desen
volver um setor extremamente importante de produção de
alimentos. As decisões sobre a pesca e a aqüicultura brasileiras
foram concentradas em um departamento da Diretoria de
Recursos Naturais do Ibama, o que causou, de imediato, a
total paralisação de decisões relativas a licenciamentos, perío
dos de pesca, renovações de frotas e outras de exclusiva res
ponsabilidade do órgão gestor da atividade de produção de
pescado. Tais fatos tiveram efeito devastador no segmento
pesqueiro nacional.
- -- Alguns fatos, creio. são mais ilustrativos que qualquer
argumento:

I) o Brasil, que, em 1987, produziu 750 mil toneladas
de pescado, produziu. em 1991, menos de 650 mil toneladas,

·sendo que, no mesmo período. o Chile aumentou sua produ-
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ção de 4 milhões e 800 mil toneladas para 6,5 milhões de
toneladas, e o Peru passou de 4,6 para 7,5 milhões de tone
ladas;

lI) o Estado perdeu completamente o controle sobre a
frota pesqueira, com a entrada em operação de milhares de
pequenas embarcações sem qualquer condição técnica de rea
lizar uma pesca economicamente viável e ecologicamente sus
tentáve1. Tais embarcações, sem licença de pesca e sem respei
tarem os períodos de paralisação, desestimularam novos inves
timentos em barcos modernos e bem equipados, além de atua
rem, a pouca distância da costa, sobre estoques juvenis, o
que prejudica produções futuras e interfere na preservação
das espécies; .

IlI) favelização das colônias de pescadores, em face do
abandono de programas de assistência desenvolvidos até 1988
e que visavam à integração desse importante segmento econô
mico e social ao processo produtivo nacional;

IV) redução das exportações de produtos pesqueiros de
800 milhões de dólares, em 1988, para pouco mais de 116
milhões em 1990;

V) fim de todas as linhas de crédito para a pesca, que
deixou inclusive de ser tratada como atividade agropecuária,
só voltando a essa condição já em 1992, porém sem qualquer
linha disponível;

VI) invasão da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) por
centenas, segundo dados das Capitanias dos Portos, ou milha
res, segundo pescadores, de barcos estrangeiros, que pescam
em águas brasileiras durante todo o ano sem serem moles
tados, além de usufruírem, em nossos portos, de maneira
ilegal, dos privilégios da arribada, que lhes garante combus
tível a preços internacionais, mais baratos, e sem qualquer
responsabilidade com o País. Tudo isso, inexplicavelmente,
com a conveniência das autoridades.

Estes são, Sr~' e Srs. Deputados, apenas pontos do pro
cesso de esfacelamento já sofrido pelos que trabalham produ
zindo peixes no Brasi1. O setor pesqueiro nacional paga hoje
pelo combustível que utiliza 191% a mais que os pescadores
americanos, 92% a mais que os japoneses e 119% a mais
que os argentinos. O tratamento pouco responsável dado pelas
autoridades brasileiras à pesca fez nascer, no setor financeiro
nacional, um grande preconceito contra a atividade pesqueira.
Poucas são as empresas de pesca que conseguem operar com
bancos, oficiais ou particulares, principalmente nos financia
mentos de câmbio ou de linhas a médio ou longo prazo.

A pesca artesanal ou de pequena escala se sustenta exclu
sivamente dos financiamentos feitos por atravessadores, que
fixam o preço de compra do produto, monopolizam a comer
cialização e fazem o peixe chegar ao consumidor a preços
absolutamente inacessíveis às famílias mais pobres. A expli
cação para essa aversão é simples: Quem vai confiar numa
atividade marginalizada exatamente por quem tem o dever
de protegê-la?

No diagnóstico preparado por técnicos do Ministério da
Agricultura para o Mercosul, a sentença é definitiva. A captu
ra de pescado no Brasil vai desaparecer na região de influência
do pacto, se não forem tomadas medidas urgentes no sentido
de modernizar as técnicas de pesca e criar condições de desen
volvimento para o setor como um todo.

Uma breve comparação do respeito dispensado por al
guns países à atividade pesqueira demonstra como esse trata
mento pode refletir nos resultados alcançados, quer em divisas
com exportações, quer em quantidade e qualidade de alimento
oferecido às populações. Países como México, Peru, Equador,

Chile, Argentina, Portugal, Espanha e Japão, exemplos de
responsabilidade com a produção de alimentos de origem
aquática, são hoje grandes produtores e grandes consumidores
de pescado, e esse aumento de consumo é, sem dúvida, o
caminho para a diminuição da desnutrição e da fome, que
vitimam 50 milhões de brasileiros. Todos esses países, no
entanto, trataram e tratam a pesca como fator de produção
de alimentos e, quando as decisões sobre o setor não estão
afeitas a um Ministério exclusivo para o desenvolvimento da
atividade pesqueira, são tomadas pelos Ministérios da Agricul
tura, que, por definição, cuidam da produção de alimentos
e do abastecimento.

A decisão do Exmo Sr. Presidente Itamar Franco, expres
sa pelo Ministro Henrique Hargreaves em suas negociações
com o Congresso Nacional, de incluir na sua proposta de
adaptação administrativa a transferência para o Ministério
da Agricultura da responsabilidade nas decisões sobre a pesca
e a aqüicultura cria a expectativa de que será resgatada uma
imensa dívida com mais de 5 milhões de brasileiros, que,
direta ou indiretamente, têm nas atividades de pesca, criação
e processamento de pescado, seu meio de vida. A pesca é
o caminho para produzir a curto prazo boa parte do déficit
protéico que tanto mata no Brasil. O pescado é hoje o alimento
com maior crescimento de demanda em todo o mundo e,
sintomaticamente, esse crescimento é maior nos países ricos,
como Estados Unidos e Alemanha, campeões no aumento
de consumo.

A análise do potencial da aqüicultura nacional leva a
números astronômicos, muitas vezes difíceis de acreditar. O
clima, o solo, a água e, sobretudo as espécies de peixes nativas
já testadas e comprovadamente de
grande rendimento na piscicultura garantem que elevar a pro
dução de pescado no Brasil aos 2 milhões de toneladas alme
jados pelos vários planos de desenvolvimento para o setor
é meta que pode ser conseguida já numa primeira fase de
um programa bem planejado de produção pesqueira. Só a
utilização das represas hidrelétricas para criação intensiva po
deria levar o Brasil à condição de maior produtor mundial
de pescado. Não queremos tanto. Por agora, basta-nos ver
a pesca ser tratada como produtora de comida e gerenciada
pela área do Governo responsável pelo abastecimento nacio
nal de alimentos. Temos certeza de que esta foi também a
visão do Presidente Itamar Franco, quando incluiu, na primei
ra minuta dos principais pontos do ajuste administrativo, sua
volta à área da agricultura.

O que se esperava era que, conforme acertado entre as
Lideranças e o Ministro Hargreaves, essa transferência, a
exemplo do texto da minuta trazida ao Congresso Nacional,
constasse também da medida provisória divulgada ontem, o
que não ocorreu. Espera-se, portanto, que esta Casa possa
retificar esse lapso, com a aprovação de emenda de criação
da Secretaria de Desenvolvimento Pesqueiro, no âmbito do
Ministério da Agricultura, para que, também nesse setor, pos
samos vislumbrar dias melhores para o nosso povo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Depu
tados.

O SR. DJENAL GONÇALVES (PDS - SE. Pronuncia'
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputado~,

neste mês de outubro completou 10 anos de atividades a em
presa Nitrofértil - Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste
S/A, que tem uma de suas unidades instaladas no meu Estado,
Sergipe, mais especificamente na antiga e tradicional cidade
de Laranjeiras, uma das mais próximas à Capita1.
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Comandada por um grupo de técnicos da maior eficiência,
liderados pelo Dr. José Eduardo Lima Barreto, seu atual
superintendente, aquela empresa, de maneira muito forte,
participa do processo de desenvolvimento econômico e social
da região.

A Nitrofértil originou-se do Conjunto Petroquímico da
Bahia - COPEB, unidade industrial construída pela Petro
brás, onde hoje está localizado o Pólo Petroquímico de Cama
çari. Produzindo matérias-primas para fertilizantes a partir
do gás natural proveniente dos campos de petróleo do Recôn
cavo Baiano, o Copeb começou a operar em 1971, sendo
pioneiro na fabricação de uréia no País. No dia 31 de julho
de 1973, tornou-se empresa constituída com o nome de Petro
brás Química Fertilizantes S/A, sob o controle da Petroquisa.

A atual denominação de Nitrofértil só viria em 1977,
quando a empresa passou a ser controlada pela holdiJlg Petro
fértil, braço da Petrobrás na área de fertilizantes. Hoje a
Nitrofértil possui dois complexos industriais: um localizado
no Pólo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, do qual é pre
cursora e onde atua como fornecedora de matérias-primas
para 15 empresas nele localizadas, e outro em Laranjeiras,
Estado de Sergipe.

Além dos complexos industriais de Camaçari e Laran
jeiras, a empresa possui modernas instalações de armazena~

mento e expedição de amônia e uréia no porto de Aratu,
de onde escoa grande parte de sua produção para os mercados
interno e externo.

No total, a Nitrofértil produz, anualmente, 643.500 tone
ladas de amônia e 709.500 toneladas de uréia, além de 29.700
toneladas de ácido nítrico, 556.710 toneladas de gás Carbônico
e 9.900 toneladas de hidrogênio.

A Nitrofértil inaugurou sua fábrica de Sergipe em 1982,
onde produz atualmente mais de 300.000 toneladas/ano· de
amônia e 420.000 toneladas/ano de uréia, utilizando como
matéria-prima o gás natural fornecido pela Petrobrás.

A produção total da Nitrofértil (fábrica de Laranjeiras
- Sergipe e Camaçari - Bahia) supera a marca das 600.000
toneladas/ano de amônia e 700.oaO toneladas/ano de Uréia,
representando cerca de 70% da produção total do País desses
fertilizantes, o que a coloca como a maior produtora brasileira
de fertilizantes nitrogenados. .

Responsável pelo atendimento total do mercado de amô
nia e uréia do Nordeste (aproximadamente 200.0oa tonela
das/ano), escoa o excedente desses produtos para o Centro-Sul
do País, além de haver consolidado uma firme posição de
exportadora de uréia, pela elevada qualidade e competiti
vidade do seu produto. O total de suas exportações nos últimos
anos já ultrapassa a cifra de 100 milhões de dólares. Somente
no primeiro semestre de 1991, a Nitrofértil exportou 220.000
toneladas de uréia para a China, Europa e América do Sul,
representando aproximadamente 30 milhões de dólares. Seu
faturamento anual hoje é da ordem de 180 milhões de dólares,
dos quais cercade 40% provenientes da venda dos produtos
da fábrica de Laranjeiras.

A Nitrofértil recolhe para o Estado de Sergipe aproxima
damente 1 bilhão de cruzeiros mensais de ICMS, estando
entre as 5 maiores contribuintes do Estado. Através da folha
de pagamento de seus 440 empregados, recolhimentos de im
postos, encargos sociais e trabalhistas, compras, contratações
de serviços e assistência médico-hospitalar, a Nitrofértil injeta
mensalmente na economia sergipana a significativa cifra de
3,5 milhões de d6lares (42 milhões anuais).

Desde a sua implantação em Sergipe, a Nitrofértil tem
colaborado para a melhoria da infra-estrutura industrial do

Estado, através de convênios com o Estado de Sergipe, Rede
Ferroviária Federal e Chesf, relativos à construção da adutora
do São Francisco e melhorias da linha ferroviária e sistema
elétrico, respectivamente.

Valorizando a mão-de-obra local e a integração escola
empresa, a Nitrofértil celebrou importantes convênios para
a formação ou especialização dos seus empregados e concessão
de estágios com a Universidade Federal de Sergipe, Escola
Técnica Federal e Senai.

A proteção ao homem e ao meio ambiente tem sido uma
política prioritária da administração da empresa. Nesse con
texto, a Nitrofértil tem colaborado com diversos 6rgãos públi
cos federais, estaduais e municipais, de modo a garantir a
perfeita harmonia entre a produção dos seus produtos e a
integridade dos seus trabalhadores, das comunidades circunvi
zinhas e do meio ambiente.

Por tudo isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é que venho a esta tribuna para parabenizar não s6 os que
fazem a Nitrofértil, desde os seus dirigentes até o mais simples
servidor, mas também ao povo de minha terra, pela felicidade
de sediar um empreendimento de tamanha envergadura e
solidez, que tantos e inestimáveis serviços vem prestando ao
meu Estado, ao Nordeste e ao Brasil, tanto na área econômica
como na social.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a escolha do nome do Senador José Eduardo de Andrade
Vieira para o Ministério da Indústria e Comércio trouxe muito
orgulho para o Paraná e, com certeza, representará muito
progresso e desenvolvÍmento para todo o Brasil.

Homem de larga visão, caráter forte e pés no chão, o
Ministro José Eduardo Vieira é uni exemplo nobre do empre
sário de que o Brasil precisa para garantir seu futuro. É um
exemplo de quem arrisca, acredita.

Foi com o trabalho arrojado e confiança nos setores pro
dutivos que esse paranaense tornou-se um vitorioso em todas
as suas atividades empresariais, e, com sua experiência e capa
Cidade, certamente deverá transferir essa confiança para todos
os setores produtivos do País.

Neste momento de crise e decepções político-econômicas,
urge à presença e a participação direta de homens que saibam
estimular o desenvolvimento, tendo como alavanca principal
a produção. O Senador José Eduardo Vieira, não tenham
dúvidas, saberá fazer isso como poucos.

Para o Paraná sua escolha tem ainda um outro significado,
o político. Todos esperamos um grande estímulo aos setores
comerciais e industriais do nosso Estado com a presença desse
nobre paranaense frente a um dos Ministérios importantes
da estrutura administrativado do País, mas acima disso, lem
bramos que sua escolha representa a boa vontade e união
de muitos para garantir a presença representativa do Paraná
como um todo.

Esquecep}os as autofagias internas e fortalecemos uma
reivindicação justa. Superamos rixas e disputas políticas e
levantamos um nome de consenso que, por representar um
homem de caráter, capacidade e inegável valor, acabou sendo
escollJ.ido pelo Presidente Itamar Franco para essa pasta.

E por isso que, neste momento, muito mais do que para
benizar o Ministro José Eduardo Vieira por suas qualidades,
antecipando o muito que ele poderá fazer pelo nosso País,
todos nós, paranaenses, estamos dando apoio incondicional
e irrestrito ao nosso Ministro.
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Quem conhece o U Eduardo, ou o U do Chapéu, como
carinhosamente o chamamos, sabe que ele não precisa de
elogios. É um homem determinado, que sabe o que quer
e, como Ministro, sabemos que quer o melhor para o nosso
Brasil.

A bancada do Paraná estará ao seu lado nesta empreitada.
O trabalho não será fácil, mas José Eduardo não é homem
de se amedrontar diante' de dificuldades, e todos n6s, que
acreditamos no seu trabalho e estamos felizes com a escolha
do seu nome, estamos dispostos a lhe dar nosso quinhão de
ajuda.

Que deus o ilumine.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tenho em mãos denúncia de irregularidades praticadas pela
direção da Fundação de Assistência ao Estudante, que passo
a relatar a esta Casa. No processo de enquadramento dos
servidores, os que trabalhavam na FAE do Estado do Pará
foram esquecidos propositadamente, e, em suas vagas, foram
incluídos nomes de pessoas absolutamente estranhas à institui
ção naquele Estado.

Ao que sei, Sr. Presidente, tudo se fez em segredo, na
calada da noite, sob sigilo absoluto. Sem que jamais estivessem
no Estado do Pará, foram enquadrados na FAE de Belém
as seguintes pessoas: Edimar Antonio Bertoli (Brasília), José
Luiz Salomão Arruda (São Paulo), José Miguel de Matos
(Brasília), Edinaldo Marques de Oliveira (Brasília), Josemar
Nepomuceno Lopes (Brasília), Múcio Abilio Peixoto Wan
derley (Paraíba), Terezinha de Jesus Moreira Leite (Brasfiia),
Elidete Del Penha Fernandes (Brasília) e Eliane Margareth
de Sales Duarte (Brasília).

Soam como "fantasmas" tais nomes da FAE de Belém.
Ocupam vagas, mas não ocupam espaços nem prestam servi
ços. Mas, por certo, percebem salários regularmente.

Enquanto isto, Sr. Presidente, os que estavam na FAE
de Belém há mais de 16 anos foram preteridos no enquadra
mento, prejudicados em suas vidas funcionais, destituídos de
seus direitos, não reconhecidos como clientela originária para
o enquadramento, pelo que, recorrendo à Justiça do Trabalho,
viram reconhecida, contra a FAE, a existência da má-fé pro
cessual, sendo os autos da reclamação remetidos ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas da União pela pr6pria Justiça
do Trabalho.

Ao que parece, Sr. Presidente, o clima de impunidade
então existente facilitava a ação criminosa de administradores,
que não relutavam em prejudicar direitos constituídos, visando
ao favorecimento de apadrinhados. Foi o que aconteceu na
FAE. As vagas eram limitadas, e os afilhados concorriam
com os verdadeiramente habilitados. Assim, escolheu-se a
distante Belém para sede dessas falcatruas que agora denun
cio, direcionando ao Sr. Ministro da Educação este pronuncia
mento, aguardando de S. Ex' as providências administrativas
cabíveis.

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

O SR. FERNANDO FREIRE (PDS - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Se. Presidente, Se'" e Srs. Deputados,
regressando de meu.Estado, associo-me à unanimidade dos
meus pares no profundo sentimento de perda pelo falecimento
daquele que foi o mais ilustre Parlamentar brasileiro da atuali
dade, o Deputado Ulysses Guimarães.

Nos diversos períodos da hist6ria nacional de que partici
pou, desde a redemocratização, em 1946, ocupou uma posição

de liderança, por sua inteligência, luta e desafio. Nas horas
mais difíceis, soube, com coragem e destemor, resistir nesta
Casa e manter sempre hasteada a bandeira da democracia.

Registro, também, o meu profundo pesar pelo passa
mento da excelentíssima esposa do Dr. Ulysses, Dona Mora,
do ex-Senador Severo Gomes, cuja inteligência e capacidade
tive a oportunidade de reconhecer pessoalmente, em viagem
que fizemos ao exterior, quando ele era Ministro da Indústria
e do Comércio, de sua esposa, Dona Henriqueta Gomes,
e do Comandante da aeronaye acidentada, o piloto Jorge
Comeratto.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FRANCISCO SILVA (PST - RI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Se. Presidente, S.... e Srs. Deputados,
uma das mais importantes decisões tomadas pelos Consti
tuintes que tilaboraram nossa atual Carta Magna foi a de
que todas as esferas administrativas elaborassem planos de
carreira para seus servidores.

Plano de carreira é um importantíssimo instrumento ad
ministrativo, instrumento motivador. Não se confunde com
o velho plano de cargos, que se limita a relacionar os cargos
que existem em determinado local de trabalho. Não é também
plano de salários, simplesmente, onde se listam as remune
rações a serem pagas para o detentor de cada cargo. Um
plano de carreira abarca em seu bojo uma relação de cargos
e os critérios de remuneração. Mas não fica só nisto, é instru
mento de transparência. Num plano de carreira estão clara
mente definidos, ou devem estar, para poder ser um plano
de carreira, os sistemas de ingresso e promoção de seus partici
pantes. Evitam-se, assim, os descaminhos e o compadrismo.

Já foram aprovados muitos planos de carreira Brasil afo
ra, sobretudo para o magistério, e, sem dúvida, um dos melho
res e mais bem feitos em todo o País é o do magistério estadual
do Estado do Rio de Janeiro, aprovado já há quase três anos.

Os planos de carreira devem ser uma fonte de incentivo
para seus participantes, devem estimular-lhes a responsabi
lidade, o compromisso com desempenho e incentivar-lhes o
aperfeiçoamento. É, portanto, decisivo para que o profes
sorado sinta-se mais recompensado, mas tem que ser real
mente plano de carreira, e não apenas no nome.

A tão sofrida categoria do magistério merece ser estimu
lada com a elaboração de planos de carreira condizentes com
sua importância.

Felicito os professores por ocasião do Dia do Professor
e desafio as autoridades a provarem sua preocupação com
a educação aprovando verdadeiros planos de carreira.

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

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Bloco
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Se'" e Srs. Deputados, Governo, Câmara dos Deputados, Se·
nado Federal, empresários e trabalhadores, a todos cabe assu~

mir a respectiva parcela de responsabilidade na relevante e
urgente tarefa de reestruturação dos portos.

Em diversas oportunidades, tenho defendido a impor
tância da modernização dos portos, sob a perspectiva de uma
análise global da situação brasileira, sem desprezar dados c0
lhidos da comparação com outros países.

Impôs-se, com efeito, a necessidade de adotar uma visão
eminentemente crítica em relação ao monopólio da requisição
e da prestação de serviços portuários, à participação excessiva
do Estado na economia através da reserva da exploração de
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terminais, à proibição de operação de cargas de terceiros nos
terminais privativos e à estrutura tributária, irreal e desatua
lizada.

No caso, identificamos um círculo vicioso de ineficiência
do sistema portuário, caracterizado ainda por um dos mais
altos cust()s de operação e de serviços do mundo.

Tais ponderações nortearam exaustivos trabalhos na Câ
mara, culminando com uma proposta que representa, além
de amplo consenso, efetivo avanço no equacionamento das
questões relativas ao setor.

Partilho do pensamento de que a criação do Conselho
de Autoridade Portuária (CAP), por exemplo, constitui uma
conquista no caminho da racionalização administrativa e da
modernidade, na medida em que o processo decisório fica
submetido diretamente aos principais interessados.

O novo instituto da arbitragem, no caso de pendências
trabalhistas, sem retirar o poder de negociação dos sindicatos
e dos trabalhadores, também importa em seguros benefícios
para o funcionamento do setor portuário.

Aprovado na Câmara e remetido ao Senado, o projeto
de modernização dos portos, no entanto, recebeu já, naquela
Casa, um número considerável de emendas, entre as quais
até mesmo uma que mantém o monopólio dos sindicatos na
contratação dos estivadores.

Com isso, perpetuam-se, no setor, os abusos, a falta de
eficiência e os elevados custos dos serviços, resultando no
encarecimento das exportações e das importações brasileiras.
Implica, em outras palavras, perda de competitividade do
produto nacional no mercado externo e, internamente, manu
tenção de preços inflados.

A legislação vigente, ao conceder aos sindicatos o escan
daloso privilégio da exclusividade na contratação de trabalha
dores para carregar e descarregar os navios, submete os portos
brasileiros a uma situação cartorial inaceitável para um país
que precisa libertar-se de custos excessivamente pesados, mo
dernizar-se, registrar índices mais estáveis de crescimento na
economia e, enfim, retomar os trilhos da normalidade e de
um desenvolvimento auto-sustentado.

Na última década, por força de uma série de obstáculos
criados ao processo de desenvolvimento nacional, o Brasil
perdeu a oitava posição entre as nações industrializadas, cain
do para o décimo quarto lugar.

Sem duvida, entre as principais razões para esse fato,
pode-se acusar o persistente e cumulativo atraso do setor por
tuário, também um dos fatores inegavelmente presentes na
dinâmica de ampliação da pobreza e da miséria, juntamente
com os freqüentes desacertos das políticas econômica e social.

De fato, procurou-se, na Câmara, obter o equilíbrio entre
necessidades técnicas e custos sociais, ou seja, favorecer a
operacionalidade do sistema portuário e, ao mesmo tempo,
reduzir o impacto sobre os que nele trabalham.

As alterações propostas no Senado criam, no entanto,
a perspectiva de retrocesso em relação ao projeto aprovado
na Câmara e, desse modo, aumentam a ameaça de aprofunda
mento do fosso que, hoje, separa o Brasil dos demais países
que apresentam crescente agilidade e eficiência no campo
comercial.

Há distinções claras entre o que hoje se observa no País
e o que se pratica em potências comerciais emergentes, como
Cingapura, Coréia, Taiwan, Tailândia, Malásia e Hong Kong,
ou até em países mais próximos da nossa realidade, a exemplo
do Chile, atualmente a economia mais próspera e estável da
América Latina.

Convém ressaltar ainda mais uma vez que 97% de tudo
o que o País importa e exporta passa pelos portos, com reflexos
diretos sobre o amplo conjunto da economia.

Portanto, reconhecendo a importância vital do sistema
portuário para o fortalecimento da economia brasileira e o
desenvolvimento do País, encareço a necessidade de que tal
consciência presida a apreciação do referido projeto no Sena
do Federal, em respeito aos pontos já exaustivamente discu
tidos na Câmara e no sentido de assegurar, com a maior
brevidade possível, as condições imprescindíveis para a efetiva
modernização dos portos no Brasil.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
maio Presidente Itamar Franco tomou posse, por enquanto
interinamente, na Presidência da República alguns jornalistas
já se apressam em condenar o seu Governo, numa postura
que, a nosso ver, expressa preconceito e discriminação, além
de uma pressa exagerada em julgar uma Administração recém
empossada.

Não consideramos o Ministério composto pelo Presidente
Itamar Franco o ideal. Entretanto, uma análise mais cuidadosa
da correlação de forças no Congresso Nacional, esteio do
novo governo, nos leva a identificar no Governo Itamar preci
samente as expressões daquelas forças políticas e sociais que,
envolvidas na luta pela moralidade pública e, eÍlio conseqüên
cia, pelo impeachment do Sr. Collor de Mello, dispuseram-se
a colaborar com o novo Governo, dele participando.

As críticas, então, surgem algumas vezes em função da
origem de alguns Ministros. Gustavo Krause é condenado
por ser nordestino, outro é condenado por ser mineiro. Res
peitáveis órgãos da imprensa nacional adotam clichês como
"república do pão de queijo", além de outras designações
que expressam o que chamamos de preconceito e crítica apres
sada.

Poderei comparecer futuramente a esta tribuna Sr. Presi
dente, para tecer críticas duras a políticas adotadas pelo Go
verno Itamar Franco, caso essas políticas sejam antipopulares
ou antinacionais. Poderei criticar duramente este ou aquele
Ministro cujo comportamento não corresponda às expecta
tivas que ora são depositadas no Governo Itamar Franco.
Entretanto, este Parlamentar, junto com a sociedade brasi
leira, quer, neste momento, dar ao Governo Itamar Franco
o crédito e a confiança de que ele necessita para apresentar
o seu programa de governo e iniciar sua execução, pois vive
mos um momento histórico delicado e difícil, e, para atraves
sá-lo com equilíbrio e sensatez, é necessário, mas do que
nunca, que as instituições, em todos os níveis, contem com
o respaldo imprescindível, para que a população brasileira
não venha a sofrer as conseqüências da irresponsabilidade.
e da falta de noção histórica.

Desta tribuna, quero expressar a minha confiança de que
o Ministério do Presidente Itamar Franco, com equilíbrio e
sensatez, haverá de saber comportar-se com a eficiência e
a probidade que sempre devem ser exigidos dos administra
dores públicos. A sociedade brasileira e os seus representantes
no Congresso Nacional, neste momento, devem ajudar o Go
verno a acertar, e não atirar pedras e antecipar críticas antes
que o Governo comece efetivamente a administrar o País.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
poucos órgãos da imprensa brasileira, desde os seus primór
dios, podem contar uma existência contínua e ininterrupta
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de 80 anos, tamanhas as vicissitudes habituais da atividade
jornalística. Esse é, certamente, um longuíssimo tempo de
vida para instituições privadas, sobretudo quando elas servem
com independência e sem renunciar ao dever da verdade,
antes exercendo-o em plenitude, mesmo se para tanto tiverem
de arçostar perigos e dificuldades.

E o caso de A Tarde, Sr. Presidente, cujo 80Q aniversário
vem agora de ser festejado por todas as camadas represen
tativas da Bahia - suas entidades culturais, políticas e econô
micas, seu povo e seu Governo Estadual - em uníssonas
manifestações que bem exprimiram um honroso juízo da socie
dade baiana acerca do merecimento do seu mais antigo jornal.

Foi seu fundador o Dr. Ernesto Simões Filho, jornalista
de vigorosa têmpera, também polítil:o de qualidade, líder da
bancada da Bahia na Câmara dos Deputados na Legislatura
imediatamente anterior à vitória da Revolução de outubro
de 1930, e mais tarde Ministro da Educação e Saúde no último
Governo de Getúlio Vargas.

"Personalidade poderosa e singular, homem de múltipla
e marcante presença, uma dessas criaturas que só de raro
em raro aparecem no curso das gerações, pela peculiaridade
de seus traços" - eis a síntese de Simões Filho, feita pelo
Dr. Jorge Calmon, Diretor-Redator-Chefe de A Tarde, no
prefácio da biografia daquele homem público escrita pelo his
toriador e Acadêmico Pedro Calmon.

Com estas breves palavras, Sr. Presidente, associo-me
aos meus conterrâneos, acompanhando-os no regozijo com
que celebraram mais uma etapa de vida de A Tarde, que,
sem favor, é um expoente da imprensa brasileira.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin- .
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, com
a instalação do Governo Itamar Franco, a questão do ajuste
fiscal volta a dominar a agenda política. A crise fiscal do
Estado está a exigir medidas urgentes, que garantam o funcio
namento da máquina administrativa e dos serviços públicos.
Este parece ser o consenso entre todas as forças políticas.

No entanto, o debate sobre as propostas para o ajuste
fiscal desperta profundas divergências. Os primeiros a expor
suas divergências foram alguns Ministros, num espetáculq pú
blico pouco tranqüilizadorpara a Nação.

O ponto mais polêmico da proposta cogitada pela. nova
equipe econômica é a criação do ITF - Imposto sobre Transa
ções Financeiras. Apresentado inicialmente como fórmula má
gica para substituir a atual estrutura tributária por um imposto
único, este novo tributo foi elegido como tábua de salvação
para fechar as contas do Governo no próximo ano.

O Governo procura seduzir a sociedade a aceitar mais
este imposto, argumentando que se trata de uma medida de
emergência, com prazo fixo de vigência. Esta seria, a meu
ver, a única perspectiva de tornar palatável a criação do ITF.
Para tal, o Governo precisa demonstrar com absoluta transpa
rência a necessidade de estabelecer esta fonte extraordinária
de receita, bem como a destinação que será dada aos recursos
que serão arrecadados.

Ao mesmo tempo, a transitoriedade deste tributo deve
ter como lastro um compromisso inarredável do Governo Ita
mar Franco de promover uma vigorosa reforma fiscal que
tenha como escopo a realização da justiça fiscal.

Ê consensual a opinião de que o sistema tributário brasi
leiro é profundamente injusto. A carga tributária é excessiva
para os assalariados. Mas curiosamente quem mais reclama
são os empresários, confirmando a máxima de que os ricos.
não gostam de pagar impostos.

A criação do ITF não traz qualquer reflexo positivo no
sentido de corrigir as distorções do sistema tributário. Ê apenas
mais um imposto,. que não promove justiça fiscal, pois terá
o mesmo peso para os assalariados e os grandes operadores
financeiros.

O recém-impbssado Ministro da Indústria e Comércio,
o banqueiro José Eduardo de Andrade Vieira, cumpriu bem
o papel de porta-voz da Federação Nacional dos Bancos, tor
pedeando a proposta do ITF. Seus argumentos - travestidos
da defesa dos trabalhadores, que, em última instância, serão
penalizados por mais esse imposto - revelam interesses per
feitargente identificados do capital financeiro.

E bom que se diga que Andrade Vieira não é a melhor
escolha feita por Itamar, que, a exemplo do seu antecessor,
passa a ter a companhia incômoda de um sonegador confesso
de impostos. Em maio deste ano, durante o seminário reali
zado pelo malfadado segundo Ministro de Collor, o Senador
banqueiro afirmou, conforme declaração registrada pelo jor
nal Folha de S. Paulo, "ter-se prostituído" ao deixar de pagar
alguns impostos.

Esta confissão pública de sonegação não é nenhum escân
dalo no Brasil, onde já se arraigou uma cultura de sonegação,
incentivada pelo Estado perdulário e gastador. Quem se assu
me como sonegador pode até virar Ministro e ganhar destaque
na mídia, criticando a proposta do ITF. Sonegador não gosta
de novO imposto, pois significa mais esforço para sonegar.
Banqueiro também não gosta de imposto, principalmente
quando vai bater na sua caixa registradora.

. Mas, mesmo desqualificando as críticas feitas pelo Minis
tro-banqueiro, entendo ser de extrema importância a partici
pação da sociedade no debate do ajuste fiscal. O Governo
Itamar não pode repetir o erro do Governo anterior, que
teritou impor um pacote de medidas sem qualquer discussão
prévia com a sociedade.

A questão fiscal está no cerne de qualquer política de
distribuição de renda. Historicamente no Brasil, o capital tem
sido privilegiado em detrimento do trabalho. A tributação
sobre t:>atrimônio é praticamente zero no Brasil. O projeto
que cria o Imposto sobre Grandes Fortunas continua dormi
tando nesta Casa. Da mesma forma, todas as iniciativas de
reformular o ITR têm sido sistematicamente boicotadas pelos
grandes proprietários de terras. Estas são questões que não
podem ficar fora do debate sobre a reforma fiscal.

Poi: último, quero voltar a defender a idéia de que a
forma mais eficiente e eficaz para aumentar a arrecadação
do Governo é promover a retomada do crescimento econô
mico e não criar um novo tributo. Com uma carga tributária
que corresponde a 24% do PIB, a solução não está em aumen
tá-la, mas em promover o crescimento da economia, o que
resultará no aumento da arrecadação.

O SR. AVENIR ROSA (PDC-RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SrQs e Srs. Deputados, a Nação
chora a morte de Ulysses Guimarães. Todos nós, brasileiros,
estamos sentindo-nos órfãos com a perda de quem podemos
chamar o maior democrata que o Brasil conheceu. Se hoje
nosso País está dando exemplo de democracia ao mundo,
isso ocorre graças ao Deputado Ulysses Guimarães, que, há
praticamente meio século, vem desenvolvendo um trabalho
sempre voltado para a causa democrática.

São muitas as virtudes e os serviços prestados ao País
por Ulysses Guimarães. Não podemos deixar de destacar sua
luta pelo fim da ditadura, a elaboração da nova Constituição
do Brasil, que o teve como coordenador, além de ter sido
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Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. Sempre com
firmeza, seriedade e coragem, conduziu os trabalhos sem
maiores dificuldades.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, foi Ulysses Guima
rães o homem que liderou o movimento das diretas-já, pondo
fim ao regime militar. Hoje o Presidente da República é esco
lhido através do voto livre. Foi mais uma conquista demo
crática que Ulysses Guimarães deixou para os brasileiros, que
sempre se lembrarão desse grande homem público.

Recentemente houve o afastamento do Presidente Fer
nando Collor. Muitos achavam que o País entraria numa crise
política. Isso, no entanto, não aconteceu, pois mais uma vez,
ao ser chamado, lá estava ele, pronto a resolver o que poderia
até se tomar um problema grave.

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, Ulysses Guimarães
não está mais entre nós. Mas Ulysses Guimarães não morreu.
Os grandes homens não morrem, vivem...

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB -·MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
na madrugada de ontem, em São Luís, quatro elementos,
portadores de motosserras e transportados num Opala sem
placa, foram detidos pela Delegacia Metropolitana. Estavam
literalmente destruindo outdoors da campanha da candidata
Conceição Andrade, eleita no primeiro turno com mais do
dobro dos votos obtidos por seu adversário, João Alberto,
do PFL, candidato do Governador do Estado.

Poderia ser um caso qualquer de vandalismo eleitoral
a que estamos acostumados no Maranhão. Não foi. Os referi
dos elementos, detidos, foram imediatamente liberados por
ordem direta do Governador do Estado, Edison Lobão, que
alegou a condição de agentes do Serviço de Inteligência da
Polícia Militar com razão para a soltura dos indivíduos.

A União da Ilha, composta pelos partidos PSB, PDT,
PPS e PC do B, entende que a situação do candidato do
Governador é de fato desesperadora. Não aceita, no entanto,
tamanha falta de compostura como a de utilizar quadros milita
res do Estado para operações de vandalismo grosseiro.

Em relação às fraudes cometidas na apuração dos votos
dos candidatos à Assembléia Legislativa e à distribuição de
títulos falsos feitos pelo Presidente do PFL do Maranhão,
pego em flagrante com SOO deles, a União da Ilha já tomou
as providênicas legais. Quanto à tropa de vândalos acobertada
pelo Governador, elas também serão tomadas, mas exigimos
a necessária lisura de comportamento por parte do Chefe
do Estado.

O SR. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
vidas humanas são diariamente sacrificadas em acidentes rodo
viários em todo o território nacional. No Estado do Paraná,
o problema se apresenta de modo alarmante, merecendo espe
cial atenção por parte das autoridades do Ministério dos Trans
portes e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

A BR-116, no trecho entre São Paulo e Curitiba e no
segmento Curitiba - Mafra, constantemente se revela perigo
sa, mutilando pessoas e matando outras em acidentes que
se repetem, notadamente nos trechos identificados como
"pontos negros".

Ao que parece, Sr. Presidente, os Governos que se suce
dem no Brasil não valorizam a vida humana, nem contabilizam
como prejuízo para o País as vítimas fatais de acidentes rodo
viários.

De há muito nada se faz no sentido de corrigir, nas rodo
vias, as situações permanentes de perigo. Não se duplica,
não se constrói, não se conserva, nem se moderniza qualquer
trecho rodoviário, mantidos os padrões superados, a enge
nharia convencional já vencida, agravados os perigos pela
deterioração do piso, pela inexistência de acostamento confiá
vel e ainda pelos riscos de desabamentos de encostas nos
trechos montanhosos.

Em razão disto, Sr. Presidente, estou encaminhando à
Mesa uma indicação ao Poder Executivo, Ministério dos
Transportes, objetivando a instalação na BR-116, nos trechos
São Paulo - Curitiba e Curitiba - Mafra, de postos de
atendimento, de pronto-socorro e de equipes de remoção de
acidentados, providências que devem ser adotadas imediata
mente e devem prevalecer até que os trechos estejam comple
tamente duplicados, sendo eliminados conseqüentemente os
"pontos negros".

Espero, Sr. Presidente, merecer do Sr. Ministro dos
Transportes a atenção que o caso requer, pois não podemos
mais permitir que as rodovias federais insistam em ser assas
sinas contumazes, como acontece notadamente no Estado do
Paraná.

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

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, todos sabemos da grande necessidade que tem o País
de promover uma reforma fiscal tributária capaz de oferecer
condições que atendam ao processo de desenvolvimento a
nível municipal, estadual e federal.

O Brasil possui hoje mais de cinqüenta impostos, repre
sentando uma carga tributária das maiores do mundo. Entre
tanto, estamos sujeitos a alto grau de sonegação de impostos,
que tem ocorrido ao longo do tempo. Conforme se pode obser
var em pesquisa apresentada pelo nobre Deputado Flávio
Rocha em seu livro "A Derrama Contemporânea - e a Ques
tão do Imposto Único", cerca de dois terços dos participantes
da economia nacional não pagam impostos, pois os sonegam.
Este fato, por si só, é suficiente para demonstrar a ineficiência
do modelo tributário nacional hoje executado no Brasil.

O País, Srs. Deputados, não pode mais experimentar
mudanças paliativas quanto ao modelo oficial a ser adotado.
O País, Srs. Deputados, não pode mais permitir que o traba
lhador assalariado, principalmente os de mais baixa renda,
continuem trabalhando para pagar impostos, sejam eles dire
tos ou indiretos. É necessária a adoção de uma metodologia
mais justa, mais eficiente, mais eficaz e que passa, de imediato,
evitar substancialmente a sonegação, aumentando a arreca
dação atual da União como um todo, de forma mais equânime
e inteligente.

Pois bem, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, este mo
delo a ser adotado como solução madura e eficaz é o Imposto
sobre Transações.

O Imposto Único, como já é conhecido, deverá gerar
um incremento na Receita Fiscal brasileira, na medida em
que evita e inviabiliza a sonegação.

Todo cidadão deverá, para movimentar seus recursos,
ser taxado na emissão e no desconto de um cheque. Assim
sendo, todos pagarão imposto proporcionalmente a suas pró
prias riquezas. Vale dizer que quem tiver mais dinheiro pagará
mais imposto e quem tiver menos pagará menos imposto,
respeitada a alíquota proporcional a ser adotada, ou seja,
1% para cada transação efetivada.
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Por outro lado, Srs. Deputados, com o fim dos demais
impostos, pois pelo projeto restarão apenas os impostos de
importação e exportação e o Imposto Territorial Rural, a
grande massa assalariada da população verá aumentado seu
poder aquisitivo, pois assim ocorrerá com sua renda líquida,
já que não mais deverá sofrer descontos na fonte. Ora, conti
nuando o raciocínio, tal situação deverá provocar um aumento
de demanda, incrementando a variável consumo, o que, em
assim sendo, gerará um reaquecimento do setor produtivo,
concorrendo para a diminuição da espiral inflacionária e am
pliando o mercado de trabalho. Isto sem contar que a Receita
Fiscal também deverá ser incrementada, pois até os cidadãos
atualmente isentos do Imposto de Renda deverão passar a
contribuir, ainda que proporcionalmente aos seus ganhos, o
que é mais justo. Somando-se tal fato à inexistência de sone
gação no modelo proposto, observa-se a importância da ado
ção desta medida.

Reafirmamos a base justa na qual se apóia o projeto
do Imposto Único, ou seja, cada um pagará imposto sobre
a quantidade de capital que movimenta. E é o mais correto.
O cidadão que necessita movimentar 50 milhões de cruzeiros
durante um período específico, um mês por exemplo, deverá
concorrer com 500 mil cruzeiros para a Receita Fiscal, através
do recolhimento de 1% sobre aquele valor. Da mesma forma,
quem receber será compelido a receber 99% do valor, deixan
do 1% na rede bancária, a título de imposto. Entretanto,
um cidadão que, durante o mesmo mês, movimente 5 milhões
de cruzeiros pagará apenas 50 mil cruzeiros de imposto, o
que equivale a dez vezes menos do que o anterior, fazendo
justiça assim às movimentações e ao nível de vida de cada
um.

Analisando sob outro aspecto, pode-se observar também
a economia que o País poderá vir a ter com a adoção do
Imposto Único, na medida em que já não será necessária
a estrutura atualmente existente para a arrecadação da grande
quantidade de tributos hoje praticados. As fiscalizações do
ICM, por exemplo, nas estradas já não farão mais sentido.
Os fiscais poderão então ser aproveitados de modo mais racio
nal, para citarmos apenas parte da estrutura de arrecadação
hoje existente.

Sr. Presidente, gostaríamos de destacar que, conforme
dissemos, não só o trabalhador assalariado terá um incremento
em seu poder aquisitivo, como também os produtos, principal
mente industrializados, sofrerão uma queda em seus custos
de produção, o que deverá favorecer o consumidor final e
a própria indústria.

Finalmente cabe acrescentar a esta manifestação a agili
dade que o sistema de distribuição de verbas poderá ter a
partir da própria rede bancária, que, a sua vez e diariamente,
poderá arrecadar para os Municípios, os Estados e a União.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Depu
tados, faço uso desta tribuna para homenagear o ilustre Dr.
João Batista Gonçalves, que, por mais de 30 anos, vem pres
tando relevantes serviços aos Guarulhenses na Câmara Muni
cipal, no cargo de Secretário e de Diretor-Geral.

Hoje, dia 20, a Prefeitura de Guarulhos, juntamente com
a Câmara de Vereadores, estão prestando-lhe uma homena
gem pela passagem do seu aniversário e homologando sua
aposentadoria.

Depois de tantos anos no serviço público, o Dr. João,
advogado bem sucedido, passou, entre os 10 primeiros lugares,

no concurso para juiz federal e assumIra o novo cargo no
dia 22 próximo. Meus parabéns, Dr. João Batista!

Era o que tinha a dizer!

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
nos termos regimentais, solicitamos a transcrição nos Anais
da Casa do artigo de autoria do ex-Governador do Pará, Hélio
Gueiros, publicado no jornal "O Liberal", de Belém, Estado
do Pará" sob o título "Tirar o Chapéu".

ARTlGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

TIRAR O CHAPÉU

Sempre me distraio lendo o Senador Jarbas Passarinho.
Em primeiro lugar porque ele tem um estilo leve, corren

te, fácil de digerir, temperando tudo com pitadas de ironia,
o que torna palatável ao meu espírito as doses semanais de
suas incursões jornalísticas.

Por outro lado, desde que me entendo, acho que o ilustre
Senador se preocupa exageradamente em provar que nunca
deu um fora na vida, nunca cometeu erro ou engano algum,
s~mpre são os outros que se equivocam, de modo que também
me divirto vendo fulgir o brilho de seu talento na explicação
das coisas inexplicáveis ou na justificação das coisas injustifi
cáveis. Mas, embora aqui e ali tenha merecido umas cutucadas
diretas ou indiretas de meu preclaro confrade, não tenho acha
do necessário acudir à chamada à lide para o debate, por
entender que não tem havido justa causa para tanto.

Domingo, porém, o Senador estava impossível e veio
com dose dupla, uma dose no meio do caderno do jornal
e outra dose no final do exemplar. Há necessidade de corre
tivos que passo a aplicá-los, devidamente, veniado (expressão
que pode não existir no vernáculo, mas crio para evitar a
cretinice do lugar comum "com a devida vênia").

O eminente articulista evidencia uma incapacidade de
memorialista quando dá uma misturada de freqüência na hora
em que afirma ter eu feito uma carta para ele pedindo para
que o Presidente Fernando Collor nomeasse a professora The
rezinha Gueiros reitora da Universidade Estadual do Pará
- mas, Senador, como eu iria solicitar tal disparate? Quem
nomeia e nomeou a reitora da Universidade Estadual do Pará
é o governador do Estado e a professora Therezinha foi no
meada por mim. De onde o garboso jornalista foi buscar
esse troço de eu pedir para Collor nomear reitora da univer
sidade estadual, confesso que não tenho a menor idéia. É
uma coisa tão estapafúrdia que, embora sem desejo de estabe
lecer polêmica, muito grato ficaria se o meu ínclito parla
mentar esclarecesse em que freqüência modulada o seu dial
estava sintonizado para ter captado essa versão do outro mun
do, de o Presidente da República assinar ato de nomeação
de funcionário público estadual.

O que eu roguei, meu caríssimo Senador - não por
amor à minha mulher, que esse sentimento não se deve mistu
rar com a coisa pública, mas por amor à educação dos nossos
jovens -, foi a sua intercessão para que o Presidente da
República, com quem o seu Ministro da Justiça reunia toda
manhã, assinasse o decreto de reconhecimento da Univer
sidade Estadual, etapa subseqüente à implantação da entidade
pelo meu governo. Para decepção minha, não conquistei a
adesão esperada. E, pior: o intimorato senador preferiu ficar
do lado do então governador eleito do Pará, que tolamente,
pensou que, acabando com muitas realizações minhas, apaga
ria meu nome da história do Pará e do coração dos paraenses.
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Para isso, ajudou a montar um cerco fechado ao Presidente
Collor impedindo que o expediente com a minuta do decreto
fosse assinado. O processo ficou marcando passo sob o coman
do do ministro justiceiro e com isso seu deu tempo para que
o governador eleito tomasse posse e, no primeiro dia de sua
administração, acabasse com a universidade cabocla do Pará.

Que que eu posso fazer, meu bravo coronel? Sua alma,
sua palma. Tentei atraí-lo para a causa justa e nobre, mas
o conspícuo senador optou pela causa inglória. E a sua vocação
de estar sempre de passo errado com a população paraense
se evidenciou ainda mais semanas depois, quando resolveu
transformar a nossa aprazível e cândida Santa Izabel do Pará
em sede de uma penitenciária federal. Em vez de patrocinar
abertura de escolas e universidades no Pará, o meu irrequieto
senador preferiu patrocinar construção de cadeias e peniten
ciárias!

Mais uma vez, sua alma, sua palma.
Agora, é preciso que o fulgurante autor de "Terra En

charcada" acabe com essa mania de achar que todo mundo
que não reza pela sua cartilha é porque teve um problema
pessoal. Pelas barbas de Netuno! Eu fui cassado em 1969
mas, desde 1964, quando o intrépido coronel trocou o Quartel
General da 8~ Região Militar pelo Palácio "Lauro Sodré",
eu, devidamente veniado e outras vezes até sem a protocolar
vênia, manifestei constantes discordâncias de sua ação política
e administrativa. Está lembrado, eminente Senador? Está lem
brado do seu empastelamento a um programa meu na extinta
TV Marajoara, só porque eu colocava uns "potins" sobre
o seu governo? O falecido Senador Milton Trindade, seu com
padre e diretor de TV, me chamou um dia para dizer que
eu tinha de me retificar ou sair do ar porque ele, Milton,
não podia mais almoçar, jantar, nem mesmo ir ao banheiro
porque o compadre governador cobrava a toda hora a minha
degola. Não venha, pois, meu culto senador, com essa de
cronologicar minhas restrições à idade da minha cassação tanto
porque minha posição é anterior como também porque, na
vida pública, o que me move não são casos de simpatias ou
de antipatias pessoais, mas o interesse público e o bem comum.

Deus é testemunha que, ao longo da minha vida pública
não guardo ódio, nem rancor, nem malquerença de ninguém.
Como homem público, não faço só o que eu quero, mas o
que eu devo. Se, no cumprimento do dever, às vezes, tenho
de ser duro, candente, incisivo, isso não é reflexo de antipatias
ou mágoas pessoais mas simplesmente a necessidade de com
bater o que eu acho o bom combate guardando a fé, como
ensina o Apóstolo Paulo.

Quanto aos termos da carta aberta ao Deputado Cipriano
Sabino, relevem-me revelar a incontrolada suspeita de que
o meu inteligente senador está apenas querendo se enfeitar
com as penas de pavão. Impressionado com o inesperado
desempenho do candidato do PDS, a esperta gralha sobe ao
palco para tentar dividir os aplausos da consagração preten
dendo passar como o grànde artífice da campanha de Cipriano.
Nada logrará com a sua tentativa de usurpação. Na verdade,
o Deputado Cipriano, inicialmente jogado às feras pela mano
bra do ardiloso senador que, para atender ao governador,
quis inventar uma candidatura alternativa para me tirar votos,
compreendeu a situação e, como sentiu que era muito mais
fácil tirar os votos da desastrada candidata do governador
deu em cima desse eleitorado~ absorveu a votação dos que
não desejavam votar em mim. O preclaro senador precisa
saber que tenho a humildade necessária para entender que
há parte do eleitorado que não desejava o meu nome até

porque se isso não acontecesse, eu estaria sujeto à maldição
de Cristo, para quem "ai de vós quando todos vos louvarem".
Graças a Deus não tenho unanimidade, nem me irrito com
a falta dela, pelo contrário, respeito a importante fatia do
eleitorado de Belém que fez outra opção.

Por fim, o meu ilustre Senador precisa também saber
que nunca me incomodei nem me perturbei com a possibi
lidade de um segundo turno. Em primeiro lugar porque, quan
do entro num jogo, aceito as suas regras tranqüilamente. E,
em segundo lugar, porque, antes da eleição, recrutei um filho
meu, com curso na Universidade de São Paulo e na Univer
sidade do Mackenzie, para implantar uma apuração paralela
de votos, através de um sistema especial da computação. Às
8 da noite do dia da eleição, dele recebi a informação preciosa:
Pai, o senhor vai ganhar no primeiro turno com uma diferença
de 8 mil votos sobre os outros cinco candidatos.

Não deu, não está dando nem dará outra coisa, mesmo
que a apuração dure até o ano 2000. Na modinha e na ópera,
são as cartas que não mentem jamais. Mas, na eleição, são
os números que valem e contra eles não adianta choro nem

vela.
Fechando a rosca, eu gostaria de dizer, como aquele per

sonagem da Escola do Professor Raimundo, o filho de Chico
Anísio, que o meu honrado senador até que não é má pessoa.
Mas tem uns pecadinhos veniais dos quais precisa se livrar,
entre eles o de achar que é o "primus inter pares" e de ficar
fulo de raiva quando vê alguém o derrotar limpa e cristalina
mente como o fiz agora em 82, quando fui para o Senado
no lugar dele. Isto pode ser inesquecível, mas não deve ser
imperdoável.

Melhor do que lamuriar e se queixar, meu eminente Sena
dor, é adotar uma prática de cavalheiros n<;Js meus tempos
de menino, quando todos usavam chapéu. E tirar o chapéu
para o amigo e para o contendor. Em vez de se enfezar,
se aperrear e se maldizer ante o sucesso do adverso, a melhor
coisa é tirar o chapéu porque, como aquela propaganda do
refrigerante famoso, isso vai lhe fazer um bem...

Desenvenene seu espírito, meu nobre amigo, e vai se
sentir tão leve e feliz como um passarinho.

o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o Brasil ainda chora o desaparecimento do Dr. Ulysses
Guimarães. O pranto é unânime. Crianças, jovens e velhos,
todos lamentam o ocorrido, que se reveste dos mistérios inson
dáveis que a vida reserva aos que crescem diante das dificul
dades e sabem superar os maiores obstáculos.

Já se disse, Sr. Presidente, que todos somos órfãos do
Dr. Ulysses Guimarães. Isto, antes de ser uma verdade poéti
ca, é uma realidade bastante cruel. Não apenas nós, homens
públicos, pois este sentimento de orfandade se espraia por
toda população, gerando inquietações e angústias, causando
espanto e promovendo indagações sobre o futuro do Brasil,
que se mostra realmente confuso ante esta ausência inespe
rada.

Uma avaliação, ainda que ligeira, sobre a vida do Depu
tado Ulysses Guimarães revela sua vocação para o trabalho.
Jamais se soube que houvesse nele o propósito de aposen
tar-se. Dizia, e de público, que queria morrer fardado, traba
lhando, tendo vida útil. Creio, Sr. Presidente, que este exem
plo deveria ser seguido e observado religiosamente por quan
tos neste País pensam e agem buscando o bem da Pátria e
o melhor para o povo.
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De sua obra, sabe-se, Sr. Presidente, que Ulysses Guima
rães buscava o ideário que o tornava acima do comum dos
homens neste afã incontido de restabelecer para o povo brasi
leiro o primado do direito, da liberdade, da igualdade de
oportunidades, de dignidade pessoal, da respeitabilidade dian
te da causa pública e da integridade das instituições nacionais.

Daí os muitos cognomes que lhe foram emprestados ao
longo de sua história, destacando-se, entre tantos, os que
o identificavam com a cidadania, com a democracia e, por
fim, com o parlamentarismo, que defendia como bandeira
que o renovava para as lides políticas.

. Sem Ulysses Guimarães, Sr. Presidente, este Plenário
se sente esvaziado de sua importância e se sente desafiado
a ocupar o espaço que ele deixa vazio. Todos nós temos com
promissos com o futuro, para construí-lo à sombra das lições
de democracia deixadas pelo Velho Ulysses.

Sem Ulysses Guimarães o Poder Legislativo assume maio
res responsabilidades, pois se todos descansávamos na expe
riência dele, agora temos que caminhar sobre nossas próprias
realizações, até que todos cheguemos ao nível de respeita
bilidad~ por ele alcançado em razão de seus feitos, de sua
palavra, de sua presença, de sua pertinácia e de sua dignidade
pessoal.

A vida de Ulysses Guimarães é maior do que sua morte.
Morre de modo misterioso. Todos sabemos que viajava a
bordo de um helicóptero que sumiu no fundo do mar. Os
demais, que com ele estavam, foram resgatados. Ele e a má
quina não emergiram. Há algo de extraordinário nisto. Se
emergisse, seria retratado como o homem que morre. Desapa
recido, é a vida que se prolonga em seus feitos e na admiração
que todos lhe devotamos.

A vida do Deputado Ulysses Guimarães era verdadeira
máquina que, embalando idéias e projetos, se movia diante
da necessidade de se manter íntegra e inteira, que não revelava
desgastes, nem se deixava superar por outras de menos idade
ou de modernidade imposta.

A vida do Deputado Ulysses Guimarães jamais acabaria
como acabam as vidas dos demais mortais. Quem é eterno
e não morre pode desaparecer, pode ser transladado. Que
se reconheça na história do Deputado Ulysses Guimarães o
fenômeno da transladação, singular em nossa história, mas
presente nos escritos da religiosidade antiga.

Ele se foi sem morrer, porque, se morto estivesse, não
nos alegraríamos pela sua vida, mas nos entristeceríamos pela
sua morte. Que viva Ulysses Guimarães nos espaços para
onde foi transladado, pois quem nunca se deixou abater, não
se curvaria diante do último dos inimigos, a morte.

Rendo minha homenagem à vida de Ulysses Guimarães
como quem crê que ele jamais poderia ter morrido.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
as imagens mostradas por todas as emissoras de televisão sobre
os acontecimentos do fim de semana nas praias e nas ruas
do Rio de Janeiro são, no mínimo, estarrecedoras. Poucas
vezes - talvez jamais - neste País se viram tamanhas manifes
tações de selvageria, de brutalidade. Pareciam as hordas bár
baras de Gengis Khan invadindo territórios, humilhando po
pulações.

No primeiro momento, levanta-se uma pergunta: por que
essas barbaridades acontecem justamente no Rio de Janeiro,
uma cidade que tinha entre seus muitos orgulhos a afabilidade,
a gentileza de seu povo pacífico. A resposta é imediata e

irrefutável: a certeza da impunidade e a conivência mesmo
das autoridades responsáveis pela segurança nesse Estado esti
mulam a violência desenfreada.

Agora nem mais a praia - o mais tradicional e gratuito
lazer dos cariocas - é lugar freqüentável pelas famílias e
pelo povo trabalhador do Rio. Pela violência extrema e organi
zada, pilham do carioca o mar, o sol, a areia que sempre
foram por eles cultuados como coisa sua, saudável, tranqüila,
pacífica.

Tão ou mais assustadoras que as gangues em luta a pôr
em disparada velhos, mulheres, crianças, famílias enfim, inde
fesas e apavoradas, são as declarações do Vice-Governador,
responsável pela segurança, o advogado criminalista Nilo Ba
tista, e do Governador Brizola. O criminalista Nilo, em defesa
da marginalidade, do crime organizado (pois outra coisa não
são essas gangues de agressores e ladrões), tenta jogar esse
episódio macabro para o campo da política, num ataque ignó
bil a um candidato a Prefeito, adversário do brizolismo por
conhecimento de causa. Já Brizola, que como sempre estava
no exterior, ausente de seu posto, aproveitou o pavor, o medo
imposto pelos bandidos à população ordeira para fazer propa
ganda de seus CIEPs fechados e inoperantes.

Sr. Presidente, SJ"'1' e Srs. Deputados, por absoluta omis
são das autoridades, o Rio de Janeiro e os cariocas são humi
lhados e ofendidos. São massacrados física e psicologicamente.
São afastàdos, pela força da marginália, da bandidagem impu
ne e incontrolada, de seu lazer predileto. O cartão de visitas
do Rio - suas praias, suas lindas mulheres, a amabilidade
dos cariocas - é rasgado em público, é empastelado e enla
meado. V. Ex" sabem que, a partir de hoje, essas imagens
estarão correndo mundo, desmoralizando o Rio e, por conse
qüência, o Brasil, como sua porta de entrada, seu cartão
postal. Num momento em que se tenta resgatar a ética e
decretar o fim da impunidade nacional, é fundamental que
as autoridades sejam responsabilizadas e punidas pelo espetá
culo macabro que ajudaram a encenar.

O que aconteceu domingo nas areias antes decantadas
de Copacabana e Ipanema, como muito bem diz em seu e~ito

rial de primeira página o jornal O Globo, não pode ser conSIde
rado um fato isolado e muito menos uma mera perturbação
da ordem pública. Essa barbárie foi praticada por verdadeiras
milícias do crime, treinadas para dizimar a paz e espalhar
o medo. Para roubar, sim, mas também para mostrar que
não temem as autoridades, que as desafiam em plena luz
do dia. A sociedade carioca, que já estava encarcerada no
seu dia-a-dia, agora perde também o direito à praia e ao
lazer.

O turismo, atividade principal do Rio e uma de suas
vocacões maiores, é duramente atingido. Estima-se que se
perci já 600 mil dólares por dia. Essa perda certamente vai
aumentar, pois estamos na época dos preparativos para a
alta estação turística do Rio, o verão carioca. Os prejuízos
causados pela omissão e pela cumplicidade do Governo do
Rio de Janeiro à cidade e ao Estado chegarão facilmente
a dezenas de milhões de dólares. Talvez centenas.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a impunidade pre
cisa ser combatida em todos os níveis. O crime de responsa
bilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro é evidente,
claro, cristalino, transparente. Esta Casa vem de dar um exem
plo à Nação de sua luta pelo combate à impunidade e aos
crimes de responsabilidade. O exemplo precisa servir e prospe
rar. Para todos. Não se quer aqui bodes expiatórios. Quer-se,
isso sim, que todos os que convivem com o crime organizado,
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o estimulam e se omitem no seu combate expiem, eles sim,
suas culpas e seus pecados, suas agressões contra as populações
indefesas. O Rio não aceita a humilhação sofrida.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, pela ,sua oportu
nidade, pela precisão do texto, pela exatidão das idéias e
principalmente pela defesa que faz da população do Rio de
Janeiro, peço que seja transcrito nos Anais desta Casa o Edito
rial de primeira página de O Globo, publicado na edição de
20 de outubro de 1992.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

HORDAS NA PRAIA

O que aconteceu domingo em praias da Zona Sul não
foi simples perturbação da ordem, e seria temeridade conside
rá-lo episódio isolado.

As hordas que se derramaram em corrida alucinada por
toda a extensão da areia não roubaram apenas bolsas e reló
gios; principalmente, arrancaram do cidadão carioca e dos
visitantes da cidade o bem precioso da paz dominical.

Ir à praia é direito inalienável e histórico do morador
do Rio; gratuito, é o prazer mais democrático que a cidade
oferece, e que sempre foi a base de sua fama mundial. Tudo
isso foi espezinhado nos acontecimentos afrontosos de domin
go, de Copacabana ao Leblon, com uma seqüência de novos
tumultos, no fim da tarde, em diversos pontos finais de ônibus.

Vamos agora aceitar passivamente que o prazer de ir
à praia seja substituído pelo medo de ir à praia? As famílias
serão obrigadas a se fecharem em casa nas manhãs de sol
- porque a praia tem novos donos? Os turistas serão mais
uma vez afugentados, desta vez definitivamente?

As cenas mostradas pela televisão não permitem dúvidas
quanto ao caráter organizado dos "arrastões". Apenas grupos
com estrutura de comando e planos bem traçados são capazes
de concentração, infiltração, ação simultânea e dispersão 
e tudo isso se viu, nas praias, domingo.

Qual a resposta da autoridade constituída? Havia policiais
em quantidade na Zona Sul, durante a conflagração, e não
foram suficientes. Isso prova que não havia preparo" nem
organização à altura do preparo e da organização vistos nos
"arrastões" .

Para o próximo fim de semana, há tempo de recuperação.
Seriam inaceitáveis confissões de impotência, ou qualquer sor
te de desculpas. O Governo estadual tem tempo para planejar,
para identificar os grupos, investigar sua motivação e ir ao
seu encontro nos pontos de origem nos subúrbios e na Baixada
Fluminense, para um esforço dissuasório. E há também para
estabelecer na Zona Sul esquemas ostensivos de proteção que
tornem impensável uma repetição dos acontecimentos de do
mingo.

Qualquer reação que não considere os fatos como indica
dores de uma gravíssima crise de autoridade e de ordem públi
ca será fadada ao fracasso. O Rio espera que o governador
Brizola, uma vez que seja, tenha uma visão correta dos proble
mas que são de sua responsabilidade - e que seja capaz
de superar a frustração da recente derrota eleitoral, em nome
do bem público.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
o Ministro da Fazenda, Sr. Gustavo Krause, vem a público
afirmar que o Governo "fechou questão" em torno do Imposto
sobre Transações Financeiras, em que pesem as críticas que

praticamente todos os setores da economia têm levantado
contra a cobrança de mais um imposto.

Inspirado na proposta do ilustre tributarista Marcos Cin
tra Cavalcante de Albuquerque no que se refere à sua base
de incidência, as operações financeiras, conforme consta na
proposta apresentada a esta Casa pelo nobre Deputado Flávio
Rocha, o novo imposto tem, no entanto, na proposta d,o Go
verno, um caráter menos social que o do Imposto Unico:
visa o ITF quase que simplesmente à recuperação da carga
tributária líquida do setor público federal.

Pretende o Ministro Gustavo Krause, com a implantação
do novo imposto, aumentar a arrecadação em 12 bilhões de
dólares, mas o caráter autofágico do novo tributo fará certa
mente com que determinadas operações sejam simplesmente
evitadas, diminuindo. assim a base de cálculo sobre as quais
assentou as otimistas expectativas de arrecadação.

Outrossim, ao que parece, a questão não está definitiva
mente fechada no âmbito do próprio Governo, já que o Sr.
Andrade Vieira, Ministro da Indústria e Comércio, é declara
damente contrário ao ITF, e o Ministro do Trabalho, Walter
Barelli, teme, com toda a razão, os efeitos do novo imposto
sobre os salários.

Não se fala em substituição de impostos, mas meramente
na criação de mais um tributo. Ainda que temporário -fala-se
na vigência por um exercício orçamentário, um ano - o pro
jeto é, em definitivo, inconveniente.

O ITF afetará todas as operações de pessoas físicas e
jurídicas, certamente provocará aumento da inflação e apro
fundará a tenebrosa recessão em que nos encontramos, com
graves, gravíssimas conseqüências sociais.

Os jornais de hoje dizem que o Vice-Presidente em exercí
cio, Itamar Franco, também não está plenamente convencido
da necessidade e da conveniência da criação do novo imposto.
Sendo assim, tanto melhor, é preciso discutir a reforma tribu
tária com profundidade.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estou certo de que
o Sr. Ministro da Fazenda, Gustavo Krause, com o equilíbrio
e a lucidez que lhe são peculiares, encontrará, através do
diálogo com o Congresso Nacional, um caminho alternativo
que atenda às inadiáveis necessidades de aumento da arreca
dação e, ao mesmo tempo, à realidade social do País e aos
melhores princípios de justiça tributária.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes de
passar à Ordem do Dia, passo a ler o seguinte Ato da Presi
dência:

"O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, decide, nos termos do art. 34, inciso 11, do
Regimento Interno, constituir Comissão Especial para apre
ciar e dar parecer sobre todas as proposições em trâmite nesta
Casa referentes à Legislação Eleitoral e Partidária, especifi
camente as que dispõem sobre Inelegibilidade, Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, Código Eleitoral e Sistema Eleitoral,
e resolve:

I - designar para compô-la, na forma indicada pelas Li
deranças, os Deputados constantes da relação anexa;

11 - convocar os membros ora designados para a reunião
de instalação a realizar-se no dia 21-10-92, 4' feira, às 14
horas, no Plenário n" 2, do Anexo 11.

Brasília, 20 de outubro de 1992. - Ibsen Pinheiro, Presi-
dente. ,

Comissão Especial para apreciar e dar parecer sobre todas
as proposições em trâmite nesta Casa referentes à Legislação



23006 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Eleitoral e Partidária, especificamente as que dispõem sobre
Inelegibilidade, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Código
Eleitoral e Sistema Eleitoral.

BLOCO PARLAMENTAR

Titulares: José Carlos Vasconcellos, José Santana de Vas
concellos, Ney Lopes, Raul Belém, Roberto Magalhães, Roni
von Santiago e Sandra Cavalcanti

Suplentes: Antonio Holanda, Átila Lins, Evaldo Gonçal
ves, Freire Júnior, Jesus Tajra, José BumeU e Tourinho Dan
tas

PMDB

Titulares: Armando Costa, Cid Carvalho, João Almeida,
Nelson Jobim, Nicias Ribeiro

Suplentes: João Henrique, Jurandyr Paixão, Luiz Henri
que, Pinheiro Landim, Valter Pereira e Virmondes Cruvinel

PDT

Titulares: Miro Teixeira e Vital do Rego
Suplentes: Edson Silva e Wilson Müller

PDS

Titulares: João de Deus Antunes e Prisco Viana
Suplentes: Ibrahim Abi-Ackel e Osvaldo Melo

PSDB

Titulares: Geraldo Alckmin Filho e Jabes Ribeiro
Suplentes: Osmânio Pereira e Sérgio Machado

PT

Titulares: Edésio Passos e José Dirceu
Suplentes: Hélio Bicudo e Paulo Bernardo

PTB

Titulares: Cardoso Alves e Rodrigues Palma
Suplentes: Carlos Kayath e Gastone Righi

PDC

Titular: José Maria Eymael
Suplente: Francisco Coelho

PL

Titular: Álvaro Valle
Suplente: Valdemar Costa

PTR

Titular: Benedito Domingos
Suplente: Mário Chermont

PSB

Titular: Roberto Franca
Suplente: Luiz Piauhylino

v _ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Júlio Cabral - PTR; Marcelo Luz - PTR; Ruben Ben
to - Bloco; Teresa Jucá - PDS.

Amapâ

Lourival Freitas - PTj Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio
Barcellos - Bloco; Valdenor Guedes - PTR.

Pará

Eliel Rodrigues - PMDB; Mário Chermont - PTR;
Mário Martins - PMDBj Nicias Ribeiro - PMDBj Osvaldo
Melo - PDSj Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; So
corro Gomes - PC do B; Valdir Ganzer - PT.

Amazonas

Pauderney Avelino - PDC.

RondOnia

AntOnio Morimoto - PTBj Reditário cassol - PTR.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

HagahÚ8 Araújo - PMDBj Leomar Quintanilha - PDCj
Osvaldo Reis - PTR; Paulo Mourão - PDS.

Maranhão

José Reinaldo - Blocoj Nan Souza - PST; Pedro No
vais - PDC; Sarney Filho - Bloco.

Ccarâ

Etevaldo Nogueira - Bloco; Luiz Girão - PDT; Mar
co Penaforte - PSDBj Moroni Torgan - PSDBj Orlando Be
zerra - Bloco; Ubiratan Aguiar - PMDBj Vicente Fialho 
Bloco.

Piauí

Felipe Mendes - PDSj José Luiz Maia - PDSj Mussa
Demes - Bloco; Paes Landim - Bloco; Paulo Silva - PSDB.

Paraíba

José Luiz Clerot - PMDB; Zuca Moreira - PMDB.

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Blocoj João Colaço - PTRj Jore
Mendonça Bezerra - Bloco; Jore Múcio Monteiro - Bloco;
Luiz Piauhylino - PSB; Maurfiio Ferreira Uma - PMDB'
~aviael Cavalcanti - Bloco; Miguel Arraes - PSB; Nilso~
Gibson - PMDBj Pedro Corrêa - Bloco; Renildo Calheiros
- PC do B; Ricardo Fiúza - Blocoj Roberto Franca - PSB'
Roberto Freire - PPS; Salatiel Carvalho - PTR; Sérgio Guer:
ra - PSB; Tony Gel - Bloco; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

José Thomaz NonO - PMDB; Luiz Dantas - Bloco;
Mendonça Neto - PDT; Olavo Calheiros - PMDB.

Sergipe

José Teles - PDS; Messias Góis - Bloco; Pedro Valada
res - PST.

Bahia

Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - Bloco; Leur Loman
to - Bloco; Luiz Moreira - PTB; Luiz Viana Neto - ; Mar-
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Gaias

PTj Osório Adriano - Blocoj Paulo Octávio - Blocoj Sigma
ringa Seixas - PSDB.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Dejandir
Dalpasquale - PMDB; Dêrcio Knop - PDT; Eduardo Morei
ra - PMDBj Hugo Biehl- PDS; Jarvis Gaidzinski - PL; Lu
ci Choinacki - PT; Nelson Morro - Bloco; Neuto de Conto
- PMDB; Orlando Pacheco - Bloco; Paulo Duarte - Bloco.

Alano de Freitas - PMDBj Antonio Faleiros - PSDBj
Délio Braz - Blocoj João Natal - PMDBj Luiz Soyer 
PMDBj Mauro Borges - PDCj Mauro Miranda - PMDBj
Paulo Mandarino - PDCj Pedro Abrão - PMDBj Ronaldo
Caiado - Blocoj Virmondes Cruvinel - PMDBj ~ Gomes
da Rocha - Bloco.

cos Medrado - PDCj Nestor Duarte - PMDBj Pedro Irujo
- Blocoj Prisco Viana - PDSj Ribei~o Tavares - PLj Sérgio.
Brito - PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT; Ubaldo Dantas 
PSDBj Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Camilo Machado - Blocoj Elias Murad - PSDB' Gené
sio Bernardino - PMDB; Josê Santana de Vascon~ellos 
Bloco; Josê Ulfsses de Oliveira - PRS; Leopoldo Bessone
PST; Mário de Oliveira - PTR; Neif Jabur - PMDB' Nilmá
rio Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco; Osmânio'Pereira
- PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander _ PTB; Pe- Mato Grosso do Sul
dro Tassis - PMDB; Romel Anfsio - Bloco; Samir Tannús - Elfsio Curvo - Blocoj Flávio Derzi - Bloco; George
PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Sérgio Takimoto _ Bloco.
Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - Paraná
PSDB; zaire Rezende - PMDB.

Espfrito Santo AntOnio Barbara - Blocoj Basflio Villani - PSD;
Carlos Roberto Massa - Bloco; Carlos Scarpelini - PMDB;

João Baptista Motta - PSDBj Jones Santos Neves - Delcino Tavares - PMDB; Edesio Passos - PTj Élio Dalla
PL; J6rio de Barros - PMDB; Nilton Baiano - PMDB; Paulo Vecchia - PDT; Flávio Arns - PSDB; Ivânio Guerra - Blo-
Hartung - PSDBj Rita Camata - PMDB. co; Josê Felinto - PMDB; Luciano Pizzatto - Bloco; Luiz

Rio de Janeiro -. Carlos Hauly - PST; Matheus Iensen - PTB; Max Rosen-
Aldir Cabral _ PTBj Amaral Netto _ PDSj Arolde de mann - Bloco;· Munhoz da Rocha - PSDB; Onaireves Mou

Oliveira _ Bloco; Artur da Távola _ PSDB; Carlos Alberto ra - PTBj Pedro Tonelli - PTj Pinga Fogo de Oliveira - Blo
Campista - PDT; Carlos Lupi _ PDT; Carlos Santana _ PT; co; Reinhold Stephanes - Bloco; Renato Johnsson - Bloco;
Cidinha Campos _ PDT; Cyro Garcia _ PT; Francisco Silva Rubens Bueno - PSDB; Said Ferreira - PMDB; Werner
- PST; Jair Bolsonaro - PDC; Jandira Feghali - PC do B; Wanderer - Bloco.
João Mendes - PTB; Josê Carlos Coutinho - PDT; José Egy-
dia - Bloco; Laerte Bastos - PDT; Laprovita Vieira - PMDB;
Luiz SalOlDaO - PDT; Marino Clinger - PDT; Nelson Bor
nier - PLj Paulo Portugal - PDTj Paulo Ramos - PDTj Ru
bem Medina - Bloco; Sandra Cavalcanti .... Blocoj Simão Ses
sim - Bloco; Vivaldo Barbosa - PDTj Vladimir Palmeira 
PTj Wanda Reis - PMDB.

SâoPauto

Aldo Rebelo - PC do B; André Benassi - PSDBj Ary
Kara - PMDB; Bebetto Haddad - PTR; Beto Mansur - PDTj
Cardoso Alves - PSB;Cunha Bueno - PDSj Delfim Netto 
PDSj Diogo Nomura - PL; Eduardo Jorge - PTj Ernesto
Gradella -; Euclydes Mello - Bloco; Fábio Feldmann 
PSDB; Fábio Meirelles- PDS; Florestan Fernandes - PT;Gas
tone Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor
Franco - Bloco; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDBj
Irma Passoni - PT; Jorge Tadell Mudalen - PMDB; Josê Ci
cote - PT; Josê Maria Eymael - PDC; Jurandyr Paixão 
PMDB; Koyu lha - PSDB; Liberato Caboclo - PDT; Marce
lino Romano Machado - PDS; Maurici Mariano - Bloco;
Mendes Botelho - PTB; Nelson MarquezeIli - PTB; Pedro
Pavão - PDS; Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg 
PMDB; Robson Tuma - PL; Tadashi Kuriki - Blocoj Tidei
de Lima - PMDBj Tuga Angerami - PSDBj Valdemar Cos
ta - PL; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Jonas Pinheiro - Blocoj José Augusto Curvo - PL; Ro
drigues Palma - PTBj Wellington Fagundes - PL; Wilmar
Peres - PL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPSj Benedito Domingos - PTRj
Chico Vigilante - PTj Eurides Brito - PTR; Maria Laura - -

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS; Al
do Pinto - PDT; Amaury Müller - PDT; Arno Magarinos 
Blocoj Carrion Júnior - PDT; celso Bernardi - PDS; Fernan
do Carrion - PDS; Fetter Júnior - PDSj Germano Rigotto
- PMDB; Hilário Braun - PMDBj Ibsen Pinheiro - PMDB;
Ivo Mainardi - PMDBj João de Deus Antunes - PDSj Jor
ge Uequed - PSDBj Lu~ Roberto Ponte - PMDB; Mendes
Ribeiro - PMDBj Nelson Jobim - PMDB; Nelson Proença
- PMDB; Odacir Klein - PMDB; Osvaldo Bender - PDS;
Paulo Paim - PT; Telmo Kirst - PDS; Valdomiro Lima 
PDT; Victor Faccioni - PDS; Wilson Müller - PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de
presença registra o comparecimento de 268 Senhores Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apresen
tação de Proposições.

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

Apresentam proposições os Senhores:

ORLANDO PACHECO - Indicação ao Poder Execu
tivo de exame da conveniência e oportunidade de isenção
do recolhimento da contribuição previdenciária às entidades
beneficentes.

GENÉSIO BERNARDINO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de prorrogação de sessão
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ordinária da Casa a fim de prestar homenagem pela passagem
do 60Q aniversário de fundação do Diário do Comércio, de
Minas Gerais.

FREIRE JÚNIOR - Indicação ao Poder Executivo de
instituição na rede de ensino da Semana dos Direitos Hu
manos.

- Indicação ao Poder Executivo de implantação de pro
grama de reciclagem de papel para fins didáticos.

-Indicação ao Poder Executivo de celebração de convê
nios emergenciais entre o INAMPS e os Municípios do Estado
do Tocantins na forma especificada.

- Indicação ao Poder Executivo de reabertura do Hos
pital Municipal e criação de consultório odontológico em Ara
poema, Estado do Tocantins.

VALDEMAR COSTA - Requerimento de informações
ao Ministério dos Transportes sobre o contrato da obra do
terminal de container de Santos, Estado de São Paulo.

LUIZ CARLOS HAULY - Projeto de lei que altera
a denominação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

JACKSON PEREIRA - Projeto de Lei que altera o
disposto no art. 323 da lei n9 4.737, de 15 de junho de 1965
- Código Eleitoral.

- Requerimento de informações à Secretaria-Geral da
Presidência da República sobre equipamentos da sala de ginás
tica implantada no Palácio da Alvorada.

FRANCISCO SILVA - Indicação ao Poder Executivo
de realização de estudos urgentes no sentido de ser conside
rada penosa a atividade de telefonista.

JURANDYR PAIXÃO - Projeto de lei que dá trata
mento especial ao reajuste de aluguel residencial no caso de
locatário que percebe salário.

WILMAR PERES - Projeto de lei que assegura as van
tagens trabalhistas ao dirigente sindical, ao retornar ao serviço
com o fim do mandato, e dá outras providências.

CARLOS ALBERTO CAMPISTA - Projeto de lei que
dispõe sobre o registro das entidades sindicais e estabelece
procedimentos para a solução autônoma de conflito de repre
sentação sindical.

MATHEUS IENSEN - Indicação ao Poder Executivo
de instalação, ao longo da BR-1l6, nos trechos entre São
Paulo-Curitiba e Curitiba-Mafra, de postos de socorro, de
pronto atendimento e de remoção de acidentados.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Projeto de resolução que
altera a redação do parágrafo único do art. 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa o seguinte

REQUERIMENTO
(Do SI. Sigmaringa Seixas)

Requer a convocação de sessão solene ~a Câmara
dos Deputados para o dia 29 de outubro.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa EJlicclência, com base no art. 68 do

Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de

sessão solene desta Casa para o dia 29 de outubro próximo,
comemorativa dos 90 anos de nascimento do poeta Carlos
Drummond de Andrade.

Justificação

Poucos poetas terão merecido a admiração e o carinho
do povo brasileiro como Carlos Drummond de Andrade. Sem
que haja feito concessões na busca da fama e do sucesso
popular, Drummond conquistou o afeto de milhares de leito
res pela beleza e pela sabedoria com que representou, nos
poemas e crônicas que escreveu, a essência da alma brasileira.
Não obstante ter mantido a sua obra no nível de excelência
literária dos maiores poetas do mundo, muitos dos seus versos
são, hoje, de domínio público, tão conhecidos se tornaram
das pessoas.

Como a Casa do Povo, não pode a Câmara dos Deputados
se manter alheia aos eventos que, neste mês de outubro, come
morarão em todo o País os 90 anos do nascimento de Carlos
Drummond de Andrade. A par da exposição "Drummond,
a lição do poeta", organizada pela Biblioteca Pedro Aleixo,
a realização de sessão solene marcará nossa homenagem ao
Poeta Maior, que tanto honrou a cultura e o povo brasileiros.
Esse, o motivo por que espero ver o presente requerimento
aprovado pelo soberano Plenário, após recebido e processado
pela douta Mesa.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1992. - Deputado
Sigmaringa Seixas - Paulo Silva - Eden Pedroso - José
Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa requerimento do nobre Deputado José Thomaz Nonô,
Pi~sidente da Comissão Especial destinada a proferir parecer
à proposta de Emenda à Constituição n° 24, de 1991, que
"Institui o Sistema de Eleição Distrital mista nos Municípios
de mais de cem mil eleitores".

REQUERIMENTO N~ 3192
(Prorrogação de prazo)

Excelentíssimo Senhor Deputado IBSEN PINHEIRO
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
A Comissão Especial destinada a proferir Parecer à Pro

posta de Emenda à Constituição n~ 24, de 1991, que "institui
o sistema de eleição distrital mista nos municípios de mais
de cem mil eleitores" vem, nos termos do artigo 117, inciso
IX, do Regimento Interno, requerer a Vossa Excelência se
digne submeter à consideração do Plenário a prorrogação,
por mais 30 (trinta) sessões, do prazo a esta destinado, a
partir da presente data. Informo, outrossim, que esta Comis
são Especial não concluiu seus trabalhos em função dos fatos
relevantes que vêm exigindo decisões urgentes deste Parla
mento.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília. 14 de outubro de 1992. - Deputado José Tho

maz Nonô, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa matéria subscrita pelo nobre Deputado qerma!1{) ~igot
to, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n? 48, de 1991 (Sistema Tributário
Nacional).
Exm9 Sr. Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

A Comissão Especial destinada a Proferir Parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n9 48, de 1991 (Sistema Tribu
tário Nacional), vem, nos termos regimentais, requerer a Vos
sa Excelência se digne submeter à consideração do Plenário
a prorrogação do prazo para apreciação do parecer do Relator
por mais 20 (vinte) sessões.

Nestes termos,
Pede deferimento
BrasI1ia, 14 de outubro de 1992. - Deputado Germano

Rigotto, 19 Vice-Presidente no exercício da Presidência.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
Mesa requerimento do nobre Deputado Mussa Demes, Presi
dente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar irregularidades na seção de controle àcionário da NEC
do Brasil S.A.

É lido o seguinte requerimento:

Ofício n9 21/92-P
Brasília-DF, 23 de setembro de 1992

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

Senhor Presidente,
Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, o

prazo de funcionamento desta CPI se encerrará no próximo
dia 7 de outubro.

Tendo em vista grande quantidade de documentos a se
rem examinados, a fim de possibilitar a elaboração do Rela
tório Final da Comissão, comunico a Vossa Excelência que,
na reunião do dia 22-9-92 foi aprovada a prorrogação do refe
rido prazo, inicialmente, por mais 15 (quinze) dias, em decisão
unânime dos membros deste órgão Técnico.

Assim sendo, com base no que estabelece o parágrafo
39 do artigo 35 do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja submetida à deliberação do Plenário esta decisão
da Comissão.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência manifestações de
apreço, a par de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Mussa Demes, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Em votação
o requerimento. Os Srs. Parlamentares que o aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Matéria
sobre a mesa subscrita pelo nobre Deputado Maurílio Ferreira
Lima, Presidente da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n9 56, de 1991,
que altera dispositivos na Constituição Federal.

É LIDO O SEGUINTE REQUERIMENTO:

Exm9 Sr. Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n9 56, de 1991, que "Altera
dispositivos da Constituição Federal (Desregulamentação e
Modernização do Estado)", vem, nos termos regimentais, re
querer a Vossa Excelência se digne submeter à consideração
do Plenário a prorrogação do prazo por 20 (vinte) sessões.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 15 de outubro de 1992. - Deputado Maurílio

Ferreira Lima, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Requerimento do Senhor Edi Siliprandi e outros,
com base nos arts. 117, XVII e 155 do Regimento
Interno, solicitando urgência para tramitação do Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 141, de 1991, que "dispõe
sobre a realização de plebiscito para criação do Estado
do Iguaçu".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Matéria
sobre a mesa do nobre Vice-Líder Edson Silva.

É lido o seguinte requerimento:
Sr. Presidente,
Solicito a retirada de pauta do Requerimento sobre a

Mesa a respeito do PDL 141, de 1991.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1992. - Edson Silva,

Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam perma
neçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

-1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N"73-F, DE 1991

Discussão, em turno único, do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei Complementar n9 73-E, de
1991, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União, e dá outras providências; tendo pareceres
dos Relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões de: Finanças e Tributação, pela adequa
ção financeira e orçamentária (Relator: Sr. Luiz Carlos
Hauly); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela
rejeição (Relator: Sr. José Thomaz Nonô).

O Sr. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Sobre a mesa
requ~rimento no seguinte teor:

E lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, solicitamos a V. Ex~ a retirada
de pauta do Item 1, Projeto de Lei Complementar
n9 73-E de 1991.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1992."
a) o Deputado Germano Rigotto.
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Em votação o requerimento. (Pausa).
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

-2-
PROJETO DE LEI
W2.475-B, DE 1992

Discussão, em turno único, da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei n? 2.475-A, de 1992, que dispõe
sobre a reestruturação da Justiça Federal de primeira
grau da 5· Região, e dá outras providências.

Pendente de pareceres das Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Jusitça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ofere
cer parecer à Emenda do Senado, em substituição à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, concedo
a palavra ao nobre Deputado Carlos Alberto Campista.

O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o presente projeto
de lei, emendado pelo Senado, foi remetido a esta Casa pelo
Superior Tribunal de Justiça. O projeto pretende a reestru
turação da Justiça Federal de primeiro grau na 5' Região,
que compreende os Estados do Ceará e do Rio Grande do
Norte. Cria três Varas na Justiça Federal daquela Região
e, paralelamente, 621 cargos de apoio à função judiciária.

Aqui na Câmara, no momento da votação, o ilustre Depu
tado Nilson Gibson ofereceu emenda ao projeto, que acabou
sendo acolhida pelo Plenário, fazendo incluir um dispositivo
que se consubstanciou no art. 49 , que passo a ler:

"Art. 4? Não poderão ser nomeados, a qualquer
título, para funções de gabinete, cargos em comissão
ou funções gratificadas parentes consangüíneos ou afins
até o terceiro grau de Juiz e Procurador, em atividade
ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se
integrantes do quadro funcional mediante concurso pú
blico."

No Senado, o ilustre Relator, Senador José Fogaça, ofere
ceu-lhe uma emenda, acatada pelo Plenário daquela Casa,
suprimindo o art. 4", que era na realidade a emenda do Depu
tado Nilson Gibson.

Sr. Presidente, achamos o seguinte: o dispositivo colo
cado por esta Casa é altamente moralizador, profilático, e
evita que quaisquer desses cargos possam ser preenchidos
por parentes de juízes, procuradores ou alguém ligado mais
diretamente ao Tribunal.

Por isso, deve ao projeto retornar o texto que saiu desta
Casa, ou seja, a emenda do Deputado Nilson Gibson e, por
conseqüência, ser rejeitada a emenda do Senado.

Nosso voto, pela Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, é pela rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ofere
cer parecer à Emenda do Senado, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Paulo Mandarino.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, sei que
há uma controvérsia de natureza jurídica sobre essa questão,
mas entendo que, acima de tudo neste País, há que se buscar
princípios éticos e morais na Administração Pública. E esse

procedimento é absolutamente procedente, justo e correto.
Não há o menor cabimento o preenchimento de cargos públi
cos independentemente de concurso público, principalmente
no caso de recair em amigos e parentes de quem detém o
poder de nomear.

Dessa forma, o meu voto é pela manutenção do art.
49 , rejeitando a Emenda do Senado. Que se mude a Consti
tuição, mas não tem cabimento admitir-se a nomeação de
funcionário parente de forma corrupta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ofere
cer parecer à Emenda do Senado, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra
ao nobre Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, ouso discor
dar dos ilustres Deputados que proferiram parecer pelas duas
comissões: a Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público e a Comissão de Finanças e Tributação.

A emenda, Sr. Presidente, como já foi frisado, é de minha
autoria, oferecida quando tramitava o projeto pela Casa. Indo
para a Câmara revisora, o Senado a emenda que apresentamos
foi considerada inconstitucional. Inconstitucional em decor
rência inclusive de inúmeras decisões do Excelso Pretório,
o Supremo Tribun'al Federal, que me convenceu que efetiva
mente estávamos propondo um equívoco sem promover uma
alteração, como está propondo o nobre Sr. Deputado Paulo
Mandarino, no texto constitucional.

É conveniente salientar, SI. Presidente, que também a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação desta Casa,
através do ilustre Sr. Deputado Jurandir Paixão, adotou posi
ção idêntica ao entendim~nto esposado pelo Supremo Tribu
nal Federal.

Sr. Presidente, poderíamos citar, para rememorar, a deci
são do Supremo Tribunal Federal ao examinar uma ação direta
de inconstitucionalidade, de n9 524/8, ajuizada pela Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, impug
nando o inciso VI do art. 92 da Constituição Estadual, que
dispunha o seguinte:

"É vadado ao servidor público servir sob a direção
imediata de cônjugue ou parente até o segundo grau
civil. "

O Ministro Celso de Mello, após rememorar a opinião
de Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Diógenes Gasparini,
registrou em seu voto:

"A partir disso, parece resultar plausível juridica
mente a pretensão deduzida pela autora, principalmen
te em face de possíveis conflitos normativos entre o
alcance do preceito ora questionado e o princípio cons
titucional da isonomia, que proclama, na esfera do ser
viço público, a acessibilidade de brasileiros, quaisquer
brasileiros, aos cargos, funções e empregos públicos,
(art. 37, inciso 1), observadas, por evidentes, as restri
ções fixadas pelo Estatuto Fundamental (art. 12, § 3?)."

Sr. Presidente, diz o Ministro Celso de Mello, que tem
assento no Excelso Pretório, concluindo seu voto:

"Isto porque, consoante o magistério de Manoel
Gonçalves Ferreira, o acesso aos cargos públicos cons
titui uma das mais importantes aplicações do princípio
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da igualdade perante a lei, igualmente uma das mais
sensíveis conquistas da democracia."

E continua ainda o Ministro Celso de Mello:

"Daí a ênfase colocada sob o tema por Diógenes
Gasparini, cujo escólio salienta que o ingresso de qual
quer cidadão no quadro - conjunto de carreiras, cargos
e funções do mesmo serviço, de pessoal da adminis
tração pública, é prestigiado pelos princípios da igual
dade, da acessibilidade de todos aos cargos públicos."

Esse entendimento é também adotado pelo Ministro
Brossard. Vê-se com meridiana clareza a tendência demons
trada no julgado igualmente por parte do Excelso Pretório.
Ademais a mesma Corte Suprema, ao se debruçar sobre a
legitimidade de dispositivos análogos, inseridos no texto cons
titucional, também examinando a Constituição do Estado de
São Paulo, através também de outra medida idêntica à que
foi adotada na Constituição do Espírito San~o, também adota
a mesma situação.

Finalmente, Sr. Presidente, ainda poderíamos registrar
que o Ministro Oscar Corrêa, adotando também entendimento
do Procurador Sepúlveda Pertence - pedimos vênia a V.
Ex' para salientar que o hoje Ministro Sepúlveda Pertence,
era na época Procurador - diz que "é a vedação de qualquer
forma contrária ao princípio geral de igualdade, estatuído
nos arts. 150 e 12 da Constituição Federal."

Como salienta Sampaio Dória, "a lei pode exigir condi
ções para o exercício de direitos a todos indistintamente."

Mas ressalva:

"Em qualquer caso, sempre a ausência de privilé
gios, a ausência de posições hereditárias ou na sua
forma positiva poderem todas ir até onde permitirem
as próprias forças, as capacidades, as iniciativas, a resis
tência, a perseverança. Eis a igualdade que as consti
tuições liberais asseguram a todos. (Cláudio Pacheco,
Tratado das Constituições, texto de 1985, Volume 9,
página 313)."

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, as nomeações para
cargos em comissão se inserem no âmbito da exclusiva discri
ção da autoridade administrativa competente. Foi aqui salien
tado que o assunto tratava de cargos de carreira ou então
de provimento efetivo. Não é, mas de cargo em comissão,
como o Deputado Jurandir Paixão ressaltou em seu parecer,
aprovado, com exceção do ilustre Deputado Nelson Jobim
e mais uns dois ou três componentes, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, que é constituída de 59 mem
bros.

Enfim, Sr. Presidente, concluindo, a emenda, de nossa
autoria, é inconstitucional, e estamos com o parecer dado
pelo atual Ministro da Justiça, Senador Maurício Corrêa, para
que seja mantido o entendimento do Senado Federal. E ainda
propomos à Mesa uma emenda de redação, em decorrência
de estarmos quase no fim do exercício de 1992.

No art. 39 , in fine, alteraríamos o seguinte: ao invés de
"a partir do exercício de 1992", ficaria "a partir do exercício
de 1993." Seria para o exercício de 1993 e não para o de
1992. É uma emenda de redação do Relator.

Esse é o nosso entendimento, salvo melhor juízo, Sr.
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para discu
tir a matéria, concedo a palavra ao nobre Deputado Rubens
Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n" 2.475-B,
de 1992, com emenda supressiva ao art. 4", aprovada pelo
Senado Federal, dispõe sobre a criação de cargos de Juiz
Federal Substituto da Justiça Federal de primeiro grau da
5' Região. (Ceará e do Rio Grande do Norte).

A supressão do art. 49, aprovada pelo Senado, constitui
um despropósito ético e moral que não deve ser endossado
pela Câmara.

Se não, vejamos:

"Art. 49 Não poderão ser nomeados, a qualquer
título, para funções de gabinete, cargos em comissão
ou funções gratificadas perentes consangüíneos ou afins
até terceiro grau de Juiz e Procurador em atividade
ou aposentados a menos de cinco anos, exceto se inte
grantes do quadro funcional mediante concurso pú
blico."

Como pode ser visto, o dispositivo é altamente morali
zador, evitando a tradicional prática do nepotismo, sem, no
entanto, prejudicar as pessoas que, independentemente do
seu grau de parantesco com os magistrados e procuradores,
tenham ingressado nos quadros da Justiça pelo seu próprio
esforço, ou seja, por concurso público.

Assim, nossa sugestão é no sentido de que seja mantido
o citado art. 49 , de acordo com o parecer do Deputado Paulo
Mandarino.

Ainda um segundo ponto que precisa ser destacado é
a necessidade de se ajustar a expressão final do texto do
art. 39 para o exercício de 1993.

É esta a posição da bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para discu
tir a matéria, concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio
Gaudenzi.

O SR. SÉRGIO GAUDENZI (PDT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queria formular uma questão
de ordem.

O Deputado Nilson Gibson se diz autor da emenda. Inda
go a V. Ex' se o autor da emenda pode ser também o seu
relator.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, para contraditar
a questão de ordem.

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

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputado Sérgio Gau
denzi, um dos mais cultos e preparados Parlamentares desta
Casa, argüi a minha suspeição.

Todavia, há um equívoco de S. Ex'. A emenda não é
mais minha.

E emenda, a esta altura, é da Casa revisora, que é o
Senado Federal. Quer dizer, há um lamentável equívoco do
nobre ilustre Sr. Deputado Sérgio Gaudenzi, pelo qual tenho
muita admiração.

O SR. SÉRGIO GAUDENZI - Isto porque o ilustre De
putado Nilson Gibson declarou que a emenda era dele.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêcio Oliveira) - A emenda
original, que foi rejeitada pelo Senado.

O SR. NILSON GIBSON - Eu citei a emenda de origem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Então, a
emenda passa a ser do Senado Federal.

O SR. SÉRGIO GAUDENZI - Quer dizer que apenas
ele mudou sua posição quanto à emenda original?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ele está
pedindo a rejeição de uma emenda que, originalmente, era
dele e que o Senado rejeitou.

O SR. SÉRGIO GAUDENZI - Agora entendi, Sr. Presi
dente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Senado
Federal ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou sub
meter a votos a seguinte:

EMENDA Nç 1
(corresponde à Emenda nÇ1-Relator)

Suprima-se o art. 4ç do Projeto, renumerando-se os de
mais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem votar
sim à emenda, estará votando pela supressão do artigo, origi
nário da Câmara, ou seja, quer retirar do texto a proibição
para parentes de juízes e procuradores, ocuparem cargos,
em comissão.

Em votação.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, o PMDB vota contra a
emenda, excetuando o voto do Deputado Nilson Gibson, que
foi Relator e teve uma argumentação muito forte. A posição
da bancada do PMDB, com exceção do voto do Deputado
Nilson Gibson, é contrária à emenda.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
é pela manutenção da emenda votada na Câmara e contrário
à alteração do Senado. Queremos a moralização. É neste
sentido que a bancada do Partido dos Trabalhadores orienta
o voto não à emenda do Senado.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, a bancada do PDT vota contra
a emenda do Senador Mauro Benevides.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em vota
ção. Os Srs. Deputados que aprovam a emenda permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada. Portanto, permanece a redação original da
Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa emenda de redação do seguinte teor:

PROJETO DE LEI NÇ 2.475-B, de 1992
EMENDA DE REDAÇÃO

Substitua-se na parte final do art. 39 a expressão "a partir
do exercício de 1992" pela expressão "a partir do exercício
de 1993".

Justificação

Esta emenda visa adequar a expressão final do texto do
art. 3ç, pois, a esta altura do exercício, não há possibilidade
de ajustamento do orçamento de 1992 da Justiça Federal da
5, Região.

Sala das Sessões, de outubro de 1992. - Jabes Ri·
beiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
a emenda. (Pausa.)

Aprovada.

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

REDAÇÃO FINAL:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

W 2.475-C, DE 1992

Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 5, Região, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ç Ficam criadas, com os respectivos cargos de Juiz

Federal e Juiz Federal Substituto, três varas na Justiça Federal
de Primeiro Grau da 5' Região, assim distribuídas pelas Seções
Judiciárias: uma no Estado do Ceará e duas no Estado do
Rio Grande do Norte.

Art. 3Ç São criados, no quadro de Pessoal Permanente
da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5, Região, os cargos
relacionados no Anexo desta Lei.

Art. 39 As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão à conta das adotações orçamentárias consignadas
à Justiça Federal de Primeiro Grau, a partir do exercício de
1993.

Art. 4ç Não poderão ser nomeados, a qualquer título
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções
Gratificadas, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro
grau, de Juízes e Procuradores em atividades ou aposentados
há menos de cinco anos, exceto se integrantes do Quadro
Funcional mediante concurso público.

Art. 5ç Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 6ç Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1992. - Nilson Gibson,

Relator.
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QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS SECÕES JUDI
CIÂRIAS DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGI~O

(Art. 20 da Lei nO

GRUPOS

, de

CATEGORIAS

de de 1992)

CÓDIGOS NO DE
CARGOS

D: ~ão e Assesso
ra, .",nto Superiores

IJF-DAS-100)

Atividades de
Apoio Judiciário

(JF-AJ-020)

Outras Atividades
de Nível Superior

(JF-NS-900)

Outras Atividades
de Nível Médio

(JF-NM-IOOO)

Serviço de Trans
porte e Portaria

(JF-TP-1200)

Diretor de Secretaria
Diretor de Núcleo

Técnico Judiciário
Oficial de Justiça
Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Segurança
Judiciária

Bibliotecário

Auxiliar Operacional
de Serviços Diversos
Telefonista

Agente de Portaria

JF-DAS-IOl
JF-DAS-lOl

.JF-AJ-021

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-023

JF-AJ-024

JF-NS-932

JF-NM-IOOG
JF-NM-I044

JF-TP-1202

07
14

83

97
258

77

28

04

39
07

07

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

Aprovada.
Vai à Sanção.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. CHICO YIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acabamos de aprovar a ética
na Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Inoc~ncio Oliveira) 

-3-
PROJETO DE LEI

N9 1.169-D, DE 1988

Discussão, em tu·rnô único, das Emendas do Sena
do ao Projeto de Lei n9 1.169-B, de 1988, que dispõe
sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes

do corpo humano, com fins terapêuticos e científicos,
e dá outras providências; tendo pareceres, da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela aprovação das
de n9S 2, 3, 4 e 5 e pela rejeição da de n9 1 (Relator:
Sr. Geraldo Alckmin Filho).

Pendente de parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para emitir
parecer às Emendas do Senado, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, tem a palavra o nobre
Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, V. Ex~ nomeou-nos Relator 
e recebemos o múnus com a maior honra - porém, gostaria
de salientar que o Deputado Mendes Botelho trabalhou nesse
parecer.

Somos pela aprovação das Emendas de ng; 2, 3, e 4;
e pela rejeição das Emendas de n9' 1 e 5.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em discus
são a matéria,

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Alckmin
Filho para discutir,

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
este é um projeto de lei extremamente importante, que tem
como objetivo facilitar a retirada de órgãos de doador-cadáver
e aumentar os transplantes no Brasil. Esse projeto de lei regu
lamenta um princípio da Constituição brasileira, que estabe
lece que a lei promoverá a facilitação da retirada de órgãos
para fins de transplantes.

O primeiro projeto de lei foi de autoria do Deputado
Carlos Mosconi. A ele foram anexados nove outros projetos.
Aprovado pela Câmara dos Deputados foi o projeto encami
nhado ao Senado Federal. Aquela Casa aprovou cinco emen
das, hoje submetidas à apreciação da Câmara dos Deputados.

A Comissão de Seguridade Social e Famfiia, que é a
Comissão de mérito, pronunciou-se contra a Emenda nO 1.
Por que contra a Emenda nO I? Porque o grande avanço do
projeto é que os transplantes no Brasil se façam mais com
doador-cadáver. Quando a pessoa, em vida, se manifestar
como doadora, não há necessidade de ouvir a famma. A
Emenda nO 1 criaria dificuldades à remoção de órgãos para
fins de transplantes, Por isso somos contra a Emenda nO 1
e a favor das Emendas de nº' 2, 3, 4 e 5.

A única discordância com a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação é quanto à Emenda n" 5. Mas faria
um apelo ao Relator, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, Deputado Nilson Gibson, para
que desse parecer favorável à Emenda nO 5. O que ela preco
niza, deseja é que o Ministério da Saúde seja o órgão fiscali
zador.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, diante dos argumentos do nobre
Deputado Geraldo Alckmin Filho, um dos Parlamentares mais
preparados e credenciados para abordar o assunto, nós nos
curvamos e damos o parecer também pela aprovação da Emen
da nO 5.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Continua
com a palavra o Deputado Geraldo Alckmin Filho.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO - Sr. Presidente,
então, apenas quanto à Emenda n9 1 o parecer é contrário.

Continuando, Sr. Presidente, este projeto tem quatro
inovações em relação à atual legislação. Primeiro, a facilitação
da retirada de órgãos de doador-cadáver, para aumentar os
transplantes no País; segundo, limita a doação inter vivos
apenas entre pais, filhos, irmãos e cônjuges, para evitar comér
cio de órgãos. Caso contrário, só com autorização judicial.
Terceiro ponto: todos os casos de morte encefálica terão que
ser comunicados em caráter de emergência às centrais de trans
plantes; e, quarto, conceitua o que é morte encefálica ou
morte cerebral e exige que pelo menos dois médicos a atestem
após o exame clínico e por pelo menos dois exames comple
mentares. Não podem atestar a morte encefálica aqueles que
~ertençamou à equipe de retirada ou à equipe de transplantes.

Este projeto 'de lei vem modificar uma lei de trinta anos,
atualizando a legislação brasileira no tocante à doação e ao
transplante de órgãos. O Brasil passa a ter uma das legislações
mais avançadas do mundo, consentânea com a tendência mun
dial de se fazer transplante não com doador vivo, mas sim,
com doador-cadáver.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Senado
Federal ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou sub
meter a votos as seguintes~

EMENDAS
(Com pareceres favoráveis)

EMENDAN02

(Corresponde à emenda nÇ 2, de Plenário)

Acrescente-se ao art. 5°, do projeto, o seguinte parágrafo
único.

"Art. 50 ..
Parágrafo único. Estas instituições enviarão anualmen

te ao Ministério da Saúde relação das doações realizadas e
o destino das partes retiradas."

EMENDAN"3
(Corresponde à emenda nO 3, de Plenário)

Acrescente-se ao art. 6", do projeto, o seguinte parágrafo:
"Art. 6° .
Parágrafo único. Os prontuários médicos detalhando os

atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos serão man
tidos nos arquivos das instituições referidas e um relatório
anual, contendo os nomes dos pacientes receptores, será en
viado ao Ministério da Saúde."

EMENDANo4

(Corresponde à emenda nO 4, de Plenário)

Dê-se ao art. 9°, do projeto, a seguinte redação:
"Art. 99 Serão criados centros regionais ou estaduais

para cadastrar os candidatos a receptores e assegurar a fiel
observância da ordem de inscrição."

EMENDA No 5
(Corresponde à emenda n9 6, de Plenário)

Inclua-se, como art. 13, remunerando-se os seguintes:
"Art. 13. O Ministério da Saúde será o órgão fiscali

zador desta Lei."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PSDB, evidente
mente, está com o Relator, o Deputado Geraldo Alckmin
Filho. Portanto, o PSDB vota "sim".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim" ao parecer da
Comissão de Seguridade Social e rejeita a Emenda nO 1.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
vota "sim", favoravelmente ao parecer da Comissão, e vota
"não" à Emenda nO 1.
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o SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim" às Emendas
nçS 2, 3, 4 e 5, e rejeita a Emenda n9 1.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PDMB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos a favor das Emen
das nçS 2, 3, 4 e 5 e rejeitamos a Emenda n9 1, de acordo
com o parecer das Comissões.

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

Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Senado
Federal ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou sub
meter a votos a seguinte:

EMENDAW 1
(Corresponde à emenda nº 1, de Plenário)

Acrescente-se ao art. 39 , in fine, do projeto, a expressão:
"após consulta obrigatória aos familiares".

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

Rejeitada.

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ny 1.169-E, DE 1988

Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos
e científicos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A disposição gratuita de uma ou várias partes

do corpo post mortem para fins terapêuticos e científicos é
permitida na forma desta lei.

Art. 29 A retirada, para os fins a que se refere o artigo
anterior, deverá ser precedida de prova incontestável de morte
encefálica.

Parágrafo único. A prova incontestável de morte ence
fálica referida no caput deste artigó' será atestada por dois
médicos, não integrantes da equipe de retirada e de trans
plante, com base no exame clínico, e em pelo menos um
tipo de exame complementar.

Art. 39 A permissão para o aproveitamento, para os
fins determinados no art. 19 desta lei, efetivar-se-á mediante
a satisfação das seguintes condições:

I - por desejo expresso do disponente manifestado em
vida, através de documento pessoal ou oficial;

11 - na ausência do documento referido no inciso I deste
artigo, a retirada de órgãos será procedida se não houver
manifestação em contrário por parte do cônjuge, ascendente
ou descendente.

Art. 49 Após a retirada de partes do corpo, o cadáver
será condignamente recomposto e entregue aos responsáveis
para sepultamento ou necrópsia obrigatória prevista em lei.

Parágrafo único. A não observância do disposto neste
artigo será punida de acordo com o art. 211 do Código Penal.

Art. 59 As instituições onde se realizarem as retiradas
de partes do corpo com finalidade terapêutica ou científica
manterão arquivados os exames referentes ao diagnóstico de
morte encefálica e os relatórios dos atos cirúrgicos relativos
a essas retiradas.

Parágrafo único. Estas instituições enviarão anualmen
te ao Ministério da Saúde relação das doações realizadas e
o destino das partes retiradas.

Art. 69 O transplante de tecidos, órgãos ou partes do
corpo, somente poderá ser realizado por médicos com capaci
dade técnica comprovada, em instituições públicas ou privadas
reconhecidamente idôneas e devidamente cadastradas para
este fim no Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Os prontuários médicos detalhando os
atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos serão man
tidos nos arquivos das instituições referidas e um relatório
anual, contendo os nomes dos pacientes receptores, será en
viado ao Ministério da Saúde.

Art. 79 A retirada de partes do cadáver, sujeito por
força de lei à necrópsia ou à verificação diagnóstica causa
mortis, deverá ser autorizada por médico-legista e citada no
relatório da necrópsia ou da verificação diagnóstica.

Art. 89 As despesas com as retiradas e transplantes pre
vistos nesta lei serão custeadas na forma determinada pela
sua regulamentação.

Art. 99 Serão criados centros regionais ou estaduais pa
ra cadastrar os candidatos a receptores e assegurar a fiel obser
vância da ordem de inscrição.
. Art. 10. Ê permitida à pessoa maior e capaz dispor
gratuitamente de órgãos, tecidos ou partes do próprio corpo
vivo para fins humanitários e terapêuticos.

§ 19 A permissão prevista no caput deste artigo limita-se
à doação entre avós, netos,. pais, filhos, irmãos, tios, sobri
nhos, primos até segundo grau inclusive, cunhados e entre
cônjuges.

§ 29 Qualquer doação entre pessoas não relacionadas
no parágrafo anterior somente poderá ser realizada após auto
rização judicial.

§ 39 O disponente deverá autorizar especificamente o
tecido, órgãos ou parte do corpo objeto da retirada.

§ 49 Só é permitida a doação referida no caput deste
artigo quando se tratar de órgãos duplos, partes de órgãos.
tecidos, vísceras ou partes do corpo que não impliquem em
prejuízo ou mutilação grave para o disponente e corresponda
a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispen
sável à pessoa receptora.

Art. 11. A não observância do disposto nos arts. 2",
39, 59, 69, 79, 89 e 10 desta lei será punida com pena de detenção
de um a três anos, sem prejuízo de outras sanções que no
caso couberem.

Art. 12. A notificação, em caráter de emergência, em
todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para
hospital público, como para a rede privada, é obrigatória.

Art. 13. O Ministério da Saúde será o órgão fiscalizador
desta lei.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta lei no prazo máximo de sessenta dias, a partir da data
de sua publicação.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, par-
ticularmente a Lei n9 5.479, de 10 de agosto de 1968.

Sala das sessões, 20 de outubro de 1992.
Relator, Nilson Gibson.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)" - Os Srs.

que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai à sanção.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N" l83-A, DE 1992
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 183, de 1992, que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e os Governos da República Argentina e da
República do Chile para o Estabelecimento da Sede
do Tribunal Arbitral na cidade do Rio de Janeiro, nas
Dependências do Comitê Jurídico Interamericano, ce
lebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. (Relator: Sr. Nilson Gibson.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n° 183 de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' É aprovado o texto do Acordo entre o Governo

da República Federativa do Brasil e os Governos da República
Argentina e da República do Chile para o Estabelecimento
da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro,
nas Dependências do Comitê Jurídico Interamericano, cele
brado em Assunção, em 30 de outubro de 1991.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que. nos termos do artigo 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

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

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N9 183-B, DE 1992
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da

República Federativa do Brasil e os Governos da Re-

pÓblica Argentina e da República do Chile para o
Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na Ci
dade do Rio de Janeiro, nas Dependências do Comitê
Jurídico Interamericano, celebrado em Assunção, em
30 de outubro de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e os Governos da
República Argentina e da República do Chile para o Estabele
cimento da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de
Janeiro, nas Dependências do Comitê Jurídico Interameri
cano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49. inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2\' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1992. - Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Senho-
res que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-5
PROJETO DE LEI

No> 8.097-A, DE 1986
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
8.097, de 1986, que concede gratificação pelo exercício
de atividades em determinadas zonas ou locais, no caso
que especifica e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); e da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Sr. Carlos Vinagre); e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela rejeição, contra
o voto em separado do Sr. Pedro Novais (Relator:
Sr. Luiz Carlos Hauly).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Lei n9 8.097-A de 1986.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A gratificação pelo exercício em determinadas

zonas ou locais, prevista no Anexo VI, do Decreto-Lei n9
1.341, de 22 de agosto de 1974, é estendida aos Juízes do
Trabalho e servidores da Justiça do Trabalho que venham
a exercer atividades em local de difícil acesso ou precárias
condições de vida, por força do deslocamento de sua sede.
orginária de serviço, nos termos do § 39 do art. 2~ da Lei
n9 6.947 de 1981.

Art. 29 A gratificação de que trata esta lei será calculada
no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do
vencimento::m salário base, correspondente ao cargo efetivo
ou emprego permanente, não podendo ser utilizada para efeito
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de cálculo de qualquer vantagem, nem se incorporará aos
proventos de aposentadoria.

Art. 3? O pagamento aos magistrados e servidores da
Justiça do Trabalho da gratificação pelo exercício em determi
nadas zonas ou locais é devido a partir do dia em que se
iniciar a viagem, e deve perdurar durante o tempo de exercício
na zona ou local inóspito, para o qual for deslocada a Junta
de Conciliação e Julgamento, até o termo da viagem de re
gresso.

Art. 4? Caberá aos Tribunais Regionais do Trabalho,
a cuja lotação pertençam os juízes e servidores abrangidos
por esta lei, a expedição dos atos necessários à regulamentação
da referida vantagem.

Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação da pre
sente lei correrão à conta dos recursos orçamentários desti
nados à Justiça do Trabalho.

Art. 6? Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
vota "não".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também vota "não",
pela questão da isonomia, que já foi tratada nesta Casa.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

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

Rejeitado.
Vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vem à Mesa
e vai à publicação a seguinte Declaração de Voto:

Brasília, 20 de outubro de 1992

Senhor Presidente:
Solicito consignar em ata o meu voto contrário ao Projeto

de Decreto Legislativo n? 183-A, de 1992. E favorável ao
Projeto de Lei n? 8.097-A, de 1986, apreciados hoje nesta
casa. - Deputado Ernesto Gradella - PT-SP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-6
PROJETO DE LEI
N? 1.l66-A, DE 1991

(Do Ministério Público da União)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n?
1.166, de 1991, que cria, na 8~ Região da Justiça do
Trabalho em Belém, no Estado do Pará, no âmbito
do Ministério Público do Trabalho, cargos de Procura
dores do Trabalho de 2~ Categoria, cargos em comissão
e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação com emenda (Relator: Nilson Gibson); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação

financeira e orçamentária, com emenda e com adoção
da emenda da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público (Relator: Sr. José Maria Ey
mael); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técni
co legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das
emendas da Comissão de Trabalho de Administração
e Serviço Público e da Comissão de Finanças e Tribu
tação (Relator: Sr. Paulo Marinho).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo sido
oferecida uma emenda ao Projeto n° 1.166-A, de 1991, em
discussão única, volta o mesmo às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação.

EMENDA SUPRESSIVA
PROJETO DE LEI N~ 1.166-A, DE 1991

Suprima-se o art. 5? do Projeto de Lei n? 1.166-A, de
1991.

Justificação

Autorização para abertura de crédito adicional, suple
mentar ou especial, constitui matéria que deve ser tratada
em lei específica, de iniciativa privativa do Presidente da Repú
blica. Portanto, deve ser suprimido o art. 5? em tela.

Sala das Sessões, em de outubro de 1992. -Jabes
Ribeiro.

O Sr. Gérson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quem emendou o projeto?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O nobre
Deputado Jabes Ribeiro.

O SR. GERSON PERES - A emenda é de Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É de Ple
nário.

"Suprima-se o art. 5? do Projeto de Lei n? 1.166-A, de
1991.

Assina o Deputado Jabes Ribeiro."

O SR. GERSON PERES - Queria fazer um apelo ao
Deputado Jabes Ribeiro para que retirasse a emenda. A estru
tura da Procuradoria da Justiça do Trabalho no meu Estado,
Sr. Presidente, é irrisória, e há urgência em que aquela Justiça
aprecie as milhares de ações que estão sob a sua jurisdição.
Assim, pediria ao ilustre colega que meditasse, porque esta
emenda vai procrastinar a tramitação do projeto nesta Casa;
vai retornar à C~missão para que se estude uma matéria que
já foi estudada. E um apelo que faço, até em nome da Justiça
do Trabalho do meu Estado, para que S. Exª examine a situa
ção das distâncias, o volume das demandas e a necessidade
de que esses cargos sejam logo criados e preenchidos. Se
continuarmos a dar tratamento a projetos dessa natureza fora
do âmbito das Comissões, para que se retarde a sua votação,
não vamos ter satisfeitas a exigência de celeridade da Justiça
na apreciação dessas ações.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência informa ao Deputado Gérson Peres que o Deputado
Jabes Ribeiro, pela Liderança do PSDB, aquiesceu em trans
formar a sua emenda em destaque. Portanto, vai ser votada
a matéria nesta sessão.

O SR. GERSON PERES - Deixo meus agradecimentos
à Liderança do PSDB pela lucidez dos "tucanos".

O Sr. Jabes Ribeiro - É uma homenagem ao povo do
Pará, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público ao apreciar
o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos a se
guinte:

EMENDA
Acrescente-se o artigo seguinte:
"Art. 6~ Não poderão ser nomeados, a qualquer título

para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções
Gratificadas da Administração do Ministério Público - Pro
curadoria Regional da 8" Região, parentes consanguíneos ou
afins, até o terceiro grau, de Juízes e Procuradores em ativida
des ou aposentados há menos de cinco (5) anos, exceto se
integrantes do Quadro Funcional mediante concurso público."

Renumerem-se os demais artigos: 79e 89.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT é pela aprovação, para
ajudar os trabalhadores do Pará.

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

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Comissão
de Finanças e Tributação ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA ADOTADA - CFT

Dê-se ao art. 59 do projeto a seguinte redação, suprimin
do-se o parágrafo único:

"Art. 5° As despesas decorrentes da execução
da presente lei correrão à conta das dotações orçamen
tárias consignadas ao Ministério Público do Trabalho."

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

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Lei n9 l.166-A, de 1991, ressalvado
o destaque.

O Congresso Nacional deFeta:
Art. 19 Ficam criados, no âmbito do Ministério Público

do Trabalho, 3 (três) cargos de Procurador do Trabalho da
2~ Categoria, para atendimento da composição da Procura
doria Regional da 8~ Região da Justiça do Trabalho, com
sede em Belém, Estado do Pará.

Art. 2° Ficam criados, no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, 4 (quatro) Cargos em Comissão do Grupo Dire
ção e Assessoramento Superiores, Código DAS-102.2.

Art. 39 Os cargos criados pelo Art. 29 serão providos
pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma·da
lei.

Art. 49 São transformados em cargos do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores, Código DAS-lOl.l, as funções
de Direção e Assistência Intermediária, Código DAI-1l1.3
(NM), assim como o cargo de Secretário Regional, Código
DAS-IOl.1, passa a ser o Código DAS.101.2, conforme cons
tante do Anexo I a esta lei.

Art. 59 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Ministério ,Público do Trabalho crédito especial no valor de
Cr$ 36.699.544,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e noventa
e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros), valor
de maio de 1991, para atender às despesas decorrentes desta
lei.

Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo serão atendidos à Conta das Dotações
do Orçamento Geral da União.

Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO I
TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO

PRT-8'

SITUAÇlO ATUAL PItOPOSTA.. O[ DEHOMIfUtÇlO CÓOICO .. O[
OEHOMINACl O lÓOICOFlJNÇ:QES FUHÇnES

r S.cretario Jt.glond DAS tol.1 !iltcreUrio R'glond DAS 101.2

Ch.r. d. s~.o 'roc.uual DAI' NH Diretor Dh. "rocnsual DAS 101.1

Ch.f. cH ApoJo Ada1ttIst. OAl , HH DIretor Oh. "~J.nj.t. DAS 101.1

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

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa destaque, do nobre Deputado Jabes Ribeiro, nos seguin
tes termos:

"Suprima-se o art. 59 do Projeto de Lei n91.166-A,
de 1991."

"Art. 59 Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Ministério Público do Trabalho, crédito espe
cial no valor de 36 milhões, 699 mil e 544 cruzeiros,
valor de maio de 1991, para atender às despesas decor
rentes desta lei.

Parágrafo único. Os recursos necessários à exe
cução do disposto neste artigo serão atendidos na conta
das dotações do Orçamento Geral da União."

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex! a palavra, pela ordem. .

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, esse destaque já está prejudicado
pela aprovação da emenda que o substituiu. Seria o caso de
se verificar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Secre
taria Geral da Mesa pede desculpas ao Plenário. Realmente
o destaque está prejudicado. .

Portanto, pela aprovação da emenda da Comissão de
Finanças e Tributação, o destaque fica prejudicado.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N~ 1.166-B, DE 1991

Cria, na 8' Região da Justiça do Trabalho, em
Belém, no Estado do Pará, no âmbito do Ministério
Público do Trabalho, cargos de Procuradores do Traba
lho de 2' Categoria, cargos em comissão e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Ficam criados, no âmbito do Ministério Público

do Trabalho, três cargos de Procurador do Trabalho de 2'
Categoria, para atendimento da composição da Procuradoria
Regional da 8' Região da Justiça do Trabalho, com sede em
Belém, Estado do Pará.

Art. 2" Ficam criados, no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, quatro cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, código DAS-102.2.

Art. 3~ Os cargos criados pelo art. 2~ serão providos
pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma da
lei.

Art. 4~ São transformados em cargos do Grupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores, código DAS-101.1, as fun
ções de Direção e Assistência Intermediária, código
DAI-111.3 (NM), assim como o cargo de Secretário Regional,
código DAS-IOl.I, passa a ser o código DAS-I01.2, conforme
constante do Anexo II desta lei.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução da pre
sente lei correrão à conta das dotações orçamentárias consig
nadas ao Ministério Público do Trabalho.

Art. 6° Não poderão ser nomeados, a qualquer título,
para funções de Gabinete, cargos em comissão ou funções
gratificadas da Administração do Ministério Público do Traba
lho - Procuradoria Regional da 8' Região, parentes consan
güíneos ou afins, até o terceiro grau, de Juízes e Procuradores
em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto
se integrantes do Quadro Funcional mediante concurso pú
blico.

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1992. - Relator,

Nilson Gibson.

A N E X O I

TRANSFORMAÇÂO DOS CARGOS EM COMISSÂO

S I TUA ç Â O A TUA L P R O P O S T A

NO DE DENOMINAÇÂO CÓDIGO NO DE DENOMINAÇÂO CÓDIGO
FUNÇOES FUNÇOES

01 Secretário Regional DAS-lOl.l 01 Secretário Regional DAS-lOl.2
01 Chefe de Seção Pro- 01 Diretor Div. Processual DAS-lOI.1

cessual DAI-3 NM 01 Diretor Div. Administ. DAS-lOl.!
01 Chefe de Apoio Admi-

nistrativo DAI-3 NM

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Senho-
res que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-7
PROJETO DE LEI
N9 515-A, DE 1991

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n~

515, de 1991, que institui a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para
a organização do Ministério Público dos Estados, e
dá outras providências; tendo parecer, da comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo. (Relator: Sr. Luiz
Carlos Santos.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
Mesa, requerimento do seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, o adiamento da discussão do Projeto de Lei n°
515-A, de 1991, item 7 da pauta, por cinco sessões."

Assinam: Eden Pedroso - Líder do PDT; Eduar
do Jorge - Líder do PT; Jabes Ribeiro - Vice-Líder
do PSDB.

o Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o requerimento de adiamento.

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

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, queria fazer um apelo aos colegas:
essa matéria já está em tramitação nesta Casa há quase um
ano - e o Ministério Público não tem a sua Lei Orgânica.
E muitas normas que se transformarão em lei estão deixando
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de ser aplicadas pelos Procuradores, porque eles não têm
em que se fundamentar ante a exigência da nova Constituição,
que pede que lei a complemente em toda a sua extensão.

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público deveria
ser aprovada hoje, como está, porque os colegas que solicita
ram o adiamento da sua discussão não esclarecem se desejam
emendá-la, se desejam aperfeiçoá-la. Aliás, gostaríamos até
que aventassem o mérito, porque se trata de uma lei muito
importante, esperada com ansiedade pelos Procuradores dos
Estados.

Precisamos completar essa linha da ordem jurídica para
que a Justiça funcione normalmente. Ela está funcionando
de maneira capenga, porque faltam leis orgânicas que ajudem
os procuradores a dinamizar as ações que se encontram no
Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncie Oliveira) - Concedo
a palavra ao Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Gerson Peres tem
razão quando trata da matéria e fala da sua importância.
Há várias emendas a este projeto que precisam ser melhor
estudàdas. Por isso, o número de bancadas que apóiam este
requerimento. O PSDB pretende tão-somente duas sessões,
Sr. Presidente.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB também concorda
com o adiamento por duas sessões.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT concorda com a redução
para duas sessões.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sendo assim também concordo, porque de qual
quer maneira o apelo foi em parte atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento adiando por duas sessões a discussão da ma
téria.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Mandarino.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
assomo a esta tribuna para retomar uma questão que julgo
da mais alta importância para o Centro-Oeste, particularmen
te para o Distrito Federal e Goiás, à qual esta Casa deve
dispensar absoluta prioridade.

O Entorno de Brasília representa uma região composta
hoje por 15 municípios, sendo 14 de Goiás e um de Minas
Gerais. O impacto da criação e consolidação da Capital Fede
ral no Planalto Central distorceu o processo de ordenamento
e ocupação do solç.,e alterou a vocação original dos municípios
situados em sua zona de influência, transformando a maioria
deles em simples cidades-dormitórios, que passaram a sofrer
as mais diferentes pressões de demanda por empregos, infra
estrutura urbana, econômica e social. Esse modelo de desen
volvimento tem se caracterizado por uma danosa concentração

demográfica e geográfica, com graves conseqüências no nível
de vida dessas populações.

Portanto, ao defendermos um programa de desenvolvi
mento integrado do Entorno, entendemos que esse cresci
mento não pode se limitar a uma simples elevação da taxa
de expansão econômica. É imprescindível que esse processo
se traduza numa melhoria efetiva do padrão de vida de todas
as classes sociais e núcleos urbanos da região. Conseqüen
temente, a melhoria da distribuição regional e pessoal de renda
deve ser uma das prioridades de qualquer política econômica
e social a ser definida e implementada pelos governos da
região.

Apesar de a população do Entorno estar evoluindo em
índices abaixo de 4% ao ano, depois de ter superado os 10%
na década de 70, as estimativas para o ano 2000 são de um
contingente de 3,3 milhões de pessoas, o que dá para imaginar
o quadro social desolador do Entorno, se não forem adotadas
a tempo medidas corretivas dos graves desequilíbrios vividos
por seus municípios. O mais grave é que alguns municípios
da região vêm apresentando um crescimento demográfico em
índices bem superiores aos de Brasília, como é o caso de
Luziânia, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Santo Antô
nio do Descoberto.

A persistir esse quadro, hoje já preocupante, em que
a oferta de emprego, moradia e o nível de investimento em
infra-estrutura urbana não acompanham as taxas de cresci
mento populacional, o Distrito Federal e sua região metropo
litana, com seus mais de 2 milhõés de habitantes, correm
o risco de abrigar nos próximos anos uma geração de brasi
leiros estigmatizada pela marginalização econômica e social.
Tudo isso com um agravante: esse cinturão de pobreza, que
caminha para o que tenho definido como uma nova "Baixada
Fluminense", pode transformar-se numa ameaça potencial à
integridade de Brasília, que abriga os Poderes centrais da
República.

Na concepção original de Brasília, destacavam-se duas
funções básicas: a primeira, de ordem política, por se constituir
na Capital da República, centralizadora e catalisadora das
decisões políticas e administrativas da Nação; a segunda fun
ção, de ordem sócio-econômica, pela sua condição de novo
pólo irradiador de desenvolvimento do Centro-Oeste brasi
leiro. Após 30 anos de- sua implantação, pode-se afirmar que
a função política de Brasília foi consolidada em sua plenitude.
A mesma afirmativa não pode ser feita em relação à segunda
premissa. A região onde Brasília foi implantada era baseada
numa economia de subsistência, com uma densidade poI'mla
cional baixíssima e um espaço rural praticamente inexplorado.

Embora esse cenário tenha passado por profundas trans
formações, especialmente quanto à dinâmica sócio-econômica
que provocou nas estruturas urbanas, infelizmente essas mu
danças não se fizeram acompanhar de políticas de desenvol
vimento que conciliassem as transformações do meio urbano
com a reestruturação e dinamização das atividades produtivas
do meio rural. A configuração de Brasília, constituída para
atender às exigências de Capital da República, particular
mente nas áreas de educação, saúde e serviços, associada
ao processo de valorização de suas terras, acabou criando
uma relação de dependência dos municípios da região em
relação ànova Capital, o que, de certa forma, apenas estimu
lou o crescimento demográfico desses núcleos periféricos.

O adensamento populacional do Entorno concentrou-se
nas áreas urbanas mais próximas ou naquelas que ofereciam
melhores condições de acesso ao Distrito Federal, ocupadas
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por camadas sociais mais carentes que não dispunham de con
dições econômicas suficientes para se estabelecer em Brasília
ou até mesmo em suas cidades-satélites. Dessa maneira, cida
des como Luziânia e Formosa passaram a conviver com um
desordenado crescimento urbano, que não foi acompanhado
por investimentos em infra-estrutura urbana que acompanhas
sem as exigências dessa demanda, já que o poder público
municipal nem de longe teria condições de arcar com essas
despesas, e os governos de Goiás e o Federal não tiveram
a mínima sensibilidade para com o problema.

Embora o setor primário exerça papel fundamental na
economia do Entorno, a participação da região na produção
agrícola de Goiás, por exemplo, foi de apenas 11 % no período
de 1973 a 1988, segundo estudos do IBGE. Na pecuária, o
quadro apresenta as mesmas características de evolução. Em
1987, o rebanho bovino da região era da ordem de 1,2 milhão
de cabeças, representando apenas 6,2% do total do Estado.
Diante disso, pode-se concluir que o setor primário da região
ressente-se dos níveis tecnológicos desejados, ensejando bai
xos padrões de produtividade. Até mesmo a produção horti
frutigranjeira não atende à demanda existente.

O setor secundário, que compreende a atividade indus
trial, é inexpressivo, pois evidencia um baixo grau de transfor
mação de produtos agropecuários e absorve um percentual
irrisório da população economicamente ativa. Para se ter uma
idéia da pouca dimensão desse setor, diante da falta de infor
mações mais recentes, basta observar que o consumo de ener
gia elétrica para fins industriais na região representa apenas
4% do consumo total do Estado.

O setor terciário, representado pela atividade comercial,
tem experimentado uma evolução significativa, basicamente
em conseqüência do processo de urbanização verificado na
região. De 1980 a 1988, esse setor cresceu a uma média anual
de 6%. Entretanto, sua participação na economia do Estado
é pouco expressiva, já que a região contribui com apenas
4,2% na arrecadação do ICMS em Goiás.

Como conclusão, pode se afirmar que a pequena partici
pação dos setores na economia regional está ligada, basica
mente, à inexistência de uma política de desenvolvimento
estável, efetivo e específico para o Entorno. Na formulação
dessa política deve ter-se sempre presente a importância da
implantação de uma condizente infra-estrutura econômica e
social, a qualificação da mão-de-obra existente, a adoção de
incentivos fiscais e tributários e o adequado zoneamento e
parcelamento do solo, que guardem coerência, complemen
taridade e integração com a votação de cada município em
relação aos interesses da região como um todo.

A distribuição desigual dos recursos, no plano espacial,
paralelamente aos fatores históricos, políticos e institucionais
responsáveis pelo processo seletivo de diferenciação econô
mica entre regiões constitui geralmente as raízes mais remotas
dos desequilíbrios regionais. Dessa forma, a intervenção go
vernamental, em lugar de contribuir para romper esse círculo
vicioso, na maioria das vezes tende a agravá-lo, na medida
em que as políticas econômicas adotadas nas últimas décadas
não atuaram como fator de compensação ou de correção dos
desequilíbrios regionais.

A formulação da estratégia para o desenvolvimento do
Entorno de Brasília deve ter como ponto de partida o referen
cial teórico e a análise da própria experiência brasileira como
um todo. E essa experiência nos mostra que há uma tendência
natural ao agravamento das desigualdades regionais, tanto
no plano das microrregiões como no plano de sub-regiões,

como é o caso do Entorno, cuja tendência é confirmada pela
evidência concreta do esvaziamento econômico e menor de
senvolvimento em relação a outras regiões.

Para mudar esse quadro, entendo que a premissa básica
é a de que o tratamento de questões dessa natureza só pode
s~ dar num contexto de planejamento integrado que considere
SImultaneamente o impacto das decisões econômicas nos espa
ços do Distrito Federal e do Entorno. Outra premissa a ser
considerada é a de que existem importantes complementa
ridades entre as economias de Brasília e do Entorno que multi
plicam as vantagens naturais de qualquer processo de integra
ção econômica.

De um lado, pode-se observar a potencialidade do mer
cado de Brasília, com uma população da ordem de 1,5 milhão
de habitantes; de outro, o Entorno, com uma área territorial
bem maior, mas que abriga uma população de cerca de 520
mil habitantes. Observa-se uma grande disparidade nas magni
tudes dos contingentes demográficos das regiões, o que carac
teriza Brasília como um grande mercado consumidor do En
torno, e este como o principal centro produtor ou de abasteci
mento desse importante mercado.

O processo de migração, agravado pela crise econômica
que se abateu sobre o País na última década, tornou impossível
a geração de empregos compatível com a demanda na região.
Como conseqüência, tem sido crescente o desemprego, a mar
ginalização social e 'a deterioração das condições de vida até
mesmo na Capital da República. Diante desse quadro, o gran
de desafio do poder público é conciliar a preservação das
características básicas de Brasfiia como capital administrativa,
com as exigências de um programa de desenvolvimento que
vise criar oportunidades de emprego e de melhoria de renda
para a sua população em constante crescimento.

Levando em conta a vocação de Brasília, deve ser priori
zado o desenvolvimento do setor de serviços e de indústrias
modernas, com elevado componente tecnológico, ou indús
trias leves não-poluentes e com alto potencial de absorção
de mão-de-obra e o aproveitamento racional de sua escassa
base de economia rural. O ideal seria sua transformação num
pólo irradiador de tecnologia de ponta que permitisse a incor
poração dos setores primários e secundários da economia re
gional, ou num centro de inovação social, com a expansão
e o desenvolvimento de novas formas de serviços nos campos
da consultoria técnica, empresarial e política.

O mais importante nessa estratégia é sua integração com
os municípios que compõem essa região metropolitana, de
forma a gerar empregos também fora de Brasília, particu
larmente na região do Entorno, através da promoção de seu
desenvolvimento, com ênfase nos setores agropastoril, mine
ração, indústria e agroindústria. Dessa forma, o Entorno assu
miria também o importante papel de pára-raios do processo
migratório para Brasília. Esse processo reserva ao Governo
um papel fundamental na tradução dessa estratégia em políti
cas e projetos concretos de desenvolvimento. Para tanto, cons
titui condição prévia que o Governo assegure à região condi
ções mínimas de infra-estrutura urbana, econômica e social,
particularmente nas áreas de energia, saúde, saneamento e
educação.

A implementação desse projeto impõe uma responsa
bilidade especial aos governos envolvidos, particularmente
ao de Goiás e ao do Distrito Federal, não apenas na execução
de obras e serviços de infra-estrutura, mas também como
agentes estimuladores e financiadores das mais diferentes ati
vidades econômicas, de forma a alcançar o objetivo maior,
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que é o de promover o desenvolvimento da região, reduzir
os desequilíbrios regionais e de renda, com a melhoria das
condições de vida da população.

No caso do Entorno, o principal é o desenvolvimento
rural integrado, visando aproveitar de forma racional os recur
sos disponíveis no setor primário, modernizando os processos
produtivos, criando empregos, aumentando a renda do agri
cultor e gerando excedentes exportáveis. Em síntese, conso
lidar o processo de modernização da agricultura da região
com o desenvolvimento agroindustrial, que aproveitaria as
oportunidades oferecidas na própria região e com desenvol
vimento industrial, num processo integrado com o programa
de industrialização de Brasília, a fim de evitar uma competição
danosa entre as duas áreas.

Assim, precisaria ser dada prioridade à indústria da mine
ração, através de um plano setorial que deveria ser enfocado
dentro de uma perspectiva mais abrangente da região geoeco
nômica de Brasília. Deveria também ser estimulada a indústria
do turismo, aproveitando-se o enorme potencial com que a
natureza dotou a região, como lagoas, cascatas, serras e grutas,
tudo tão perto de Brasília e tão desconhecido dos próprios
brasilienses.

Quanto à infra-estrutura física, é imprescindível a amplia
ção da oferta de energia elétrica na região, particularmente
a eletrificação rural e o suprimento de energia para os projetos
de irrigação, além do estímulo à formação de Cooperativas
de Eletrificação Rural. No que concerne à infra-estrutura ur
bana, as prioridades são a melhoria das condições de esgota
mento sanitário das áreas urbanas e o desenvolvimento de
programas integrados de saneamento rural, a conservação de
fontes de abastecimento de água e a melhoria das condições
de atendimento nas áreas de saúde e educação, além do dramá
tico problema da carência habitacional.

Na área de segurança pública, a maior preocupação deve
voltar-se para a redução dos preocupantes índices de margina
lidade e criminalidade, especialmente nos municípios mais
próximos de Brasília, como Padre Bernardo, Santo Antônio
do Descoberto e Planaltina de Goiás, que têm recebido o
maior contingente de migrantes de outras regiões do País.

No setor de desenvolvimento urbano, é imprescindível
a adoção de políticas municipais para a redução da especulação
imobiliária. Para tanto, é necessário um amplo trabalho de
fortalecimento da capacidade de gestão dos governos munici
pais, nos campos de planejamento e organização, disciplina
mento da ocupação do solo, estruturação e atualização do
cadastro de contribuintes, além da modernização adminis
trativa.

Por fim, não se pode deixar de lado a política ambiental,
que exige das administrações municipais uma atenção 'redo
brada, tal a falta de políticas de conservação do solo e de
programas de defesa do meio ambiente, particularmente nas
áreas rurais.

Em síntese, o desenvolvimento do Entorno de Brasília
deve constituir-se cada vez mais em prioridade, não apenas
do poder público, onde se incluem o Governo Federal e os
Governos de Goiás e de Brasília, mas desta própria Casa.
Afinal, por estar situado na Capital da República, o Congresso
Nacional, a exemplo dos demais poderes, não pode perma
necer sob a crescente ameaça de desagregação social que passa
na região metropolitana de Brasília.

Finalmente, cumprimento a Federação das Indústrias de
Brasília, na pessoa de seu Presidente, Dr. Antônio Fábio
Ribeiro, pela inestimável colaboração que vem prestando ao

desenvolvimento dessa importante região do Planalto Central
e convoco meus pares nesta Casa para cerrarem fileiras nessa
luta por profundas transformações sócio-econômicas a que
o Entorno de Brasília e sua gente tanto aspiram.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Mandarino, o
Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos,
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a
palavra ao Deputado Antônio Morimoto, último orador do
Grande Expediente. S. Ex~ dispõe de 25 minutos.

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO (PTB - RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, o
meu Estado, Rondônia, vem passando por sérias dificuldades
e enfrentando verdadeiras crises, como de resto outros estados
da Federação. No caso de Rondônia, a situação é agravada
na medida em que as atividades produtivas baseadas no setor
primário, no extrativismo, estão praticamente paradas, para
não dizer proibidas, especialmente pela defesa excessiva do
meio ambiente.

Rondônia foi criada em 1981. É um Estado novo, com
pouco mais de dez anos. Tive grande participação em sua
criação, não só como deputado, então representando São Pau
lo, mas como empresário que lá se encontrava, dedicando-se
à atividade primária, especialmente à pecuária. Desde então,
realmente houve no Estado um grande surto de desenvol
vimento, até porque o próprio Governo procurava incentivar
a ida para lá de brasileiros de todos os estados da Federação,
anunciando uma nova Canaã. Passada essa grande euforia,
o Estado passou a viver dificuldades enormes por falta de
infra-estrutura, sobretudo energética, pois a geração de ener
gia é feita em bases térmicas, representando o verdadeiro
estrangulamento para o desenvolvimento e o crescimento do
Estado.

Temos uma usina em construção, a Usina de Samuel,
que, pronta, produzirá cerca de 230 mil megawatts. O crono
grama de construção dessa usina está defasado em cerca de
8 anos, faltando, em termos de recursos, cerca de 100 milhões
de dólares. O Governo Federal vem protelando, ano após
ano, a sua conclusão, o que tem dificultado tremendamente
o suprimento de energia elétrica, que basicamente atende
ao consumo domiciliar; a energia na área de industrialização
provém de autogeração. O Governo Federal, que tinha assu
mido não um compromisso verbal, mas um compromisso por
imperativo legal, nos termos da Lei Complementar n9 41,
que dispõe sobre a criação do Estado de Rondônia, quanto
à criação de toda a infra-estrutura física, isto é, viária, energé
tica, de saúde, de educação, nada cumpriu; deixou o Estado
à própria sorte. Os milhares de colonos que para lá foram,
assentados pelo Incra, não contam com infra-estrutura de
qualquer natureza. Em alguns lugares, não há estrada, escola,
atendimento médico. Vivem à míngua. Alguns já se retiraram,
voltando, depois de tanto sofrimento, de tanto sacrifício, aos
estados de origem.

Hoje, a economia extrativa praticamente não existe mais.
O garimpo de ouro do rio Madeira está quase parado. Milhares
de dragas estão sucateadas. As que continuam operando reali
zam o trabalho em condições deficitárias.

O garimpo Bom Futuro, no Município de Ariquemes,
conhecido nacional e internacionalmente, está parado por dis
puta: de um lado, as grandes empresas multinancionais ,e,
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de outro, os garimpeiros - parte organizada em cooperativas
- que tentavam ganhar o seu pão de cada dia em garimpos
manuais. Hoje, o garimpo está totalmente parado, com prejuí
zos não só para o Estado, que não mais consegue recolher
os tributos com que reforçava o Tesouro do Estado, como
também para os garimpeiros, que continuam aguardando, pa
ra qualquer momento, a reabertura do garimpo, sua garantia
de sobrevivência.

Não sei sinceramente com quem estaria a razão: se com
as multinacionais, que dizem ser titulares da lavra, se com
os garimpeiros, organizados em cooperativas, aos quais a
Constituiçãb de 1988 dá preferência.

O fato é que a grande riqueza que a natureza lá colocou
e que poderia estar garantindo um mínimo de sobrevivência
a milhares de pais de família continua inexplorada, sem o
devido aproveitamento.

A miséria campeia; há um verdadeiro desespero. E a
luta interminável na Justiça continua, sem que se possa produ
zir riqueza, em prejuízo do Estado, das próprias empresas
e principalmente dos garimpeiros miseráveis, infelizes, que
estão aguardando uma decisão que não vem.

Existem outros garimpos parados. Aliás, não estão para
dos; não há possibilidade de os garimpeiros os explorarem
manualmente.

Estive domingo no garimpo de Jacundá, no recém-criado
Município de Jamari, de cuja área o garimpo ocupa mais
de dois terços. Milhares de garimpeiros lá instalados pedem
à empresa que se intitula dona do alvará de lavra que permita
o garimpo manual na área já explorada mecanicamente, para
aproveitar o respaldo do garimpo, mas não tem havido com
preensão.

Ainda ontem, falando com o Superintendente Regional
do DNPM do meu Estado, apresentava essa posição. É uma
maneira da dar oportunidade de trabalho às pessoas que lá
estão, trabalhadores honrados, mas miseráveis, pobres, sem
comida. A qualquer instante podem começar a criar problemas
sociais, sobretudo de natureza policial. Na verdade, estão
em situação de penúria. A situação de Rondônia não é fácil.
O Governo do Estado, através do Governador Oswaldo Piana,
mal consegue administrar o pagamento do funcionalismo pú
blico. O pagamento dos salários está sempre atrasado, os
salários são baixíssimos; dinheiro para investimento, pratica
mente nenhum.

Recentemente, depois de muito trabalho, de muitas idas
e voltas, muitas viagens a Brasília e também a Washington,
foi assinado o Planafloro, um programa de financiamento da
ordem de 165 milhões de dólares, que vem sendo apregoado
como uma verdadeira panacéia, o que na verdade não é.
Trata-se de recurso considerável que será injetado na econo
mia do Estado de Rondônia para reforçar a infra-estrutura
da região, em termos de construção de estrada e sua aplicação
nos setores de saúde, educação, agricultura e pecuária. O
programa de financiamento será realizado em etapas, sendo
~s recursos liberados na medidâ em que for sendo executado.
E claro que esse acordo de financiamento assinado em Wa
shington, depois de aprovado pelo Senado há cerca de um
mês, irá trazer realmente algum alento ao nosso Estado. Mas
não é nenhuma panacéia, "repito, porque apenas dará apoio
à nossa atividade econômica e social. Vamos, sobretudo, criar
condições para comercializar nossa produção agropecuária.

Na verdade, Rondônia, que pertence à Região Norte
do País, vem sendo discriminada pela política agrícola adotada
pelo Governo Federal. Por exemplo, sob a justificativa de

que estamos mais longe dos grandes centros consumidores,
nosso preço mínimo de garantia é menor do que o que tem
vigorado para as outras regiões do País.

Há cerca de três anos o Governo resolveu regionalizar
o preço de garantia. Não deu certo. Resolveu unificar o preço
mínimo, mas deixou uma vez Rondônia de fora, porque, na
verdade, o Governo não tem interesse em investir na Região
Norte do País. Principalmente por razões de natureza ecoló
gica, o Governo prefere que a Região Norte, onde vive hoje
cerca de 16 milhões de pessoas, fique intocada. Em várias
ocasiões, tenho dito que a Região Norte está sendo oferecida
em holocausto à causa ambientalista nacional e internacional,
porque a sua produção pouco representa para a economia
do País.

Mas acontece, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que lá
habitam cerca de 16 milhões de pessoas, que têm o vício
- todos os brasileiros têm - de comer, o vício de sobreviver,
e o Governo não tem sido sensível ao pleito que temos feito,
insistentemente, no sentido de igualar ao de outras regiões
o preço de garantia mínimo da nossa produção agrícola, prin
cipal vocação econômica do Estado, que tem terras boas,
que tem uma população competente para produzir, mas, infe
lizmente, não pode produzir.

Se alguém ali produzir, leva prejuízo, porque produz mais
caro, em virtude de os insumos para nós serem mais onerosos,
já que vêm de fora; na hora de vender, tem de vender mais
barato, porque está mais distante dos grandes consumidores.

É fundamental para nós, Sr. Presidente, para que possa
mos comercializar nossa produção em condições de competiti
vidade, termos uma saída para o oceano Pacífico, via Peru,
a fim de promovermos a integração Brasil-Peru, assim como
com os países andinos, e numa segunda etapa, exportamos
nossa produção e a do Centro-Oeste, hoje o maior celeiro
de grãos do Brasil, para os países banhados pelo oceano Pací
fico, que abrigam hoje cerca de dois terços de toda a população
mundial.

Estive recentemente no Peru, fazendo o percurso de uma
estrada que já está prevista no acordo bilateral Brasil-Peru
de interconexão rodoviária. Essa estrada é um prolongamento
da BR - 364 até Rio Branco, no Acre, passando por Rondô
nia. A partir de Rio Branco, ela é a BR-317, que passa por
Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil, a cidade limítrofe do lado
brasileiro, e, adentrando no Peru, pelas cidades de lfiapari,
Iberia e Porto Maldonado, chegando à cidade portuária de
110, no oceano Pacífico. Tem a estrada uma extensão, no
território peruano, de cerca de 1.200 quilômetros.

Fizemos essa viagem por um percurso penoso, atraves
sando a Cordilheira dos Andes. Somos Presidente da Comis
são Especial que cuida especificamente da Estrada Transo
ceânica, que nos dará acesso ao oceano Pacífico, através do
Peru. Percorremos esse trecho, cruzamos a Cordilheira dos
Andes, chegando no porto de Ipo, no Peru, e voltamos com
a convicção de que essa estrada, tão importante e decisiva,
é viável, dependendo tão-somente da vontade política dos
dois países.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, posso afirmar que essa
estrada binacional tem maior importância para o Brasil, que,
no comércio bilateral, aproveitando a complementaridade das
duas economias, exporta mais para o Peru do que importa
desse país. Além disso, há a possibilidade de escoar a produçãQ
das regiões Norte e Centro-Oeste para os países banhados

. pelo oceano Pacífico.
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Hoje, já vivemos a era do Pacífico. Por isso, espero que
o Governo de S. Ex~, o Sr. Presidente da República Itamar
Franco, a quem já levei esse pleito, concretiza essa saída
para o Pacífico, obra rodoviária de importância continental,
quiçá de importância mundial. .

Do lado brasileiro a estrada está praticamente pronta.
Como o Governo brasileiro é também co-responsável pela
construção da estrada do lado peruano, farei uma indicação
ao Poder Executivo no sentido de que propicie um financia
mento de cerca e 100 milhões de dólares para que o Peru
possa implantar, num prazo curto, a "Carretera Transoceâ
nica", denominação dada a essa estrada pelos peruanos.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ a liberalidade e aos
meus companheiros a paciência com que me ouvem. Quero
deixar aqui um apelo e uma concIamaçãq no sentido de que
corremos fileira em torno dessa estrada para desenvolver a
Região Norte, importante até mesmo do ponto de vista estra
tégico. Ainda há poucos dias os jornais davam grande ênfase
ao fato de que o BIRD ia financiar a construção de uma
superestrada para atender ao Mercosul. É importante, sim,
o Mercosul, mas a Região Norte também. Oxalá em pouco
tempo possamos ter o Merconorte. .

Durante o discurso do Sr. Antônio Morimoto, o
Sr. Wilson Campos, § 2" do artigo 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jairo Azi, ]" Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Vai-se passar ao
horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra,
ao nobre Deputado Chico Vigilante, que dividirá o tempo
de cinco minutos com o nobre Deputado Paulo Rocha.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT -'- DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu e o Deputado Paulo Rocha
vamos dividir o tempo e os assuntos.

Trago a esta Casa documento da maior profundidade
produzido pela Central Única dos Trabalhadores e entregue
hoje pelo nosso companheiro Jair Antônio Meneguelli a S.
Ex~ o Presidente da República, Dr. Itamar Franco, no qual
a CUT manifesta a firme disposição de negociar com o Gover
no, com os patrões e com o Congresso Nacional uma saída
para a crise brasileira.

Na sua conclusão, o documento trata das questões imedia
tas dos trabalhadores, como o reajuste mensal dos salários
de acordo com a inflação e reposição das perdas salariais;
reajuste mensal, acrescido de 5%, para o salário mínimo,
visando a recuperar o poder aquisitivo dos trabalhadores de
baixa renda; garantia de emprego e salário-desemprego, visan
do aliviar os custos sociais da recessão; suspensão das privati
zações e revisão dos leilões já efetuados; assentamento das
famílias dos trabalhadores sem terra; fim da recessão e reto
mada do crescimento econômico, com ênfase na geração de
postos de trabalho; apuração dos escândalos de corrupção
e a punição dos responsáveis; democratização e transparência
da gestão pública; democratização dos meios de comunicação;
mudança do sistema de outorga de concessão de rádio e tele
visão.

Assim conclui o documento:

"A CUT, portanto, está aberta para negociar com
o Governo e seus Ministros, participar dos debates

no Congresso Nacional e, particularmente, negociar
com o empresariado, visando melhorar as condições
de vida dos trabalhadores, do campo e da cidade, e,
conseqüentemente, melhorar o próprio Brasil."

Sr. Presidente, passo a ler uma crônica produzida pelo
radialista Luciano Barroso de Oliveira, da Rádio Nacional
de Brasília, que foi ao ar no programa "Show da Tarde",
em homenagem ao Dr. Ulysses Guimarães.

"Dr. Ulysses,
Antes eu não havia falado no senhor, me negando

a acreditar no seu desaparecimento. Deputado, Vossa
Excelência por várias vezes calou minha voz embargada
em lágrimas com sua palavra, suas atitudes de mediador
do conflito humano entre a liberdade e o desejo de
transformação. Nestes dias não quis acreditar, julguei
ser apenas um filme bobo, desses em que o mocinho
sofre mas ressurge, no final, triunfante para derrotar
nossos fantasmas e os bandidos que nos oprimem. Mas
o filme ao final trouxe a realidade da dor, Deputado,
e todos agora estamos à deriva nas lembranças, estamos
nos agarrando nas lições deixadas para que possamos
sobreviver ao caos de sua ausência, ao abismo da sauda
de que agora toma conta dos nossos ideais. Deputado
Ulysses, velho, sim; velhaco, não. Sabe, mestre, a de
mocracia simbolizada pelo senhor irá sobreviver sobre
o aprendizado de tua calma. Lutou pelo poder para
trazer ao povo o conhecimento maior da cidadania.
Deputado, em uma entrevista à repórter Marília Ga
briela, o senhor disse que, quando morresse, se um
amigo seguisse o cortejo, diria: 'ali vai um homem
contrariado'. É, Deputado, o senhor vai contrariado,
e nós ficamos com a saudade. Hoje tem muita gente
que'critica os políticos - e com certa razão. Mas o
senhor foi o mais político de todos, sempre esteve no
Poder ao lado do povo, sempre lutou pelo povo no
Poder e sempre respeitado por todos. Seus amigos per
m um companheiro leal; os parentes, um consultor
firme, dedicado à família e com amor a Mora; os cultos
e cientistas dos nobres livros, um sábio da vida; e nós,
o povo brasileiro, perdemos um pedaço de Brasil que
morava em sua alma. Obrigado, Senhor Diretas; Obri
gado, Senhor Democracia; Obrigado, Homem Brasil.
Ulysses, velho, sim; velhaco, não, nós pedimos a Deus
que o receba com carinho. Adeus símbolo da Pátria
Amada! Até sempre, guardião da liberdade do povo!
Adeus, Dr. Ulysses Guimarães!"

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais desta Casa
do documento da Central Única dos Trabalhadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Fundada em 28/8/83
São Paulo, 19 de outubro de 1992.

"ExmQ Sr. Itamar Franco
Presidente em exercício da República Federativa do Bra-

sil
Depois da experiência mais rica da história política brasi

leira, quando pela primeira vez houve a substituição do Presi
dente da República em função de denúncias concretas de

.corrupção, participamos desta audiência com V. Ex', para,
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mais uma vez, reafirmar nossas reivindicações, nossa predispo
sição em dialogar com os governos e patrões todos assuntos
que digam respeito aos interesses diretos e indiretos dos traba
lhadores.

Em conjunto com os diversos setores da sociedade, os
trabalhadores estiveram presentes nas praças, no Congresso
Nacional, nos Tribunais e em todos os locais que foram neces
sários para viabilizar o impeachment. Todos somos sócios des
ta jornada e todos temos responsabilidade sobre os seus desdo
bramentos. Mesmo considerando os diferentes interesses e
papéis de cada um. O Brasil clamou por ética, por honesti
dade, por transparência e também por participação no pro
cesso de consolidação da democracia e de um país melhor,
principalmente para os segmentos mais carentes, desde sem
pre marginalizados social e politicamente.

A CUT, por ser central sindical, reivindica para os traba
lhadores prioritariamente EMPREGO, SALÁRIO E CON
DIÇÕES DE TRABALHO. Isto, porém, não é suficiente,
pois o trabalhador além de mão-de-obra é Cidadão, produtor,
contribuinte e consumidor. :Faz parte e tem responsabilidade
sobre o presente e o futuro do nosso País e indiretamente
também sobre o futuro do mundo. E pretendemos abrir um
processo de negociação com o Governo Federal enquanto
trabalhadores e cidadãos, dialogando no geral e com as áreas
específicas conforme for o caso.

Apresentamos a seguir os temas principais, tanto do pon
to de vista imediato como a médio e longo prazo, para que
possamos superar o estado de miséria em que vivem os traba
lhadores da ativa, aposentados e pensionistas.

I - Política salarial e relações de trabalho

1 - REAJUSTE MENSAL DOS SALÁRIOS - De
imediato, para evitar a contínua deteriorização do poder de
compra dos salários de todos os trabalhadores (setor privado,
público, aposentados e pensionistas), reivindicamos que o go
verno, em conjunto com o Congresso Nacional, aprove uma
lei· que garanta o reajuste mensal dos salários de acordo com
a inflação do mês anterior.

2 - REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS - Con
siderando que as perdas salariais decorrentes dos mais diversos
pacotes econômicos, foram repostas para os trabalhadores,
ou por acordo entre as partes ou por decisão judicial, reivindi
camos que se abra um processo de negociação estipulando-se
prazo para definição de calendário de reposição destas perdas.

3 - REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO - Conside
rando que os pisos salariais das categorias estão bem acima
do salário mínimo, reivindicamos que o rejuste deste, além
de mensal, tenha um acréscimo de 5% em cada mês, como
forma de recuperar o poder aquisitivo dos trabalhadores de
baixa renda.

4 - GARANTIA NO EMPREGO - Para se evitar
esta sangria permanente de demissões, reivindicamos que seja
criada em caráter de urgência uma lei de garantia no emprego
suspendendo-se o direito de os empregadores demitirem sem
processo administrativo regulamentado em lei.

5 - CAMPANHA NACIONAL PELO REGISTRO
DO EMPREGADO EM CARTEIRA PROFISSIONAL 
Uma das formas mais grosseiras de sonegação de tributos
e de se burlar os direitos trabalhistas é a utilização de trabalha
dores sem registro na carteira profissional. Reivindicamos que
o governo promova imediatamente esta campanha nacional,

e que os sindicatos tenham poderes de fiscalização com acesso
ao local de trabalho.

6 - SALÁRIO-DESEMPREGO - Revisão imediata
da lei de salário-desemprego, visando ampliar o rol dos benefi
ciários, agilizar a concessão dos benefícios e aumentar o seu
valor real.

7 - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 
Constituição imediata de uma comissão tripartite para estudar
a implantação do Contrato Coletivo de Trabalho no Brasil
e propor as conseqüentes alterações na legislação trabalhista.

11 - Papel do Estado

1- O ESTADO ENQUANTO ESTIMULADOR DA
ECONOMIA - O Governo tem a obrigação de definir a
política econômica para o País. Vivemos um grande debate
nacional sobre o que é "modernização" do Brasil. Não consi
deramos, em hipótese alguma, o neoliberalismo como moder
nizador. Pelo contrário, ele é o principal responsável pela
recessão, desemprego e violência que tomam conta de nosso
País. Por isto propomos a suspensão imediata da política eco
nômica recessiva e a criação de mecanismos para a retomada
do crescimento econômico com distribuição de renda.

2 - SUSPENSÃO E REVISÃO DAS PRIVATIZA
ÇÕES - Considerando que o Governo Collor está sob suspei
ção, propomos a suspensão imediata das privatizações progra
madas e a revisão dos critérios das já realizadas, inclusive
com a reintegração dos trabalhadores demitidos. O Governo
e o Congresso Nacional devem ouvir a sociedades sem manipu
lação mercadológicas.

3 - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA
EXTERNA - Por mais que o Brasil precise integrar-se à
economia internacional, não podemos fazê-lo destruindo nos
sa economia interna nem destruindo a própria população.
Portanto, propomos a suspensão imediata de todo e qualquer
pagamento da dívida externa, a realização de uma auditoria
e um debate transparente com toda a sociedade, sobre o tema
e a realidade brasileira.

4 - REFORMA FISCAL - Considerando que a atual
estrutura de receitas e despesas públicas, mais do que geradora
de deficit público, está estreitamente ligada à inflação, à estag
nação econômica e à concentração de renda, propomos que,
além de enfrentar a questão tributária, e reforma combine
a criação de mecanismos favoráveis à estabilidade econômica,
ao desenvolvimento e à distribuição de renda, e leve em consi
deração a progressividade e as diferenciações entre setores
e atividades econômicas.

5 - QUESTÃO AGRÁRIA - Todo país do mundo
que se modernizou teve como um dos componentes determi
nantes da modernização a Reforma Agrária. No Brasil, por
estupidez das elites, a reforma agrária sempre foi vista como
algo criminoso. A violência no campo atinge homens, mulhe
res e crianças de todas as regiões do Brasil, atinge os índios
e também a própria natureza. O reflexo desta política agrícola
estúpida é o alto custo de vida urbano e o exército de reserva
nas cidades em função das migrações. Para superar este flagelo
propomos o imediato assentamento das familias sem terra
nas ocupações e acampamentos já existentes, a ratificação
presidencial dos processos de desapropriação já concluídos
e o debate nacional sobre a necessidade de uma nova política
agrícola e uma verdadeira reforma agrária.
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6 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NA
GESTÃO PÚBLICA - O Estado deve estar a serviço de
toda sociedade e não apenas das elites. A Constituição garante
a participação de representantes dos trabalhadores nos conse
lhos deliberativos de gestão dos recursos públicos.No entanto,
há órgãos públicos atuando com recursos sociais sem contar
com representantes dos trabalhadores (como o BNDES).
Além de reivindicar a efetiva participação democrática de
representantes de trabalhadores em todas as áreas que envol
vam recursos públicos, reivindicamos também a participação
de diretores representantes e a criação de conselhos de repre
sentantes em todas as estatais, bem como a criação de meca
nismos de participação e fiscalização.

7 - REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
NOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS - O Brasil faz
parte do Mercosul e a CUT vem desenvolvendo, há anos,
um intensivo trabalho internacional e em nível nacional, com
o objetivo de contribuir para que a integração destes merca
dos, ao mesmo tempo que fortaleça a economia da região,
contribua para melhorar a situação dos trabalhadores envol
vidos. Consideramos imprescindível a melhor participação do
Brasil e as contribuições do movimento sindical devem ser
compreendidas como de interesse nacional. O ônus desta par
ticipação não pode recair sobre as entidades sindicais. Além
da nossa participação no Mercosul, reivindicamos a partici
pação da CUT nas atividades da Organização Internacional
do Trabalho.

8 - REDEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS BÁ
SICAS - Principalmente a partir do período autoritário cons
tatamos a degradação permanente dos setores básicos, particu
larmente em relação à população de baixa renda. Por isto,
reivindicamos a revisão das seguin!es políticas: HABITACIO
NAL; EDUCACIONAL; SAUDE e PREVIDENCIA;
TRANSPORTE COLETIVO; e ABASTECIMENTO.

9 - FIM DA CORRUPÇÃO - Até para que este Go
verno tenha autoridade, é mais que necessária a apuração
de todas as denúncias de corrupção. Democracia combina
com honestidade e a vida pública brasileira não tem primado
pelo zelo com a coisa pública. Ê preciso dar um basta nesta
pirataria.

10 - DEMOCRATIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMU
NICAÇÃO - Ê consenso nacional a importância que teve
a imprensa no processo de "impeachment". Porém, as conces
sões de rádio e televisão ainda são instrumento de manipulação
política e de corrupção. Urge, portanto, a efetiva democra
tização do direito de concessão de rádio e televisão e que,
quando da renovação das já existentes, sejam verificados os
critérios e as práticas até então. Por que os trabalhadores
não podem ter concessões de rádio e televisão?

De imediato consideramos que podem ser tomadas as
seguintes providências:

l-reajuste mensal dos salários de acordo com a inflação
e reposição das perdas salariais;

2 - reajuste mensal acrescido de 5% para o salário míni
mo, visando recuperar o poder aquisitivo dos trabalhadores
de baixa renda;

3 - garantia de emprego e salário-desemprego visando
aliviar os custos sociais da recessão;

4 - suspensão das privatizações e revisão dos leilões
já efetuados, tendo em vista a suspeita de que seguiram parâ
metros econômicos e éticos no mínimo questionáveis;

5 - assentamento das famílias sem terra das ocupações
e acampamentos; ratificação presidencial imediata dos pro
cessos de desapropriação já concluídos;

6 - fim da recessão e retomada do crescimento econô-
mico com ênfase na geração de postos de trabalho;

7 - apuração e punição dos escândalos de corrupção;
8 - democratização e transparência da gestão pública;
9 - democratização dos meios de comunicação; mudança

do sistema de outorga de concessões de rádio e televisão.
A CUT, portanto, está aberta para negociar com o Go

verno e seus ministros. Participar dos debates no Congresso
Nacional e, particularmente, negociar com o empresariado,
visando melhorar as condições de vida dos trabalhadores, do
campo e da cidade, e, conseqüentemente melhorar o próprio
Brasil.

o SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Paulo Rocha, pelo PT.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, quero me referir
à denúncia feita recentemente pela Comissão Pastoral da Ter
ra de trabalho escravo na região Norte, principalmente no
meu Estado, o Pará, que sempre foi campõe em matéria de
conflitos de terra, de violência contra o trabalhador rural e
de matança seletiva de dirigentes sindicais que lutam pela
posse da terra e por melhores condições de vida.

O documento da CPT diz que nos últimos cinco anos
milhares de trabalhadores foram empilhados nas grandes fa
zendas, principalmente na região Sul do Pará, nos Municípios
de Xinguara, Redenção e Conceição do Araguaia, onde ainda
são encontrados trabalhadores rurais contratados em outras
terras, principalmente no Nordeste, para, como peões, exerce
rem trabalho escravo nas grandes fazendas.

Enquanto o discurso da modernidade campeia nas gran
des cidades, nas grandes fazendas, nos grandes latifúndios
ainda se está na época do feudalismo, da escravidão que suga
o suor e o sangue do trabalhador.

Por isso, é fundamental que todo o País se volte paa
a discussão da reforma agrária. No Brasil, por estupidez das
elites, a reforma agrária sempre foi vista como algo criminoso,
mas a violência no campo atinge homens, mulheres e crianças
de todas as regiões do Brasil, atinge os índios e a natureza.
O reflexo dessa política agrícola estúpuda é o alto custo de
vida e o aumento do número de habitantes nas grandes cida
des, em função das migrações.

Para superar esses flagelos, propomos imediatamente o
assentamento das famílias sem terra nas ocupações e acampa
mentos já existentes; a revisão dos processos de desapropria
ção já concluídos; o debate nacional sobre a necessidade de
uma nova política agrícola e uma verdadeira reforma agrária.

Portanto, sr. Presidente, este é o remédio concreto para
resolver o problema do trabalho escravo e dos conflitos de
terras de norte a sul do País, principalmente em meu Estado,
campeão em conflitos de terras e violência contra o traba
lhador rural.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Ernesto Gradella.

O SR. ERNESTO GRADELLA (SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, no dia 19 de
setembro deste ano os professores da rede estadual de ensino
de São Paulo entraram em greve reivindicando melhores salá
rios e melhores condições de ensino nas escolas públicas da-
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quele Estado. Tiveram muitas dificuldades para negociar com
o Governo antes e durante o período da greve. Só depois
de três semanas o Governo do estado apresentou uma contra
proposta que, embora insatisfatória, foi aceita pela categoria.

Agora, no dia 15 de outubro, Dia do Professor, o Gover
nador Fleury, que se negou a conversar com a categoria e
a trabalhar para que as atividades da escola pública não fossem
paralisadas, anuncia que pensa em tomar medidas que vão
levar os professores da rede estadual de ensino a maiores
dificuldades. O Governador Fleury, parecendo querer punir
os trabalhadores da educação por terem feito greve, anuncia
que pretende descontar, este mês, os dias parados, o que
significa que os professores vão receber apenas 20% do total
dos seus ventimentos. O Governador, esquecendo que é res
ponsável pela greve, se dispõe a pagar os professores, desde
que estes reponham os dias parados, embora já Ihouvesse
um acordo segundo o qual os professores se comprometiam
a repor as aulas, se esses dias parados fossem pagos.

Sr. Presidente, manifestamos nossa solidariedade aos pro
fessores da rede estadual de ensino de São Paulo, fazendo
nossas as reivindicações desses profissionais, para que seja
feito o pagamentos dos dias em que ficaram parados com
a conseqüente anistia das faltas. Registramos, pois, nosso
apoio à sua luta por um salário digno e por uma escola pública
de boa qualidade.

Entendemos que a política de retaliação praticada pelo
Governador de São Paulo contra os professores da rede esta
dual de ensino na verdade é uma forma de repressão, uma
tentativa de implantar o terror no setor educacional daquele
Estado.

Registramos o nosso repúdio a essa atitude de S. Ex~

e solicitamos que sejam revistas as medidas anunciadas pelo
Governador FIeury, senão po<:\e parecer que o Governo do
Estado de São Paulo quer implantar a tática do massacre
para tudo. Houve o massacre na Casa de Detenção e agora
poderá haver massacre do salário do professor.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Beto Mansur, pelo PDT.

O SR. BETO MANSUR (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'1' e Srs. Deputados, a situação
da saúde no Brasil - todos sabemos - é caótica. Faço aqui
um alerta ao novo Ministro, que tem compromissos - eu
sei - com a população brasileira, principalmente com a mais
carente, que tem grande dificuldade de receber atendimento
médico e necessita utilizar os hospitais filatrópicos e os hospi
tais conveniados com o Sistema Unico de Saúde.

Faço um alerta principalmente quanto ao atraso no paga
rt;lento aos hospitais filatrópicos e aos hospitais do Sistema
Unico de Saúde. Dou um exemplo: em Santos, São Vicente
e na Baixada Santista, há hospitais, como a Santa Casa de
Santos, que se encontram em enormes dificuldades, até mes
mo para pagar aos próprios funcionários, devido ao atraso
no recebimento do pagamento aos próprios funcionários, devi
do ao atraso no recebimento do pagamento das internações
hospitalares e do atendimento ambulatorial. O Hospital de
São Vicente, com quase 90 anos de serviços prestados à comu
nidade, está na iminência de fechar, porque não tem dinheiro
para comprar seringas e remédios para prestar atendimento
médico.

A situação do Brasil é caótica em todos os sentidos, princi
palmente na área da saúde, e o doente não pode esperar.

Por isso, faço da tribuna desta Casa um pedido especial ao
Sr. Ministro da Saúde, um Parlamentar conhecedor dos pro
blemas inerentes à saúde, no sentido de que dê atenção espe
cial ao Estado de São Paulo, que, apesar de ser o que mais
arrecada, é o que tem mais dificuldades para ser atendido,
além de receber o pagamento com 60 dias de atraso.

Quero fazer também justiça a todos os médicos do País.
Hoje se reclama muito da classe médica. Sou engenheiro,
mas reconhjeço a dificuldade dos médicos para exercerem
a sua profsissão. A maioria da população exige, com razão,
o melhor atendimento possível. Mas, analisando pelo lado
do médico, verificamos que ele também precisa honrar as
suas contas, e, quando não paga, por exemplo, o IPTU em
dia, é obrigado a pagar multa, correção monetária, etc. E
a maioria da população esquece que o médico que atende
à rede pública recebe seus honorários com 60, 90 dias de
atraso, sem correção monetária. Isso é grave.

Portanto, deixo um apelo ao novo Ministro da Saúde
no sentido de que dê atenção especial ao Estado de São Paulo,
mas precisamente aos hospitais da Baixada Santista, que vêm
sofrendo em demasia com o atraso no recebimento do paga
mento das internações hospitalares e ambulatoriais feitas, já
.que deveriam ter sido pagas e ainda não o foram.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra
ao último orador inscrito, nobre Deputado Tidei de Lima,
peloPMDB.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao ensejo de
um novo Governo e também de um novo Presidente da Caixa
Econômica Federal, desejamos abordar um dos problemas
mais graves do País atualmente, a prestação da casa própria,
principalmente a das habitações populares.

O antigo Banco Nacional da Habitação, BNH, era o braço
Executivo do Sistema Financeiro da Habitação, permita a
construçâo de núcleos habitacionais do tipo. dos da Cohab
e do Inocoop e era o gerenciador do fundo de Garantia por
Tempo de Serviço do trabalhador. Naquela época, bem ou
mal, pelo menos uma parcela da população tinha acesso à
casa própria, cujas prestações podiam ser pagas com os salários
que os trabalhadores recebiam.

É bem verdade que o Banco Nacional da Habitação tam
bém serviu de instrumento para a construção de palácios,
de edifícios de luxo, de habitações de alto padrão, num desvio
condenável de sua função, por nós denunciado várias vezes
desta tribuna em outras épocas. Mas é bem verdade que,
pelo menos' no que se refere à habitação popular, em que
pesem todos os desvios acontecidos naquela época, o traba
lhador tinha condições de saldar suas prestações.

Ao longo do tempo, o BNH acabou, o gerenciamento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço passou a ser
feito pela Caixa Econômica Federal, e desembocou-se num
sistema de financiamento das habitações populares em que
o reajuste das pretações ora é corrigido pela variação salarial,
ora pela variação da Caderneta de Poupança, ora pela TR.
Não há ainda uma definição clara a respeito dos reajustes,
feitos confusamente pelos agentes financeiros, bancos ou Co
hab, e pela própria Caixa, que se confunde ao emitir parecer
a respeito do sistema de reajuste das prestações da casa pró
pria.

Então, Sr. Presidente, neste momento em que o novo
Governo assume com um novo espírito, com compromissos
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renovados com a população de baixa renda e com as necessi
dades da classe trabalhadora, principalmente no que diz res
peito à habitação, é preciso relembrar a urgente necessidade
de se regulamentar, até mesmo por meio desta Casa, utili
zando os projetos que existem aos montões sobre o assunto,
o acesso à compra da casa própria pela população de baixa
renda e a forma de reajuste das prestações. O próprio Execu
tivo também pode ter essa iniciativa, até porque conhece mais
profudamente a realidade dos recursos destinados ao financia
mento das habitações populares. O Executivo poderia tomar
a iniciativa de apresentar um projeto de lei nesse sentido,
a fim de acabar com os absurdos hoje existentes.

O número de inadimplentes cresce aos milhares por dia.
Por exemplo, as casas dos núcleos habitacionais de Bauru,
a cidade onde moro, construídos pela Cohab local, são padro
nizadas, e hoje as prestações das casas a serem entregues
e daquelas colocadas para serem comercializadas há mais ou
menos um ano, são da ordem de 600, 700 mil cruzeiros.

Sr. Presidente, se 700 mil cruzeiros já representam um
valor significativo para alguém da classe média e mesmo para
os mais abastados, imagine o que significam para os trabalha
dores que ganham um, dois, três ou quatro salários mínimos!
É um valor muito alto para a prestação da casa própria. O
reajuste é feito quase que mensalmente, nem sempre pela
variação salarial. E o processo de reajuste salarial também
leva, ao final, a distorções, porque as categorias têm reajustes
diferenciados, e, ao longo do tempo, o cidadão que pertence
a determinada categoria profissional acaba pagando menos
que outro cidadão que pertence a outra categoria profissional.

Sr. Presidente; é preciso corrigir urgentemente as distor
ções do Sistema Financeiro da Habitação, com vistas a atender
principalmente à população de baixa renda e aos trabalhadores
a que se destinam as casas dos núcleos habitacionais.

Ainda nesses dias, iniciei estudos para apresentar um
projeto de lei com o objetivo de marcar posição e oferecer
subsídios. Tão logo terminem as nomeações do novo Governo
no âmbito da Caixa Econômica Federal e dos setores ligados
à habitação popular, iremos pro<.;urar os segmentos do Go
verno compromissados com a área habitacional, no sentido
de reverem a atual situação, porque teremos pela frente um
oceano de inadimplentes. Só no conjunto habitacional Mary
Dotta, da Cohab, na cidade de Bauru, um núcleo de mais
de 3 mil casas, o pagamento de mais de 18 mil prestações
está atrasado. Não que o povo não queira pagar; ele quer
pagar as prestações, mas não tem como fazê-lo.

Sr. Presidente, deixo registrada nossa preocupação, a nos
sa luta que não é de hoje. Temos vários projetos na Casa
para serem apreciados, mas vamos apresentar outro. Fica o
nosso alerta ao Governo que se inicia, ao Presidente em exer
cício Itamar Franco, que, no Congresso Nacional, sempre
se mostrou preocupado com as questões sociais.

Tenho certeza de que S. ~x; assim continuará e, na hora
em que terminar o preenchimento dos cargos de Ministros
e do primeiro escalão, irá debruçar-se sobre o problema da
casa própria. E certamente vai, junto com o Legislativo, ao
tomar conhecimento da situação, implantar uma nova sistemá
tica para o Sistema Financeiro da Habitação.

o Sr. Jairo Azi, jv Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Max
Rosenmann, 4v Secretário

VII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Max Rosenmann) - Nada mais havendo
a tratar, vou encerrar a Sessão.

o SR. PRESIDENTE (Max Rosenmann) - Comparecem
mais os Srs.:

o SR~ PRESIDENTE (Max Rosenmann) - Compare
cem mais os Srs.:

Roraima

Alceste Almeida - PlB; Avenir Rosa - PDC; Joao Fa
gundes - PMDB.

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Fátima Pelaes - Bloco; Gilvan
Borges - PMDB.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; Domingos Juvenil - PMDB;
Gerson Peres - PDS; Hermfnio calvinho - PMDB; Hilário
Coimbra - PlB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Euler Ribeiro - PMDB.

RondOnia

carlos Camurça - PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Célia Mendes - PDS; Joao
Maia - PTR; Joao Tota - PDS.

TocantiDJ

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Galdino - PSDB;
Eduardo Siqueira campos - PDC; Freire Júnior - Bloco.

MaranbAo

cesar Bandeira - Bloco; Cid carvalho - PMDB; Cos
ta Ferreira - PTR; Daniel Silva - PDS; Francisco Coelho 
PDC; Jayme Santana - PSDB; João Rodolfo - PDS; J~
Burnett - Bloco; J~ carlos Sabóia - PSB.

ceará
Aécio de Borba - PDS; AntOnio dos Santos - Bloco;

Ariosto Holanda - PSB; carlos Benevides - PMDB; Edson
Silva - PDT; Ernani Viana - PSDB; Gonzaga Mata - PMDB;
Jackson Pereira - PSDB; José Unhares - PSDB.

Piauí

B. Sá - PTR; Ciro Nogueira - Bloco; Jesus Tajra 
BlocO; João Henrique - PMDB.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - PDS; Flávio Rocha - PL; lbere Fer·
reira - Bloco; João Faustino - PSDB.
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Paratba

Efraim Morais - Bloco; Francisco Evangelista - ; Ivan
Burity - Bloco; Ivandro Cunha Lima - PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho 
PMDB; Gilson Machado - Bloco; José Carlos Vasconcellos
- Bloco.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão - .

Sergipe

Benedito de Figueiredo - ; Cleonâncio Fonseca - Blo
co; Djenal Gonçalves - PDS; Jerônimo Reis - Bloco.

Bahia

Ângelo Magalhães - Bloco; Benito Gama - Bloco; Be
raldo Boaventura - PDT; Clóvis Assis - PDT; Eraldo Tino
co - Bloco; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Uma 
PMDB; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC
do B; Jabes Ribeiro - PSDB; Jaques Wagner - pT; J,Ol1o Al
ves - PDS; Jol1o Carlos Bacelar - ; Jonival Lucas -.PDC;
Jorge Khoury - Bloco; José Carlos Aleluia - Bloco; José
Falcao- Bloco; José Lourenço-PDS; Tourinho Dantas- Bloco.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente - PT; Alofsio
Vasconcelos - PMDB; Álvaro Pereira - PSDB; Armando
Costa - PMDB; Avelino Costa - PL; Célio de Castro - PSB;
FeUpe Neri - PMDB; Fernando Diniz - PMDB; Getúlio Nei
va - PL; Humberto Souto - Bloco; Ibrahim Abi-Ackel- PDS;
Israel Pinheiro - PRS; Jol1o Paulo - PT; José Belato 
PMDB; José Geraldo - PMDB

Sl10 Paulo

Vadl10 Gomes - Bloco.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco.

Pará

Carlos Kayath - PTB; Giovanni Queiroz - PDT; José
Diogo -PDS.

Amazonas

Átila Uns - Bloco; Eduardo Braga - PDC; Ézio Fer
reira - Bloco; Jos6 Dutra - PMDB; Ricardo Moraes - PT.

RondOnia

Edison Fid6lis - PTB; Maurfcio Calixto - Bloco; No
bel Moura - PTR; Pascoal Novais - Bloco; Raquel Cândido
-PTB.

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Mauri Sérgio - PMDB..

Maranhl10

Eduardo Matias - PDC; Haroldo Sabóia - PT; Paulo
Marinho - Bloco; R:icardo Murad - Bloco; Roseana Sarney
- Bloco. .

Ceará

Carlos Virgfiio - PDS; Luiz Pontes - PSDB; Maria
Lufza Fontenele -PSB; Mauro Sampaio -.PSDB; Pinheiro
Landim - PMDB; Sérgjo Machado - PSDB.

Piauí

Murilo Rezende -PMDB.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - PMDB; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Lafre Rosado - PMDB; Ney Lopes -Bloco.

Paralba

Adauto Pere'íra' - Bloco; Evaldo Gonçalves - Bloco;
Jos6 Maranhão - PMDB; Lúcia Braga - PDT; Rivaldo Me
deiros - Bloco; Vital 'do Rego - PDT.

Pernambuco

Jos6 Moura -' 'Bloco; Osvaldo Coelho - Bloco; Rober
to Magalhães - Bloco.

Alagoas

. Antônio Holanda- Bloco; Roberto Torres - PTB; Vi
tório Malta - PDS.

Sergipe

Everaldo de Oliveira - Bloco.

Bahia

AJcides Modesto - PT; ArorCIo Cedraz - Blóco; Jol1o
Almeida -:' PMDB; Lufs Eduardo':' Bloco; Manoel Castro -
Bloco; Uldurico Pinto - PSB. .

Minas Gerais

Annfbal Teixeira - PTB; Aracely de Paula - Bloco;
Edmar Moreira - Bloco; Irani Barbosa - PSD; João Rosa 
Bloco; Jos6 Aldo - PRS; Lael Varella - Bloco; Luiz Tadeu
Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Maurfcio Campos 
PL; Paulo Romano -Bloco; Raul Belém - Bloco; Tarcfsio
Delgado - PMDB; Wagner do Na'scimento - Bloco; Wilson
Cunha -PTB.

Espírito Santo

Alofzio Santos - PDT; Etevalda Grassi de Menezes 
PMDB; Roberto Valadl10 - PMDB; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Benedita da Silva - PT; César Maia
- PMDB; Eduardo Mascarenhas - PDT; Fábio Raunheitti 
PTB; Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco Dornelles
- Bloco; José Vicente Brizola - PDT; Junot Abi-Ramia -
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PDT; Márcia Clbilis Viana - 1'D1'; Miro Teixeira - PDT;
Paulo de Almeida - PTB; Regina Gordilho - PRP; Roberto
Campos - PDS; Roberto Jefferson - PTB; Sérgio Arouca
PPS; Sérgio Cury - PDT; Sidney de Miguel - PV.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aloizio Mercadante - PT;
Antônio Carlos Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de
Sá - Bloco; Edevaldo Alves da Silva - PDS; Fausto Rocha
- Bloco; João Mellão Neto - PL; José Dirceu - PT; José
Genoíno - PT; Jore Serra - PSDB; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Magalhães Teixeira - PSDB;
Maluly Netto - Bloco; Manoel Moreira - PMDB; Marcelo
Barbieri - PMDB; Osvaldo Stecca - PMDB; S610n Borges
dos Reis - PTB; Ulysses Guimarães - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; João Teixeira - PL; Joa
quim Sucena - PTB.

Goiás

Antônio de Jesus - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Ma
ria Valadão - PDS; Osório Santa Cruz - PDC; Roberto Ba
lestra - PDC.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Marilu Guimarães - Bloco; Nelson
Trad - PTB; Valter Pereira - PMDB; Waldir Guerra - Bloco.

Paraná

AntônIo Deno - Bloco; Edi Siliprandi - PDT; Joni Va
risco - PMDB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo - PT;
Romero Filho - PST; Wilson Moreira - PSDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Renato Vianna - PMDB; Ru
berval Pilotto - PDS; Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Carlos Azambuja - PDS; Eden Pe
droso - PDT; José Fortunati - PT; Raul Pont - PT.

o SR. PRESIDENTE (Max Rosenmann) - Encerro a
Sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 21, às 14
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I - Recursos Contra Decisão Conclusiva de Comissão:
(Art. 132, § 29 , RI)

- Recurso n" 52/92, do Sr. José Maria Eymael e outros,
solicitando, na forma regimental que o Projeto de Lei n" 1.485,
de 1991, que "cria o Dia Nacional de Revendedor de Combus
tíveis Automotivos", seja submetido ao Plenário.

- Recurso no 59/92, do Sr. Nelson Marquezelli e outros,
solicitando, na forma regimental, que o Projeto de Lei no
1.051, de 1991, que "inclui o suco de laranja nos cardápios
de merenda escolar, das unidades militares e dos programas
sociais da União", seja submetido ao Plenário.

- Recurso n" 66/92, do Sr. Zaire Rezende, solicitando,
na forma regimental. que o Projeto de Lei no 1.767, de 1991,
que "altera a Lei n" 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei
do Serviço Militar", seja submetido ao Plenário.

- Recurso no 72/92, da Sr' Etevalda Grassi de Menezes,
solicitando, na forma regimental, que o Projeto de Lei n"
4.477, de 1989, que "Modifica a Lei no 7.183, de 5 de abril
de 1984", que "regula o exercício da profissão de aeronauta,
e dá outras providências", seja submetido ao Plenário.

- Recurso no 73/92, do Sr. Cleto Falcão, solicitando,
na forma regimental, que o Projeto de Lei no 1.641, de 1991,
que "concede incentivos à adoção de crianças e adolescentes
em estado de carência", seja submetido ao Plenário.

11 - Recursos Contra Parecer Terminativo de Comissão:
(Art. 144, elc art. 132, § 2", RI)

- Recurso no 57/92, do Sr. Maurici Mariano e outros,
contra o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
ção do Projeto de Lei n" 1.266/91, que "revoga dispositivo
legal que proíbe a compra de bens por entidades beneficentes
para a realização de sorteios".

- Recurso n9 58/92, do Sr. Costa Ferreira e outros, contra
o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela inade
.quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do Projeto de Lei n" 1.328/91, que "concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados".

- Recurso n" 60/92, do Sr. Fábio Raunheitti e outros,
contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no
5.051190, que "acrescenta parágrafo ao art. 184 do Código
de Processo Civil- Lei n" 5.869173".

- Recurso n9 65/92, do Sr. Elísio Curvo e outros, contra
o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela inade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do Projeto de Lei no 2.481192, que "autoriza o Poder Executivo
a contrair empréstimo público mediante a emissão de Obriga
ções Reajustáveis da Previdência Social".

- Recurso n" 67/92, do Sr. Max Rosenmann e outros,
contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n9

983, de 1991, que "dispõe sobre o impedimento do Presidente
da República".

- Recurso no 77/92, do Sr. Pedro Pavão e outros, solici
tando, contra o parecer da Comissão de Finanças e Tributação,
pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição do Projeto de Lei no 941191, que "dá nova redação
ao art. 51 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras provi
dências".

111 - Recursos Contra Parecer pela Inadmissibilidade de
PEC:

(Art. 202, § 19 , do RI)

- Recurso no 70/92, do Sr. César Souza, contra o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição no
69/91, que "altera a redação do art. 53 da Constituição Federal,
que dispõe sobre as imunidades parlamentares".

- Recurso n\' 75/92, do Sr. José Luiz Clerot, contra pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição
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N° 1.257/91 (FERNANDO FREIRE) - Institui uma compcn
saçAo financeira suplementar pela exploração de pe
tróleo ou gás natural, nos casos e condiçOes que
menciona.

Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 1531/91 (FRANCISCO SILVA) - Dispõe sobre a recipro

cidade compulsória nos casos de doação e recepçAo
de órgAos humanos.

Prazo:
Último dia: 21-10-92
NO 1.427/91 (LEOPOLDO BESSONE) - Institui a obrigato

riedade de registro, nas céludas de identidade, da
autorização para doação de Órgão.

Prazo:
Último dia: 21·10-92
Projeto de Lei
N° 1.105/91 (ALamO SANTOS) - DispOe sobre a doação

de órgãos para fins de transplante, e dá outras pro
videncias.

Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 1.473/91 (CARLOS ALBERTO CAMPISTA) - Altera o

Decreto-Lei nO 880, de 18 de setembro de 1969, que
criou o Fundo de Recuperação Econômica do Esta
do do Espírito Santo, e dá outras providencias.

Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 1.713/91 (FERNANDO DINIZ) - ProChe a utilização de

dormentes de madeira na construção de novas ferro
vias, e dá outras providencas.

Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 2.233/91 (pEDRO CORRflA) - Define parceria rural -

Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 2302,191 (EDI SILIPRIANDI) - Dispõe sobre a abertura

de capital das empresas estatais privatizáveis.
Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 2.459/91 (SENADO FEDERAL) - As.'lCgura prioridade

aos técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e
médicos veterinários nos projetos de reforma agrária.

Prazo:
Último dia: 21-10-92

Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 1.471/91 (FRANCISCO SILVA) - Determina a doaÇâo

compulsória de órgãos por condenados pelos crimes
previstos no inciso XLllI do artigo 5° da Constitui
ção Federal e artigos 121, 127, 213 do parágrafo 3°
do artigo 129 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal.

ProposiÇÔCs sujeitos a arquivamento, nos termos do ar
tigo 164, § 1° do RI. Prazo para recurso artigo 164,
§ 2° (5 sessOes).

Projeto de ResoluçAo
N° 9SfC». (ALDO RABELq) - Institui Comissão Parlamen

tar de Inquérito destinada a investigar o envolvimen
to do ex-ministro Rogério Magri na prática de cor
rupção, durante sua gestão no Ministério do Traba
lho Previdencia Social.

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 104-A, DE 1991

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9104, de 1991, que aprova o texto do acordo de Seguri
dade Social ou Segurança Social,celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Senhor Prisco Viana); e da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela aprovação (Relator: Sr.
Deicino Tavares.)

AVISOS
Pr0pOIiçOcl em fase de Emendas ou Recursos
U Recursos
PrõposiçOes sujeitos a arquivamento, nos termos do ar

tigo 58, § 4° do RI. Prazo para recurso artigo 58, § 2? (5 sessões).
Projeto de ResoluçAo
NO 96fC». (NILMÁJÜO MIRANDA) - Altera a redaçAo do

inciso I do artigo 252 da Resolução nO 17, de 1989
- Regimento Internto

-1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N973-F, DE 1991

Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei Complementarn973-E, de 1991, que institui
a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, e dá outras
providências, tendo pareceres dos Relatores designados pela
Mesa em substituição às Comissões de: F~nanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçamentária (Relator: Sr. Luiz
Carlos Hauly); e de Constituição e Justiça e de Redação,
pela rejeição (Relator: Sr. José Thomaz Nonô).

URGÊNCIA
(Art. 151, I, j, do Regimento Interno)

Discussão

n9 75/91, que "dá nova redação à letra b do inciso X, do
parágrafo 29, do art. 155 da Constituição Federal".

Requerimento, do Senhor Edi Siliprandi e outros, com
base nos arts. 117, XVII e 155 do Regimento Interno, solici
tando urgência para tramitação do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 141, de 1991, que "dispõe sobre a realização de
plebiscito para criação do Estado do Iguaçu".

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

Prazo:
Último dia: 21·10-92

ProposiçOes sujeitas a arquivamento, nos termos do ar
tigo 133 do Regimento Interno. Prazo para recurso
artigo 132, § 2? (5 sessoes).

Projeto Lei
N° 1.045/91 (SENADO FEDERAL) - Faculta ao emprega

do e servidor p6blico a percepçAo do 13° salário
em parcelas duodecimais, depositadas em caderne·
ta de poupança.

Prazo:
()Jtlmo dia: 21·10-92
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Prazo:
Último dia: 21-10-92
N° 2436/91 (pAULO PAIM) - DispOe sobre o reajustamen

to dos benefícios de prestação continuada da previ
dencia social.

N° 2195191 (lAERTE BASTOS) - Altera a redação de dis
positivos da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

Prazo: '1!' dia: 2140-92 .
Último dia: 26-10-92

Prazo: N° 2215/91 (BENEDITO DOMINGOS) - DispOe sobre a
Último dia: 21-10-92 perda do beneffcio da prisl10 especial pela prática

PropOliçOell lIujeitas a arquivamento, nOIl termOl do dos crimes que especifica, e dá outras providencias.
artigo 164, f 1° do RI. Prazo para recurso artigo 164, f '11' Prazo: '1!' dia: 21.10-92
(5 leIlOes). Último dia: 26-10-92
Projeto de Lei . N° 28S0m (REGINA GORDILHO) - DispOe sobre publici·
N° 228191 (FRANCISCO SILVA) - Que "modifica os limites. dade dos atos processuais.

de idade para os trabalhadores de estiva".- . Prazo: '1!' dia: 21.10-92
Prazo: '1!' dia: 21·10-92 Último dia: 26-10-92
Último dia: 26-10-92 PropOliçOclllujeitu a arquivamento, nOl termOl do
N° 550/91 (INOC~NCIO OLIVEIRA) - Que "acre$ccnta dis· artigo S8, f 4° do RI. prazo para recurao artigo S8, f '11' (5

positivos à Lei n° 6.229, de 17 de julho de 1975, que 1ICIIOc1)
dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de PrOPOlta de Emenda. Conltituiçlo
saúde, regulando a reposição parcial do preço do N° 107m (DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉ.
medicamento". RITO QUE INVESTIGA O EXTERMíNIO DE

Prazo: '1!' dia: 21-10-92 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) - Dá nova reda.
Último dia: 26-10-92 ção ao artigo 160 da Constituição Federal.
N° 727/91 (JOSÉ THOMAZ NONÔ) - Que "altera a reda- Prazo:'1!' dia: 21.10-92

ção do parágrafo '11' do artigo 529 e dos parágrafos Último dia: 26-10-92
1° e '11' do artigo 540 da CLT, aprovada pelo Decre-
to-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943".

Prazo: '1!' dia: 21-10-92 .RELA~O DOS DEPUTADOS INSCRITOS
Último dia: 26-10-92 NO GRANDE EXPEDIENTE· OUTUBRO· 1992
N° 752/91 (GETúLIO NENA) - Que "dispOe sobre incenti- Data Dja Hora Nome

vos às empresas que invistam em pesquisa, formação 21 4a-feira 18:10 Angela Amin
e aperfeiçoamento dos recurso humanos e assegu- 18:35 Jandjra Feahali
rem aos empregados participação nos ganhos econo- 22 5a·feirà 18:10 José Genoino
micos resultantes da produtividade do seutrabalho, ~~....:-_----,-::-:"__..Jl~8!&.õ·3~5~_~ZJ..t~cadL.lM~o:uredJjrUõlaL-. _
regulamentando o parágrafo 4° do artigo 218 da 2'3 6&~feira 10:00 Edson Silva
Constituição Federal". 10:25 Chico Vigilante

Prazo: '1!' dia: 21-10-92 10:50 Munhoz da Rocha
Último dia: 26-10-92 11:15 Dejandir Dalpasquale

fi Co rd 11:40 Clovis AssisN° 933191 (COSTA FERREIRA) - Modi lca a nso I ação 12:05 José Thomaz Nono
das Leis do Trabalho, permitindo a participação de 12:30 Maria Luiza Fontenele
trabalhadores aposentados nos cargos de administra· 12:55 Ernesto Gradella
ção sindical.. 13:20 Heraldo Boaventura

Prazo: '1!' dia: 21-10-92 26 2,-.feira 15:00 Raul Pont
Último dia: 26-10-92

15:25 Dercio Knop
N° 1.072/91 (ORLANDO PACHECO) - Que "dispOe sobre 15:50 Adroaldo Streck

o pagamento do adicional de remuneração, na for· 16:15 Lourival Freitas
ma doartigo 7°, incisoxxm, da Cbnstituição Federal". 16:40 Paulo Rocha

Prazo: '1!' dia: 21·10-92 17:05 Gilvam Borges
Último dia: 26-10-92 17:30 Alcides Modesto
N° 2.186/91 (NILSON GIBSON) - Que "institui, nos termos 17:55 Wagner do Nascimento

do art. 62 do Ato das DisposiçOea Constitucionais 18:20 Valdomiro Lima
Transit6rias, o Serviço Nacional de Aprendi7.agem 27 3a·feira 18:10 Osório Adriano
Rural- SENAR, e dá outras providencias". 18:35 Helio Rosas

Prazo: '1!' dia: 21·10-92 28 4a.feira 18:10 Zaire Rezende
Último dia: 26-10-92 18:35 Andre Benassi
N° 2276/91 (MAGALHÃES TEIXEIRA) - Que "privatiza a 29 5a.feira 18:10 Oswaldo Stecca

manutenção üe rodovias, e dá outras providencias". 18:35 Jonas Pinheiro
Prazo: '1!' dia: 21·10-92 30 6&-feira 10:00 Jones Santos Neves
Último dia: 26-10-92 10:25 Paulo OCtávio

PropOliçOcllujeitu a arquivamento, DOI termOl do 10:50 Luiz Moreira
artiSO 133doRI.Prazo pera recuno artigo 132. f '1!' (51ICId:I) 11:15 JDão Rosa
Projeto de Lei 11:40 Vasco Furlan
N° 488/91 (RUBERVAL PILOTIO) - DispOe sobre os con- 12:05 Vladimir Palmeira

tratos de parceria de pesca, e dá outras providencias. 12:30 Nan Souza
Prazo: '1!' dia: 21-10-92 12:55 Nilson Gibson
Último dia: 26-10-92 13:20 Evaldo Gon~ves
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(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 44 minuto;;.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n9

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a HELOÍSA HELENA
HORTA HARGREAVES, do cargo de Assessor Técnico,
CD-DAS-I02.3, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido da
Frente Liberal, a partir de 7 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n9

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LUIZ FERNANDO
FARIA DE AZEVEDO, do cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Governo, a partir de 9 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buções que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no artigo 49 da Lei n9 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve
nomear, na forma do artigo 99, item 11, da Lei n98.112, citada,
UBlRAJARA PEREIRA DE BRITO, para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo de
Assessor Técnico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformando pelo artigo 29do
Ato da Mesa n956, de 2 de abril de 1985.

Câmara dos Deputados, 20 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar ÂNGELA MANCUSO, Técnico Legislativo,
Classe Especial, ponto n9 1793, I' substituta do Secretário
de Comissão Temporária, CD-DAS-I01.2, da Comissão Par
lamentar Conjunta do Mercosul, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 22 de setembro do corrente ano.

Câmara dos D.eputados, 20 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 artjgo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar PAULO ROBERTO BAPTISTA LOPES,
Técnico Legislativo, Cla~e Especial, ponto n9 1335, 29 substi
tuto do Chefe da Seção de Legislação Brasileira, CD
DAS-l01.1, da Coordenação de Estudos Legislativos, do Cen
tro de Documentação e Informação, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 28 de setembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

APOSTILA

De acordo com o parágrafo 29 do artigo 29 da Lei n9
6.325, de 14 de abril de 1976, combinado com o parágrafo
29do artigo 193 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
o inativo JOSÉ CARLOS PADILHA VIDAL passa a ser
considerado aposentado, a partir de 16 de setembro de 1991,
no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial,
Padrão lU, acrescido das vantagens previstas no artigo 67
da Lein9 8.112, citada; no artigo 29, parágrafo 19, da Resolução
n9 1, de 7 de março de 1980; no artigo 29 , parágrafo 29, da
mencionada Lei n9 6.325, de 1976, combinado com o artigo
39 do Ato da Mesa n9 109, de 31 de janeiro de 1989; no
artigo 19da Resolução n96, de 4 de junho de 1985, combinado
com o artigo 29 da Resolução n9 7, de 14 de agosto de 1991;
no artigo 165, item VIII, da Resolução n9 67, de 9 de maio
de 1962, alterado pelo artigo 59 da Resolução n9 25, de 7
de dezembro de 1989, combinado com o artigo 59 da Resolução
n938, de 24 de outubro de 1983.

Diretoria-Geral, 20 de outubro de 1992. - Adelmar Sil
veira Sabino, Diretor-Geral.

COMISSÕ~S

REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Redação Final da Emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n9 6.128-B, de 1990, do Senado Federal
(PLS n9136/90, na Casa de origem)

Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei n9 6.128-B, de 1990, do Senado Federal (PLS 136/90
na Casa de origem), que "Dá nova redação ao Inciso
DI do art. 484 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei
n9 3.931, de 11 de dezembro de 1941).

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
Dá nova redação ao inciso 111 do art. 484 do Decreto-Lei

n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1992. - Deputado
José Luiz Clerot - Presidente. Deputado Nilson Gibson, Re
lator.

Redação Final da Emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n9 5.228-C, de 1990, do Senado Federal
(PLS n9 235/89 na Casa de origem).

Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei n9 5.228-C, de 1990, do Senado Federal (PLS 235/89
na Casa de origem) que "altera dispositivos da Lei n9

5.108, de 21 de setembro de 1966, que institui o Código
Nacional de Trânsito.

Suprima-se o art, 29 do projeto.
Sala da Comissão, 29 de setembro de 1992. - Deputado

José Luiz Clerot, Presidente. Deputado Nilson Gibson, Re
lator.

PROJETO DE LEI N9 5.878-B, DE 1990
Redação Final

Dispõe sobre concessão de décimo terceiro salário
ao segurado em gozo de abono de permanência em servi
ço, e determina outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O § 69 do art. 10 da Lei n9 5.890, de 8 de

junho de 1973, renumerado, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 10 .

§ 6° Ao segurado de que trata o § 4~ é assegurado o
pagamento do décimo terceiro salário no mês de dezembro,
em valor igual ao por ele percebido nesse mês. "

§ 6° Ao segurado de que trata o § 4~ é assegurado o
pagamento do décimo-terceiro salário no mês de dezembro,
em valor igual ao por ele percebido nesse mês."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 9 de setembro de 1992. - Deputado

José Luiz Clerot, Presidente; Deputado Nilson Gibson, Re
lator.

PROJETO DE LEI N9 969-B, DE 1991
Redação Final

Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n9 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O art. 45 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro

de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 45 .
Parágrafo único. Para que a renúncia produza os efeitos

jurídicos a que se destina, o advogado juntará aos autos docu
mento que comprove a efetiva ciência do mandante."

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 9 de setembro de 1992. - Deputado

José Luiz Clerot, Presidente; Deputado Nilson Gibson, Re
lator.

PROJETO DE LEI W 906-B, DE 1991
Redação Final

Acrescenta parágrafo ao art. 24 do Decreto-Lei n9
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processa
Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 24 do Decreto-Lei n~ 3.689, de 3 de outu

bro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se como § 19
o parágrafo único existente:

"Art. 24 .

§ 29 Seja qual for o crime, quando praticado em detri
mento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Muni
cípio, a ação penal será pública."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na datade sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 9 de setembro de 1992. - Deputado

José Luiz Clerot, Presidente; Deputado Nilson Gibson, Re
lator.

PROJETO DE LEI W 4.286-C, DE 1989
Redação Final

Destina o produto da alienação de imóveis da Previ
dência Social à construção, reforma ou instalação de
centros ou postos de saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O produto integral originário da alienação de

imóveis pertencentes à Previdência Social, ou a órgãos que
lhe sejam vinculados, será obrigatoriamente destinado à cons
trução, instalação ou reforma de postos, centros ou hospitais
gerais de pequeno porte, preferencialmente em localidades
que não disponham de recursos assistenciais médicos.

§ 19 Quando o imóvel a ser alienado situar-se em área
bem localizada e conservada, em localidades que não dispo
nham de recursos assistenciais de saúde, e que se constitua
em terreno sem edificação e sem destinação, com área trans
crita na total porção em nome da Previdência Social, esta
área será doada ao Poder Municipal, através de escritura ou
torgada pela Previdência Social, para a construção de postos,
centros ou hospitais gerais de pequeno porte.

§ 29 A não-edificação dos postos, centros ou hospitais
referidos no parágrafo anterior pelo Poder Municipal num
prazo de 4 (quatro) anos anulará a doação, observado o dispos
to no § 3~.

§ 3° O prazo aludido no parágrafo anterior poderá ser
prorrogado por mais 2 (dois) anos, no, caso de a Prefeitura
comprovar a existência de projeto e solicitação de financia
mento a órgão competente.

Art. 29 Os critérios para a distribuição dos recursos de
que trata esta lei, a serem definidos em ,regulamento pelos
Ministérios da área de assistência à saúde, deverão priorizar
os municípios ou localidades periféricas que não disponham
de serviços de saúde de qualquer natureza.

Art. 3~ O Governo Federal, mediante convênio com
Estados ou Municípios, poderá delegar a estes competência
para a aplicação dos recursos de que trata esta lei às finalidades
a que se destinam. '

Art. 4~ Esta lei entra em. vigói na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 9 de sembro de 1992. - Deputado

José Luiz Clerot, Presidente; Deputado Nilson Gibson, Re
lator.

PROJETO DE LEI N~ 4'.286-C, DE 1989
Redação Final

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
a Redação Final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson
Gibson, ao Projeto de Lei n94.286-B/89.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Luiz Cierot - Presidente; Roberto Magalhães, Jesus

Tajra, Messias Góis, Toni Gel, Tourinho Dantas Luiz Carlos
Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Renato Vianna, Adylson Motta, Edevaldo Alves da
Silva, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Israel Pinheiro, Juta
hy Júnior, Moroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigmaringa Seixas,
Hélio Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling, Carlos Kayath,
Gastone Righi, Mendes Botelho, Irani Barbosa, Robson Tu
ma, Wilson Müller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma,
Benedito Domingos, Reditário Cassol, Luiz Piauhylino, Pedro
Valadares, Everaldo de Oliveira, Alberto Goldman, Antônio
de Jesus, João Henrique, Jurandyr Paixão, Aroldo Góes,
Éden Pedroso, Delfim Netto, João Paulo, Cardoso Alves,
Paulo Marinho e Ubiratan Aguiar.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 1992. - Deputado
José Luiz Clerot, Presidente; Deputado Nilson Gibson, Re
lator.
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ATAS DAS COMISSÕES
49~ LEGISLATURA

2~SESSÃO LEGISLATIVA
COMISSÃO DE ECONO~IA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

14~ REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24-6-92

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e noventa e dois, às dez horas, em sua Sala
no Palácio do Congresso Nacional, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, presentes os Senhores De
putados Osório Adriano - Vice-Presidente, no eJ'ercício da
Presidência; Alberto Haddad - Vice-Presidente; Ezio Ferrei
ra, José Carlos Aleluia, Maviael Cavalcanti, Rubem Medina,
Wagner do Nascimento, Felipe Neri, Gonzaga Motta, Lázaro
Barbosa, Lúcia Vânia, Márcia Cibílis Viana, Marino Clinger,
Fetter Júnior, Pedro Pavão, Victor Faccioni, Ernani Viana,
Vittorio Medioli, José Fortunati, Vladimir Palmeira, João
Mendes, Jarvis Gaidzinski, Jones Santos Neves, Mauro Bor
ges, (titulares), Vadão Gomes, Waldir Guerra, Paulo Ramos,
Basílio VílIani, Fábio Meirelles, Luiz Gushiken e Raul Pont
(suplentes). Deixaram de comparecer os Senhores Deputados
Gilson Machado - Presidente; Jaques Wagner - Vice-Pre
sidente; Antonio Holanda, José Múcio Monteiro, Roseana
Sarney, Alberto Goldmann, Edivaldo Mota, João Almeida,
José Belato, Miro Teixeira, Sérgio Machado, Raquel Cân
dido, Eduardo Braga e Roberto Balestra (titulares), Adauto
Pereira, Ângelo Magalhães, Átila Lins, José Mendonça Bezer
ra, Manoel Castro, Maurício Calixto, Orlando Bezerra, Rena
to Johnsson, Aluízio Alves, César Maia, Fernando Bezerra
Coelho, Luís Roberto Ponte, Pedro Abrão, Francisco Evange
lísta, Luiz Girão, Francisco Diógenes, José Serra, Paulo Har
tung, Saulo Coelho, Félix Mendonça, Paulo Heslander, Paulo
Delgado, Pedro Valadares, Álvaro Valle, Nelson Bornier,
Ariosto Holanda, Pauderney Avelino, Paulo Mandarino e
João Colaço (suplentes). ATA: Abertos os trabalhos, foi dis
pensada a leitura da Ata da reunião anterior, aprovada, unani
mamente, sem restrições. Expediente: o Presidente deu co
nhecimento dos seguintes expedientes: recebidos: a) Demons
trativo Mensal dos Trabalhos das Comissões, relativo ao mês
de maio 92. A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
contava com 121 proposições pendentes do mês anterior; rece
beu 15; apreciou 16; anexou 1; retirou e/ou arquivou 2, ficando
com 117 pendentes na Comissão. Foram realizadas 4 reuniões
ordinárias. b) Convite da Comissão de Seguridade Social e
Família para o I Simpósio Nacional sobre Grandes Endemias,
a realizar-se nos dias 23,. 24 e 25 de junho, no Auditório
Nereu Ramos. c) Correspondência da Deputada Lúcia Vânia
solicitando retirar de pauta o Projeto de Lei n9 1.145/91, do
qual é relatora, em função de necessidade de reformular o
seu parecer. d) Ofício n9 116-L-BL./92, da Liderança do Bloco
Parlamentar, indicando o Deputado José Moura, PFL/PE,
para substituir o Deputado José Mendonça, PFL/PE, como
membro suplente desta Comissão. Expedidos: Requerimento
do Deputado Osório Adriano ao Presidente da Câmara, solici
tando retificar a distribuição do PL n9 11-B/91, incluindo esta
Comissão dentre as demais inicialmente designadas. O reque
rimento foi deferido pelo Sr. Presidente da Casa. Antes de
iniciar a Ordem do Dia, o Presidente submeteu ao Plenário
a inclusão na pauta, em regime de urgência, do PL n9 11-B,
de 1991 - da Sr~ Luci Choinacki e outros 4 - que "dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relati-

vos à Reforma Agrária, previstos no Capítulo III, Título VII,
da Constituiçãc;> Ft::deral". Falaram_sobre o assunto os Depu
tados José Fortunati, Ézio Ferreira, Gonzaga Mota, Fábio
MeireIles, Jones Santos Neves, Jarvis Gaidzinski e Lázaro
Barbosa. Tendo em vista a realização simulânea de reunião,
com a participação das lideranças partidárias, visando buscar
o consenso sobre a questão, ficou decidido deixar a apreciação
deste projeto para o final dos trabalhos. O Presidente deu
início à Ordem do Dia: Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa: urgência: 1) Projeto de Lei n9 2.822/92
- do Sr. Eduardo Jorge - que "estende ao salário mínimo
a antecipação bimestral, garantida pela política salarial, pre
vista para a parcela até três salários mínimos e dá outras
providências". (Apenas ao PL n9 2.145/92). Relator: Depu
tado Gilson Machado (avocado). Parecer: Favorável, nos ter
mos do Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria e
Comérciao ao Projeto de Lei n9 2.145/92. Ausente o relator,
o Deputado Ézio Ferreira fez a leitura do parecer. Em discus
são, falaram os seguintes Deputados: José Fortunati, Jarvis
Gaidzinki e Lázaro Barbosa. Em votação, aprovado o parecer
do relator, contra os votos dos Deputados José Fortunati,
Lázaro Barbosa, Mauro Borges, Marino Clinger, Fetter Jú
nior, Raul Pont e Vladimir Palmeira. Segue à Coordenação
de Comissões Permanentes. Em seguida, o Deputado José
Fortunati solicitou ao Presidente incuir na pauta, para aprecia
ção deste Plenário, requerimento de sua autoria, solicitando
o comparecimento do Sr. Pedro Pedrossian, Governador do
Estado do Mato Grosso do Sul, para esclarecer as questões
relativas às dívidas contraídas pelo Governo do Mato Grosso
do Sul e assumidas pelo Banco do Brasil junto aos Bancos
Bamerindus, Banco de Crédito Nacional e outras Instituições
Financeiras Privadas. Submetido ao Plenário, foi aprovada
unanimemente a inclusão na pauta. Em discussão, falaram
os seguintes Deputados: José Fortunati, gue fez considerações
sobre seu requerimento; Fetter Júnior; Ezio Ferreira; Waldir
Guerra; e Lázaro Barbosa, que considerou ser a matéria uma
ação de competência constitucional do Senado Federal. O
Deputado José Fortunati retirou seu requerimento e informou
que o encaminhará ao Senado, através da Liderança do seu
partido, naquela Casa. Em seguida, o Deputado Rubem Me
dina solicitou ao Presidente inclusão na pauta de requerimento
de sua autoria e subscrito por 21 membros desta Comissão,
que transforma em Subcomissão Permanente a Subcomissão
Especial para Acompanhamento do Programa Nacional de
Desestatização. Aprovada unanimimente sua inclusão, na
pauta. Em votação o requerimento, foi o mesmo aprovado
unanimemente. O Deputado Jarvis Gaidzinski entregou ao
Presidente, requerimento de sua autoria, propondo a "criação
de Subcomissão Especial visando a Retomada do Desenvol
vimento Nacional através do Segmento da Construção Civil".
A matéria será oportunamente incluída na pauta dos traba
lhos. Nesse momento, teve início a ordem do dia da sessão
da Câmara dos Deputados. Encerramento: Em cumprimento
às determinações regimentais, o Presidente encerrou os traba
lhos às onze horas e cinqüenta e cinco minutos, adiando os
s da pauta para a próxima reunião, convocada para o dia
30 de junho, terça-feira, às 10 horas. E para constar, eu Jussara
Maria Goulart Brasil Araújo, Secretária, lavrei a presente
Ata que lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente e publicada no Diário do Congresso Nacional. - Depu
tado Osório Adriano, Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

18· REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23-9-92

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de
mil novecentos e noventa e dois, às onze horas e vinte e
cinco minutos, em sua salan9 11 do Anexo lI, reuniu-se esta
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
sob a presidência do Deputado Amaury Müller, presidente
elJl exercício, presentes os seguintes Deputados: José Carlos
Sabóia, Aldo Rebelo, Zaire Rezende, Chico Vigilante, Be
raldo Boaventura, Paulo Paim, Paulo Rocha, Hugo Biehl,
João de Deus Antunes, Maria Laura e Jair Bôlsonaro (Titula
res) e Nilson Gibson, Jaques Wagner, Paulo Ramos, Sigma
ringa Seixas, Tuga Angerami, Edésio Passos, Ernesto Gra
della e José Ulisses de Oliveira (Suplentes). Não compare
ceram os Deputados: Carlos Alberto Campista, Délio Braz,
Edmar Moreira, Humberto Souto, José Burnet, Luis Eduar
do, Zé Gomes da Rocha, Jurandyr Paixão, Mauri Sérgio,
Maurici Mariano, Tidei de Lima, Edmundo .Galdino, Jabes
Ribeiro, Mauro Sampaio, Edison Fidelis, Ricardo Izar, Mário
de Oliveira e Rose de Freitas (Titulares) e Eraldo Trindade,
Euclydes Mello, Flávio Derzy, Júlio Cabral, Messias Góis,
Mussa Demes, Sérgio Barcellos, Renato Vianna, Augusto
Carvalho, Sérgio Cury, Sérgio Gaudenzi, Jayme Santana, Ma
es, Joaquim Sucena, Eduardo Matias, Irani Barbosa, Jamil
Haddad e Wanda Reis (Suplentes). Aprovada a ata da reunião
anterior, o Presidente deu início aos trabalhos invocando o
Ato n9 177/89 para incluir três projetos que não estavam na
pauta, mas que, pela importância, precisavam ser apreciados.
Contando com a anuência do plenário, propôs que ostnesmos
fossem apreciados de imediato. Mais uma vez todos concor
daram. Passou-se à apreciação: 1) Projeto de Lei n9 1.396/91
- do Sr. Ernesto Gradella - que "exclui a Empresa de
Aeronáutica S. A. - EMBRAER-, da abrangência da Lei
n9 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional
de Desestatização". Relator: Deputado Carlos Santana. Pare
cer: Favorável. (O parecer foi lido pelo Deputado Paulo Ra
mos.) Em votação, a Comissão aprovou unanimemente o pro
jeto, nos termos do parecer do Relator. Neste momento, ape
nas para a apreciação e votação do item seguinte, a presidência
foi ocupada, nos termos regimentais, pelo Deputado José Car
los Sabóia. 2) Projeto de Lei n9 3.067/92 - do Ministério
Público da União - que "cria cargos de Procurador do Traba
lho de 2· Categoria, e dá outras providências". Relator: Depu
tado Amaury Müller. Parecer: Favorável. Em votação, a Co
missão aprovou unanimemente o projeto, nos termos do pare
cer do Relator. 3) Projeto de Lei n9 1.971191-do Sr. Jackson
Pereira - que "institui processo sumário 'para apurar denún
cias contra atos de corrupção ou lesivos ao patrimônio públi
co". Relator: Deputada Maria Laura. Parecer: Contrário. Em
votação, a Comissão rejeitou unanimemente o projeto, nos
termos do parecer da Relatora. 4) Projeto de Resolução n9

97/92 - dos Srs. José Dirceu e José Genoíno - que "institui,
nos termos do artigo 58, parágrafo 39 da Constituição Federal
e parágrafo 49 do artigo 35 do Regimento Interno da Câma:r:a
dos Deputados, Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
prazo de cento e vinte dias, investigar as denúncias de irregula
'ridades no âmbito dos órgãos da Administração Pública Fede
ral". Relator: Deputado Ernesto Gradella. Parecer: Favorá
vel. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do
Relator. 5) Projeto de Lei n9 5.141/90 - do SI. Eduardo

Jorge - que "dispõe sobre as obrigações dos empregados
em relação à saúde dos trabalhadores. Relator: Deputado
Zaire Rezende. Parecer: Contrário. Em discussão, falaram
os Deputados Ernesto Gradella, Aldo Rebelo e Paulo Ramos.
Foi concedida vista ao Deputado Ernesto Gradella. 6) Projeto
de Lei n9 305/91-do Sr. Carlos Cardinal-que "regulamenta
o artigo 10 da Constituição Federal". Relator: Deputado José
Carlos Sabóia. Parecer: Favorável. Em votação, a Comissão
aprovou unanimemente o projeto, nos termos do parecer do
Relator. 7) Projeto de Lei n9 874/91- do SI. Carlos Cardinal
- que "acrescenta parágrafo 79 ao artigo 543 da Consolidação
das Leis do Trabalho". Relator: Deputado Zaire Rezende.
Parecer: Favorável. Em votação, a Comissão aprovou unani
memente o projeto, nos termos do parecer do Relator. 8)
Projeto de Lei n9 731/91 - do SI. Paulo Paim - que "acres
centa parágrafo ao artigo 69 da Lei n9 605, de 5 de janeiro
de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado".
Relator: Deputado Zaire Rezende. Parecer: Favorável. Em
votação, a Comissão aprovou unanimemente o projeto, nos
termos do parecer do Relator. 9) Projeto de Lei n9 1.279/91
- dos Srs. Antônio Carlos Mendes Thame e Jabes Ribeiro
- que "estende o seguro desemprego ao trabalhador rural".
Relator: Deputado Zaire Rezende. Parecer: Favorável. Em
votação, a Comissão aprovou unanimemente o projeto, nos
termos do parecer do Relator. Nada mais havendo a tratar,
às doze horas e vinte e cinco minutos foi encerrada a reunião
e, para constar, eu, Antônio Luis de S. Santana, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente.

Ass.) Deputado Amaury Müller - Presidente em exer
cício.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada a continuar as investigações de irregula
ridades na cessão do controle acionário da NEC do Brasil
S/A, bem como o envolvimento e ação direta do Minis
tério das Comunicações e da Telebrás nos fatos.

13· REUNIÃO, REALIZADA EM
22 DE SETEMBRO DE 1992

Às onze horas e trinta e um minutos do dia vinte e dois
de setembro de mil novecentos e noventa e dois, no Plenário
número vinte e um do Anexo Dois da Câmara dos Deputados,
em Brasília, Distrito Federal, sob a Presidência do Deputado
Mussa Demes, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a continuar as investigações de irregularidades na
cessão do controle acionário da NEC·do Brasil S/A, bem
como o envolvimento e ação direta do Ministério das Comuni
cações e da Telebrás nos fatos, criada pelo Requerimento
número de.z, de mil novecentos e noventa e um, com a pre
sença dos Deputados Mussa Demes, Presidente; José Lou
renço, Vice-Presidente; Luiz Carlos Santos, Relator; Paulo
Ramos, Luiz Moreira, Luiz Pontes, Jairo Carneiro, Nestor
Duarte, Geddel Vieira Lima, Tilden Santiago, Ronaldo Caia
do, Jairo Azi, Jones Santos Neves, membros titulares; José
Carlos Aleluia, Paes Landim, Nelson Bornier, Aroldo Cedraz,
membros suplentes; João Almeida, Moroni Torgan, presenças
eventuais. Verificada a existência de quorum regimental, o
Senhor Presidente, Deputado Mussa Demes, declarou abertos
os trabalhos e, tendo sido distribuída a Ata da reunião ante

,rior, colocou-a em discussão. Não havendo quem quisesse
discuti-la, foi submetida a votos e aprovada. O Senhor Presi-
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dente, após conceder a palavra sucessivamente aos Deputados
Luiz Carlos Santos, Jairo Azi, Nestor Duarte, José Lourenço,
Paulo Ramos, Jairo Carneiro, Tilden Santiago e Ronaldo
Caiado, submeteu a votos os seguintes requerimentos: 1 
Do Senhor Deputado Geddel Vieira Lima, requisitando infor
mações sobre a movimentação financeira e bancária dos Se
nhores Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, Rômulo Villar
Furtado e Almir Vieira Dias. O requerimento foi rejeitado
por cinco votds sim e sete votos não. Votaram sim os Senhores
Deputados Paulo Ramos, Geddel Vieira Lima, Nestor Duar
te, Tilden Santiago, Luiz Carlos Santos. Votaram não os Se
nhores Deputados Jairo Azi, Ronaldo Caiado, José Lourenço,
Luis Pontes, Luiz Moreira, Jairo Carneiro, Nelson Bornier.
2 - Do Senhor Deputado Geddel Vieira Lima, requisitando
cópias das declarações de renda dos Senhores Antônio Carlos
Peixoto de Magalhães, Rômulo Villar Furtado e Almir Vieira
Dias. O requerimento foi rejeitado por cinco votos sim e
sete votos não. Votaram sim os Senhores Deputados Paulo
Ramos, Geddel Vieira Lima, Nestor Duarte, Tilden Santiago,
Luiz Carlos Santos. Votaram não os Senhores Deputados Jairo
Azi, José Lourenço, Ronaldo Caiado, Luis Pontes, Jairo Car
omier, Luiz Moreira. 3 - Do Senhor Deputado Tilden Santia
go, convocando para prestar depoimento o Senhor Roberto
Marinho, Presidente das Organizações Globo. O requerimen
to foi rejeitado por quatro votos sim e oito votos não. Votaram
sim os Senhores Deputados Paulo Ramos, Geddel Vieira Li-·
ma, Nestor Duarte, Tilden Santiago. Votaram não os Senho
res Deputados Nelson Bornier, Jairo Azi, Ronaldo Caiado,
Luis Pontes, Jairo Carneiro, Luiz Moreira, José Lourenço,
Luiz Carlos Santos. 4 .,-- Do Senhor Deputado Paulo Ramos,
de convocação, para prestar depoimento, do Senhor Senador
José Sarney. O requerimento foi rejeitado por quatro votos
sim e oito votos não. Votaram sim os Senhores Deputados
Paulo Ramos, Geddel Vieira Lima, Nestor Duarte, Tilden
Santiago. Votaram não os Senhores Deputados José Lou
renço, Jairo Carneiro, Luiz Moreira, Luis Pontes, Ronaldo
Caiado; Nelson Bornier, Jairo Azi, Luiz Carlos Santos. 5
_. Do Senhor Deputado Jairo Carneiro, convocando para
prestar depoimento o Senhor Deputado Francisco Dornelles.
O requerimento foi rejeitado por quatro votos sim, sete votos
não e abstenção do Deputado Jairo Carneiro. Votaram sim
os Senhores Deputados Nestor Duarte, Paulo Ramos, Tilden
Santiago, Geddel Vieira Lima. Votaram não os Senhores De
putados Ronaldo Caiado, Luis Pontes, José Lourenço, Luiz
Moreira, Jairo Azi, Nelson Bornier, Luiz Carlos Santos. 6
- Dos Senhores Deputados Nestor Duarte e Geddel Vieira
Lima, requisitando informações sobre a movimentação finan
ceira e bancária, bem como de cópia da declaração de renda

.dos Senhores Antônio Carlos Magalhães Júnior, Deputado
Luiz Eduardo Magalhães, César Mata Pires, Luiz Fernando
Pedreira Laranjeira, Modésio Ferreira de Cerqueira, Modesto
Cerqueira, Marco Antônio Leal, Carlos de Souza e André
de Menezes Maron. O requerimento foi rejeitado por cinco
votos sim e sete votos não. Votaram sim os Senhores Depu
tados Nestor Duarte, Paulo Ramos, Tilden Santiago, Geddel
Vieira Lima, Luiz Carlos Santos. Votaram não os Senhores
Deputados Luiz Moreira, Nelson Bornier, Jairo Azi, Ronaldo
Caiado, Luis Pontes, José Lourenço, Jairo Carneiro. 7 
O Senhor Presidente ao anunciar a votação de requerimento
do Senhor Deputado José Lourenço concedeu a palavra ao
autor, que informou ao Plenário a retirada do requerimento,
nos termos regimentais. 8 - Do Senhor Deputado Nestor
Duarte, para acareação entre os Senhores Mário Garnero

e Antônio Carlos Magalhães. O requerimento foi rejeitado
por quatro votos sim, sete votos não e abstenção do Senhor
Deputado Luiz Carlos Santos. Votara, sim os Senhores Depu
tados Nestor Duarte, Paulo Ramos, Geddel Vieira Lima, Til
den Santiago. Votaram não os Senhores Deputados Luiz Mo
reira, Jairo Carneiro, Jairo Azi, José Lourenço, Ronaldo Caia
do, Luis Pontes, Nelson Bornier. 9 - Requerimento do Se
nhor Deputado Luiz Carlos Santos, Relator, de prorrogação
dos trabalhos da Comissão, por mais quinze dias, nos termos
regimentais. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
O Senhor Deputado Paulo Ramos passou à Mesa Relatório
sobre o caso Nec, de sua autoria, da qual o Senhor Presidente
deu vistas ao Senhor Deputado Luiz Carlos Santos, Relator.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Deputado
Mussa Demes, declarou encerrada a reunião, antes convo
cando outra para o próximo dia oito de outubro, às dez horas,
para apresentação e discussão do RelatóriQ Preliminar. E,
para constar, eu, Vladimir Rodrigues Silva, Secretário em
exercício, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e remetida à publicação
no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n~ 48, de 1991 (sistema tributário nacio
nal).

3' REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 9 DE SETEMBRO DE 1992

(Audiência Pública)

Aos nove dias do mês de setembro de mil novecentos
e noventa e dois, na sala número treze do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão Espe
cial Destinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda à
Constituição ng 48, de 1991, do Senhor Luiz Carlos Hauly,
que "altera dispositivos da Constituição Federal" (Sistema
Tributário Nacional), sob a Presidência do Senhor Deputado
José Dutra, Presidente, e com a presença dos Senhores Depu
tados Germano Rigotto, I g Vice-Presidente; Benito Gama,
Relator; Aloízio Mercadante, Luis Roberto Ponte, Osvaldo
Reis, Sérgio Gaudenzi, melnbros titulares; Jairo Carneiro,
Jackson Pereira, Jones Santos Neves e Paulo Bernardo, mem
bros suplentes. Estiveram presentes, ainda, os Senhores De
putados não membros: José Fortunatti, Delfim Netto, Luiz
Carlos Hauly, Roberto Campos e Ernesto Gradella. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente deu por abertos os
trabalhos. Ata: Tendo em vista a distribuição. antecipada a
todos os membros presentes de cópias da Ata da reunião
anterior, foi dispensada a sua leitura. Em discussão, não houve
oradores. Em votação, a referida Ata foi aprovada por unani
midade. Expediente: Ofício ng 1.559/92, do Dr. João Paulo
M. Peixoto, Chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, infor
mando o encaminhamento à Comissão dos estudos elaborados
pela Comissão Executiva da Reforma Fiscal; Requerimento
do Senhor Deputado Jairo Carneiro, para que seja convidado
o Professor Dr. Edvaldo Pereira de Brito, Advogado na espe
cialização direito empresarial, destacadamente direito tributá
rio. Correspondência Expedida: Requerimento ao Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, solicitando que fosse
submetido à deliberação do Plenário a prorrogação do prazo
para emendas na Comissão por mais doze sessões. Indicações
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para audiências na Comissão: Dos Senhores Deputados José
Fortunatti e Paulo Bernardo, os Secretários de Finanças dos
Estados do Rio Grande do Sul, Ceará e São Paulo; o Senhor
Amir Antonio Khair, Presidente da Associação Brasileira dos
Secretários e Dirigentes de Finanças dos Municípios das Capi
tais; um representante da Fundação Getúlio Vargas; um repre
sentante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Te
souro Nacional. Do Senhor Deputado José Dutra, o Presi
dente da Associação Brasileira dos Bancos Comerciais Esta
duais. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra,
respectivamente, aos convidados: Dr. Ives Gandra da Silva
Martins, tributarista e professor da Faculdade de Direito da
Universidade Mackenzie, e Dr. Ary Osvaldo Mattos Filho,
Coordenador da Comissão Executiva da Reforma Fiscal. Os
oradores foram interpelados pelos Senhores Deputados Luiz
Carlos Hauly, Sergio Gaudenzi, Germano Rigotto, Luiz Ro
berto Ponte, Benito Gama, José Fortunatti, Aloizio Merca
dante e José Dutra. O Senhor Presidente agradeceu a presença
dos palestrantes, que muito contribuíram para o bom anda
mento dos trabalhos da Comissão e aproveitou para informar
ao Plenário sobre o encerramento do prazo para emendas.
Comunicou ainda que a Comissão somente voltará a se reunir
após a definição da questão doimpeachment do Presidente
da República. A reunião foi presidida, também, pelo Senhor

Deputado Germano Rigotto. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou os trabalhos às treze horas e
cinqüenta minutos, e para constar, eu, Silvio Avelino da Silva,
Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada a publicação.
Os trabalhos foram gravados e suas notas taquigráficas, após
traduzidas, integrarão esta Ata.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Distribuição N~ 29/92

O Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, Deputado Carlos Alberto Campista,
em 20-10-92, fez a seguinte distribuição:

Ao Senhor Deputado AMAURY MÜLLER:
Projeto de Lei n9 3.172/92 - do Ministério Público da

União (Mensagem n9 6/92) - que "dispõe sobre a criação
de Procuradorias da República em Municípios do Interior,
e dá outras providências".

Brasília, 20 de outubro de 1992. - Antônio Luis de Souza
Santana, Secretário.



MESA ----.

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (pMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (pMDB)

'],O Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOC:ê:NCIO OLIVEIRA (PFL)

'],O Secretário:
ETEVALDO NÓGUElRA (PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (PTB)

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA cÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFUPRN/PSC

Lilcr

LUís EDUARDO
Vice-!Jdcres

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Uder
JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-Ll'deres

Liler

EDEN PEDROSO

Vice-Uderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
1RABALHISTA

-PDT-

José carlos Vasconcellos
AntOnio dos Santos
AntOnio Holanda
Atila Lins
César Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo TInoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
Josê Múcio Monteiro

Maluly Netto
Maviel cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Odelmo Leão
Paes Landim

Roberto Magalhães
Romel An~io

Sandra cavalcanti
Tony Gel

Josê carlos Aleluia
Maur(cio calixto

Gerson Peres
Aécio de Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

Teresa Jucá
Victor Faccioni
Josê Lourenço

Amaral Neto

Lilcr

GENEBALDO CORREIA

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

Jackson Pereira
Rubens Buaeno
Sêrgio Machado

carlos Lupi
Paulo Ramos

Márcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Aldo Pinto
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson Müller

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

Liler
JOSÉ SERRA
Vice-lideres

AntOnio carlos Mendes Tbame
Adroaldo Streck
Artur da Távola
Jabes Ribeiro

Jol1o Henrique
Josê Maranhão

Josê Thomaz NonO
Luiz carlos Santos

zaire Rezende
Maurilio Ferreira Uma

Manoel Moreira

Vice-Udcres

César Maia
Cid carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
João Almeida



PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-
Liler

EDUARDO JORGE

Vice-lideres

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-
Liler

NELSON MARQUEZELli

Vice-Lfderes

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-
Liler

CÉliO DE CASTRO

Vice-lideres

João Teixeira
Diogo Nomura

Roberto Franca

Liler
RICARDO IZAR

Vice-Uderes

Pedro Valadares

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

-PST-
Liler

LUIZ CARLOS HAULY

Vice-Lfderes
Nan Souza

Jones Santos Neves
Getúlio Neiva

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

João Mendes
Augustinho Freitas
Antônio Morimoto
Roberto Jefferson

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidélis

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Liler

JONIVAL LUCAS

Vice-Lfderes

PARTIDO TRABALHISTA

RENOVADOR

-PTR-
Liler

EURIDES BRITO

Vice-Uleres
Salatiel Carvalho Mário Chermont

PARTIDO liBERAL

-PL-

Paulo Mandarino
José Maria Eymael

Avenir Rosa
Francisco Coelho

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

Liler

ALDO REBELO

Vice-Uder

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS

PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA

-PPS

PARTIDO VERDE

-PV-
PARTIDO REPUBliCANO

PROGRESSISTA
-PRP-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA P1R
E POúTICA RURAL

B.Sá 1 vaga

Presidente: Dep. Vadão Gomes (Bloco-SP) PSB1° Vice-Presidente: Dep. Otto Cunha (Bloco-PR)
'1P Vice-Presidente: Dep. Hélio Rosas (PMDB-SP) Álvaro Ribeiro30 Vice-Presidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco Romero Filho

Arno Magarinos Ronaldo caiado PCdoB
Evaldo Gonçalves Tadashi Kuriki
Ibere Ferreira Vadao Gomes Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury Vitório Malta PRS
Otto Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer José Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Leomar Quintanílha
Derval de Paiva Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klein
Hélio Rosas Pedro Abrao Abelardo Lupion Maviael cavalcanti
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg Antonio Ueno Odehm Leao
Joni Varisco Virmondes Cruvinel camilo Machado Osvaldo Coelho

PDT Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivanio Guerra Romel Anfsio
Lael Varella Wagner do Nascimento

Aroldo Goes Laerte Bastos Lepr Lomanto 1 vaga
carlos Cardinal Luiz Gira0
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Bender Domingos Juvenil José Maranhão
João Tota Paulo Mourao Fernando Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo Titan

PSDB
José Maranhão 6 vagas

André Benassi Rubens Bueno PDT
Cid carvalho gMDBl:> Wilson Moreira
Osório Santa uz (P C) Beraldo Boaventura Junot Abi-Ramia

PT a6vis Assis 1 vaga
José carlos Coutinho

Adão Pretto Pedro ToneIli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aécio de Borba Djenal Gonçalves
PTB carlos Azambuja Fetter Júnior

Augustinho FreitaS Wilson Cunha PSDB
Roberto Torres

Antonio Faleiros Luiz Pontes
PDC Jabes Ribeiro Oswaldo Stecca.

João Batista Motta
samir Tannús

PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biebl (PDS)

Avelino Costa Wilmar Peres AIoizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgfiio 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

PTR PT

Osvaldo Reis Reditário Cassol Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (PDS) PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Secretário: Jos6 Maria de Andrade Córdova
Ariosto Holanda

Ramal: 6978/6979/6981 PST
ReuniOCs: 411s e 511s feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
WaIter Nory (PMDB)

PCB
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP) Roberto Freire1° Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (pT-AP)
20 Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP) Suplentes
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Bloco Cesar Bandeira Luis Eduardo

César Souza Paulo Marinho
Angelo Magalhães Jerônimo Reis Délio Braz Pedro Irujo
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Gilson Machado Renato Johnsson
Carlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto Ruben Bento
Eraldo Trindade Maurfcio Calixto PMDBFausto Rocha Paulo Lima
George Takimoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros

PMDB Manoel Moreira Tidei de Lima
4 vagas

Aluizio Alves Laprovita Vieira PDT

Domingos JuvenaI Luiz Tadeu Leite Aldo Pinto Edson Silva
Eliel Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi
Hagahús Araujo Roberto Valadão PDS
Henrique Eduardo Alves 1 vaga Daniel Silva José Teles

PDT Gerson Peres Ruberval Pilotto
Beto Mansur Cidinha Campos Ibrahim Abi-Ackel
Carlos Lupi J086 Vicente Brizola



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho Joao Natal Mendes Ribeiro
Flávio Arns Jackson Pereira Joao Rosa Nelson Jobim

PT José Dutra Nilson Gibson
José Luiz Clerot Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz Nonõ Ulysses Guimarães
José Genoíno SandraStarling Luiz carlos Santos 1 vaga

PTB
PDT

Aldir cabral Paulo de Almeida
Dércio Knop Sérgio Cury
Luiz Salomão Vital do Rego

Gastone Righi Vivaldo Barbosa
PDC PDS

samir TannOs AdYlSân Motta Ibrahim Abi-Ackel

PL
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana
Gerson Peres

Flávio Rocha Robson Tuma PSDB

PTR Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Costa Ferreira 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

PPS
José Maria Eymael Rodrigues Palma (pTB)

PL
Sérgio Arouca

Irani Barbosa Wilson Müller (pD1)
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Robson Tuma
Ramal: 6906/69f17/6908/691O

PTRReunião: 4"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÁO DE CONSTI~O Benedito Domingos Reditário cassol

E JUSTIÇA E DE REDA O PSB

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB) Luiz Piauhylino

10 Vice-Presidente: Dep. João Rosa (pMDB-MG) PST
'l:' Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB) Pedro Valadares
30Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

PCdoB
Titulares Haroldo Uma

Bloco Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
Átila Lins Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel José Burnett Rubem Medina
Messias Góis Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite Bloco
Armando Costa Neif Jabur
Ary Kara Nestor Duarte Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Ubiratan Aguiar Freire Júnior Maruli Guimarâes
João Henrique Valter Pereira João Maia Nelson Marquezelli
Jurandyr Paixão 1 vaga José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT

Aroldo Goes
PMDB

liberato Caboclo
Carlos Lupi Mendonça Neto Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pedroso Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos
PDTJoão de Deus Antunes Vasco Furlan

Marcelino Romano Machado
Regina GordilhoBeth Azize

PSDB Edson Silva

Edmundo Galdino Osmânio Pereira PDS
Fábio Feldmann Paulo Silva Aécio Neves (PSDB) 1 vaga
Magalhães Teixeira Amaral Netto

PT PSDB
Agostinho Valente José Dirceu Fábio Feldmann Marco Penaforte
João Paulo Pedro Tonelli Tuga 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 Augusto Curvo Wellington Fagundes

PTR
PTR

Mário Chermont
Mário Chermont

1 vaga
PSB

PSB UIdurico Pinto
Miguel Arraes PV

PST Sidney de Miguel
Luiz Carlos Hauly Suplentes

PCdoB Bloco

Renildo Calheiros Amo Magarinos Tadashi Kuriki

secretário: Luiz Hemrique Cascelli de Azevedo. Fátima Pelaes Sarney Filho

Ramal: 6922 a 6925 Paulo OCtávio 'H Gomes da Rocha

ReuniOCs: 3-S, 4-S e 5-S feiras, às 10:00. Plenário, sala lo Pedro Correa 1 vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
Ricardo Murad

PMDB
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alofzio Santos Luiz Soyer
Presidente: Dep. Tuga Angerami (pSDB.sP) 5 vagasPDT
10 Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE)
'1P Vice-Presidente: Dep. MarHu Guimaraes (Bloco-MS) Jose Vicente Brizola Paulo Portugal

30 Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra

PT PL
Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

PTB PlR
Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avenir Rosa 1 vaga

PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)
PlR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro Angelo Magalhaes Renato Johnsson

PV
Átila Lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Aluízio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4llg feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abrão

COMISSÁO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Luiz Girão Paulo Ramos
1° Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano q;}OCO-DF) 1 vaga
'1P Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner ( -BA) PDS
3° Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PlR-8P) Basllio Villani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti JoSé-Serra Saulo Coelho
Ézio Ferreira Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Felipe Neri José Belato Felix Mendonça Nelson Manjuezelli
Gonzaga Mota José Geraldo
João Almeida Lúcia Vânia PDC

2 vaga Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bornier
Marino Clinger P1R

PDS João Colaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST
ErnaniViana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7026

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4llg feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

José Fortunati
Uderanças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PDT
carlos Lupi Vital do Rego
carrion Junior

PDS
Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando carrion

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hêlio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS)
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - GO)
']f' Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (pMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (PTR - MA)

Titulares
Bloco

AntOnio Barbara
Arnaldo Faria de Sá
camilo Machado
Euclydes Mello
Orlando Pacheco

Adelaide Neri
Aécio de Borba (PDS)
Hermfnio calvinho

Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra cavalcanti

1 vaga

PMDB Jairo Azi

João Henrique
Renildo calheiros (pC do B) Jarvis Gaidzinslti

Ubiratan Aguiar

1 vaga Eurides Brito

PDC

PL

PTR

PDT
Eduardo Mascarenhas
Lúcia Braga

PDS
Ângela Amin
Celso Bernardi

PSDB

Artur da Távola
Flávio Arns

PT

1 vaga

Maria VaIadão

Osmânio Pereira

PSB
Cêlio de Castro

PST
Nan Souza
Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: (f){)3/6905(7010(7013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
')!l Vice-Presidente: Dep. Basílio Villani (pDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

zaire Rezende Jackson Pereira
4 vagas Josê Serra

Florestan Fernandes
Paulo Delgado

PTB
Fábio Raunheiti

PDC
Josê Linhares (PSDB)

PL
Álvaro Valle

PTR
Costa Ferreira

PSB
Maria Luiza Fontenele

PST
João Teixeira (PL)

Suplentes

Bloco
Benedito de Figueiredo
Oeonâncio Fonseca
Edmar Moreira
Josê Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

PMDB

Derval de Paiva
Josê Luiz Oerot

Raul Pont

Sólon Borges dos Reis

Marilu Guimarães
Murilo Pinheiro

Paulo Uma
Paulo Romano

Titulares
Bloco

Benito Gama
Cêsar Souza
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

PMDB
Cêsar Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João carlos Bacelar

PDT
carrion Júnior
Élío Dalla-Vecchia

PDS
Basflio Villani
Delfim Neto

PSDB

Josê Falcão
Júlio cabral
Luiz Dantas

Manoel castro
Mussa Demes

Luís Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sêrgio Naya
Wilson campos

Sêrgio Gaudenzi

Josê Lourenço

Paulo Hartung



PT
A1ofzio Mercadante José Dirceu

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira Lima (pMDB)

PTB Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
Félix Mendonça Paulo Heslander 1~ Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC 2fJ Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
Paulo Mandarino Pedro Novais 3°Vice-Presidente: Dep.José Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier Bloco

PTR Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos
carlos camurça Aracely de Paula Murilo Pinheiro

PSB
Aroldo cedrai Ruben Bento

Sérgio Guerra
EIl'sio Curvo Sérgio Barcellos

PST PMDB
Luiz carlos Hauly

Suplentes Eduardo Moreira Marcelo Barbiere
Gilvan Borges Olavo calheiros

Bloco Marcos Lima Pedro Tassis
Augusto Farias José carlos Vasconcelos PDT
aeto Falcão Roberto Magalhães Paulo Ramos 2 vagas
Í2io Ferreira Simão Sessim
George Takimoto Tourinho Dantas PDS
JerOnimo Reis 1 vaga carlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB PSDB
Gonzaga Mota Llícia Vânia Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hélio Rosas Nelson Jobim
3 vagas PT

PDT
Agostinho Valente Alcides Modesto

Junot Abi-Ramia Miro Teixeira PTB
Valdomiro Uma

PDS A1ceste Almeida Sérgio Britto (pDC)
João Tota Roberto campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Avenir RosaRose de Freitas Wilson Moreira

Sérgio Machado
PL

PT Getlílio Neiva

Laire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira PTRPaulo Bernardo

PTB
Marcelo Luz Pascoal Novaes

Anibal Teixeira Matheus Iensen PRS
PDC José Ulisses de Oliveira

José Maria Eymael PPS
PL

João Fagundes (pMDB)
João Teixeira 1 vaga Suplentes

PTR Bloco
Marcelo Luz

A1acid Nunes Maviael cavalcanti
PSB Jonas Pinheiro Otto Cunha

Luiz Piauhylino José carlos Aleluia Vicente Fialho

PST José Reinaldo Werner Wanderer

Romero Filho PMDB

Secretária: Maria Linda Magalhães
Aloisio Vasconcelos Mauro Miranda
Herminio calvinho Nfcias Ribeiro

Ramal: 6959/69fJJ/6989 Jorge Tadeu Mudalen 1 vaga
Reunião: 4as feiras, 10:00 Plenário 5.



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
Márcia Cibilis Viana Jayme Santana 1 vaga

Jorge Uequed
PDS

Josê 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 PTR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PTR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira Campos

Josê Aldo (PDC)

PPS Suplentes

1 vaga
Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
AntOnio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAçóES PMDB
EXTERIORES

Geddel Vieira LilI1l! Ulysses Guimarães

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM) João Rosa Virmondes Cruvinel
Murilo Rezende 1 vaga

1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (pL-SP) Osvaldo Melo (PDS)
Z" Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA)
3°Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (pDC-TO PDT

Amaury Müller Vivaldo Barbosa

Titulares
Sêrgio Cury

PDS
Bloco Adylson Motta Josê Lourenço

Antônio Ueno Ney Lopes PSDB
Cleto Falcão Osvaldo Coelho Aêcio Neves João Faustino
Leur Lomanto Paulo OCtávio Morani Torgan
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Alofsio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antônio ('..arlos 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 PTR
Mendonça Neto

~latiel CarvalhoPDS
Djenal Gonçalves Josê Teles



U1durico Pinto
PSB

PCdoB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - CE
']f> Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
30 Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares

Jairo Carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

PL

PTR

Suplentes
Bloco

Arnaldo Faria de Sá
aro Nogueira
Ibere Ferreira
Ivan Burity

PMDB

Eduardo Moreira Virmondes Cruvinel
Nelson Proença Zila Bezerra
Rita Camata 2 vagas

PDT

adinha Campos Marino Clinger
L6cia Braga

PDS
Angela Amin Osvaldo Bender

J6rio de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

PDC
Eduardo Siqueira Campos Osório Santa Cruz

Paulo Portugal Avelino Costa

Paulo Duarte
Pedro Correa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

PDT

Bloco

PMDB

aóvis Assis
Uberato Cabloco

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reunioes: 3-S, 4-S e 5- feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMlLIA

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
MaurRio Ferreira Lima

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio Guerra
José Egydio

Célia Mendes
Joao Rodolfo

PDS B.Sá
Teresa Jucá

José Carlos Sabóia
PSB

PSDB PST

Carlos Scarpelini

secretária: Maria Ines de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
']f> Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
30 Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Antonio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

Salatiel Carvalho

1 vaga

Delcina Tavares

Geraldo Alckmin Filho

PT
João Paulo

PTB
Roberto Jefferson

PDC

Jandira Feghali (pC do B)

PL

PTR

PSB

PST

Aldo Rebelo (pc do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

Sé Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (P1) Maurici Mariano
Jurandir Paixão lidei de lima Irani Barbosa
Mauri Sérgio zaire Rezende PTR

1 vaga
PDT Wanda Reis (Bloco)

Amaury MülIer Carlos Alberto Campista PSBBeraldo Boaventura
PDS 1 vaga

Hugo Biehl Maria Laura (P1) PRS
João de Deus Antunes

PSDB José U1&ses de Oliveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio Secretário: Antonio Lufs de Souza Santana
Jabes Ribeiro

Ramal: 6887/6990flOO4{1007
PT Reunião: 3-S, 4-S e S-S feiras, 10:00. Plenário, sala lI.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Caldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidélis E INTERIOR
PDC

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (PTBIRJ)

Ricardo Izar
1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)
2P Vice-Presi(iente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)

PTR 3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)
Mário de Oliveira

PSB Titulares
José Carlos Sabóia Bloco

PRS
Rose de Freitas (PSDB)

Alacid Nunes José MouraSuplentes Augusto Farias José Reinaldo
Bloco César Bandeira Lael VarelIa

Eraldo Trindade Messias Góis
Efraim Morais Pedro Irujo
Ivan Burity Romel Anfsio

Euclydes MelIo 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 (P1) 3 vagas José Maranhão Nicias Riberiro
Renato Vianna Lafre Rosado Paulo litan

PDT Mário Martins 1 vaga
Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT
Paulo Ramos

PDS Aloizio Santos (pMDB) Junot Abi-Ramia
Carlos Santana (P1) Pedro Pavão Francisco Rodrigues (PTB) Valdomiro lima
Paulo Mourão

PSDB PDS
Jayme Santana Sigmaringa Seixas

Daniel Silva Francisco DiógenesTuga Angerami
PT Fernando Carrion Telmo Kirst

Edésio Passos Ernesto Gradella
PSDBPTB

João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munhoz da Rocha
PDC Luiz Pontes Saulo Coelho

Eduardo Matias



PT PDC
('-arlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sêrgio Brito
Ernesto Gradella Ricardo Moraes PL

PTB Andrê Benassi (PSDB) Maurício Campos

Antonio Morimoto Paulo de Almeida
PlR

Onaireves Moura
Alberto Haddad Carlos Camurça

PSB

PDC Maria Luiza Fontenele

Carlos Albuquerque Jairo Azi PST
PL Francisco Silva

Josê Felinto (pS1) 1 vaga PCdoB
1 vaga

PlR PCB
Jooo Colaço Osvaldo Reis Roberto Freire

PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Roberto Franca

PST Ramal: 6973 a 6976
Carlos Scarpelini Reunil1o: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.

PCdoB
Leopoldo Bessone (pMDB) COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PPS
Augusto Carvalho P.residente: Josê Augusto Curvo (pL - M1)

10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (pI.JRJ)
Suplentes Z' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (pTB - RJ)

Bloco 30 Vice·Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (psB - PE)

Antonio Barbara Josê Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos Bloco
carlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Lel10
Elísio Curvo Ronaldo Caiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra cavalcanti Átila Lins Paes Landim
José Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhaes

PMDB
PMDB Antônio de Jesus Marcelo Barbieri

Eduardo Moreira Nilton Baiano Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Eliel Rodrigues Pinheiro Lanim Jooo Fagundes Maurfiio Ferreira Lima
Etevalda Grassi de Menesses 4 vagas PDTMauri Sêrgio

PDT Maurício Campos (PL) Wilson Müller
Beth Azize Dtcio Knop Paulo Ramos
Beto Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

carlos VirgOio Maria Valadao carlos Virgfiio Fernando carrion
Jooo Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Koyu Iha Vitório Medioli MDroni Torgan Rose de Freitas

Ubaldo Dantas 1 vaga PT

PT Hêlio Bicudo Josê Dirceu

PTB
Eduardo Jorge Paulo Paim

Aldir Cabral Francisco RodriguesJosé Cicote Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

carlos Kayatb



PL coMIsSÃO ESPECIAL CONsTITU1DA, NOS

José Augusto Curvo NClIon Bomier
TERMOS DO ART. 34, 'INCISO TI, DO

REGlMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
8alatiel Carvalho REGULAMB~ DO ART. 192

PSB
DA CON O FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentel' Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloco
Relator: Deputado César Maia

Arolde de Oliveira LúciJUlO Pizzatto
'lltularca Suplente.

Evaldo Gonçalves ~ul Delem BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basnio Villani
Elísio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Mainardi Ézio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luii Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermfnio Calvinho Pinheiro Landim José Mlicio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB

Carrion Jlinior 1 Vaga César Maia Dejandir Dalpasquale
Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes

José Luiz Cierot Fernando Bezerra Coelho
PDS Lufs Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

PSDB
Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
Carrion Jlinior Valdomiro Lima

Paulo Silva Wilmar Peres (PL) PDS

fi José Lourenço Fetter Jlinior

José Genomo . PaulO belgado
Marcelino Romano Machado Roberto Campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira .P4biO'Raunheitti Jackson Pereira AntOnio Carlos M. Thame
José Serra Paulo Hartung

PDC'
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino Costa Ribeiro Tavares
PT

PTR José Fortunatti Paulo Bernardo

Marcelo Luz PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto França PL

secretária: Marci Bemardci Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: (F)98{lCXUnOO2



Presidente: (\{ago)
10 Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
'1P Vice-Presidente: Deputado Magalhaes Teixeira
Relator: Ney Lopes

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

8erviçode Comissões Especiais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066(1067{l052
Secretário: Sfivio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIALPARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..lQUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 197/91
DO PODER EXECUTIVO

PDT

PMDB

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simllo Sessim

PMDB

Eduardo Moreira
Mauri Sérgio

Vago
Nilson Gibson

PDT

ClOvis Assis
Mendonça Neto

PDS

José Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

PL

Wilmar Peres

Serviços de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 
Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de C,astro
Ramais: 7066{l067{l052

Pedro Novais

Joâo Teixeira

.Seeviçode ComissCíes Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO NO~DE 1991, QUE "INSTITUI
SISTEMA DE ELE.I 0. DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAlSD .CEM Mil. ELEITORES"

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

,Felipe Neri
Joâo Henrique
José Thomaz NonO
Luiz Henrique

Presidente: Deputado José Thomaz NonO
10 Vice-Presidente: DeputadO Osmânio Pereira
.Rel~tor,: Deputado Maluly Netto

TIttiJátes Suplentes

BLOCOP~ENTAR

Ângelo Magalhlles
'F1ávio'Pérzi
'Maluíy'Netto
Rdinel Al1fsio

ClOvis Assis
Paulo Ramos Actylson Motta

Prisco Viana

José Dirceu
Jollo Mendes

Jaques Wagner

ViUório Medioli Cardoso Alves'
Paulo Silva

João Mellão Neto

Jost Maria Eymaeí

Francisco Diógenes
José Teles Osmânio Pereira

César Bandeira
Paes Landim
Elfsio Curvo

Jost Santana de Vasconcelos
Wagner dO Nascimento

Fernando Bezerra COelho
Jollo Almeida

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu ~ite

Ibrabim Abi-Ackel
Roberto Campos

PDC

PDS

PTB

Roberto Balestra

PT

PL

PSDB

Vago
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Cardoso Alves

Valdemar Costa

Carrion Júnior
Liberato Caboclo

Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhlles Teixeira

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
OUo Cunha

Sandra Starling



serviçode ComissOes Especiais: Anexo 11- Sala 10-Mezanino
secretário: Sfivio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° S6, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurflio Ferreira lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
Z' Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3<' Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

serviço de ComissOes Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
secretário: Luiz César lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Z' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

TItulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Paes Landim Evaldo Gonçalves
Renato Johnsson Flávio Derzi E1fsio Curvo
Ney Lopes Nelson Morro Luciano Pizzato
Paulo Marinho Wagner Nascimento Ruben Bento

Sérgio Barcellos
PMDB Tadashi Kuriki

Luiz Tadeu Leite Eduardo Moreira
Maurflio Ferreira Lima Hermfnio calvinho PMDB
Nelson Proença Luiz Soyer
Walter Nory TIdei de lima Domingos Juvenil

João Fagundes
PDT Valter Pereira

Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes
zaire Rezende

Valdomiro lima Beth Azize
PDT

PDS

Fábio Meirelles carlos Azambuja
Beth Azize
Sidney de Miguel (PV)

Roberto campos Marcelino Romano Machado

PSDB
PDS

Adroaldo Streck Vittório Medioli Maria Valadão
Teresa Jucá

TItularea Suplentes PSDB
PTB

cardoso Alves Paulo Heslander Fábio Feldmann
Tuga Angerami

PT PTB
Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

Francisco Rodrigues
PDC PT

José Maria Eymael Roberto Balestra Lourival Freitas
PDC

PL

Jarvis Gaidzinsti
Avenir Rosa

Ribeiro Tavares

A1acid Nunes
Átila Lins

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando Costa
Euler Ribeiro

Hermfnio calvinho
Mauri Sérgio

Aroldo Góes
Haroldo Sabóia

Ângela Amim
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

A1ceste Almeida

Ricardo Morias

Pauderney Avelino



COMISSÃO PARLAMBNTAR DE INQumuro
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIOIANCIA CONTRA A MULHER
RelOluçAo nO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRESIDENTE: Deputada Sandra StarUng
Vicc-Prcaidente: Deputada Marilu GuimarAcI
Relatora: Deputada Etcwlda Gr8lli de Menezea

TItularea Suplentea

"COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO
DESTINADAAINVESTIGARPOSStvEISIRREGULA
RIDADES NO PROCESSO DE PRNATIZAÇÃO D
VASP"

Requerimento nO 8/91

Prazo: 28-5-92 a 25-9-92
Presidente: Deputado Nilson Gibson
Vice-Presidente: Deputado Mauro Miranda
Relator: Deputado Pedro Corrêa



COMISSÃO ESPECIALDESnNADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUICÃO N° 48, DE 1991, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL (SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL)".

Presidente: Deputado Josê Dutra
10 Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'l:" Vice-Presidente: Deputado Basfiio VilIani
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama ' .

TItulares Suplentes

Bloco Parlamentar

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITo
DESTINADA A CONTINUAR AS INVESTIGAÇÓES

DE IRREGULARIDADES NA CESsA0 DO
CONTROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASa S/A,
BEM COMO O ENVOLVIMENTO E AÇÃO DIRETA

DO MINISTIDuO DAS COMUNICAçóES E
DA TELEBRÁS NOS FATOS

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anfsio

PMDB

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

JóaQMlúll'~

. Serviçó deComiasOes Especiais
- Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066{7067 em 2Q.8..92

Prazo: 10-6 a 7-10-92
Presidente: Deputado Messa Demes
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado Luiz Carlos Santos

TIqJlares
Bloco Parlamentar

Suplentes

Germano Rigotto
Josê Dutra
Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Carrion Júnior
Sérgio Gaudenzi

César Maia
Cid Carvalho

Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga:Motta· .

PDT

. Luiz.Girão
Eden· Pedroso-

PSDB

Ronaldo Caiado
Eraldo TInoco
Mussa Demes

Geddel Vieira Lima
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte

Paulo Ramos

Antonio Carlos Mendes Tàme
PDS

Basílio Villani

Josê Fortunati

PDC
Paulo Mandarino

PL
FUlvio Rocha

PTB
Gatone Righi

PTR

Osvaldo Reis

Jacl~son'Pereira

Pedro Pavão

Paula Bernardo

FranciSco Coelho

)'ónes Santbs Neves

Edison Fidêlis

João Çolaço

Luiz Pontes

Josê Lourenço

TIlden .Santiago

Luiz Moreira

Jones Santos Neves

Jairo Azi

Reuni6es:
Local: Anexo lI, Plenário nO
Sécretário:



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINArrURA

(Inclusas as despesas de correio via tcrrCllí'c)

SEÇÃO I (carnara dos Deputa.;los)

Semestral Cr$ 286.706,00 até, 1°/11/92

SEÇÃO 11 (Senado Fed~ral)

Semestral Cr$ 286.706,00, a't6.1°/11/92

J. avulso Cr$ Z.048,OOaté 1°/11/92

Os pedidos devem ser acompànhad·~sde:chequepagá
vel em Brasília1 Nota de Empenho ou, Ordem ,de Paga
mento pela Caixa Econômica Federal-Ag'ência 1386 ~
PAB -CEG RAF, conta corrente nO 920001...2 e/~u pelo Ban
co do Brasil- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corren
te nO 55560204/4, a favor do

CEN1'RO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasnia - DF

CEP:70160-900 -

Maiores informações pelos telefones- (061)311-3738 e 311-3728 na Su
pervisão de Assinaturas e Distribuição de PublicaÇões - Coordenação de Aten
dimento ao Usuário.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 107

(Julho a setembro de 1990)

F..stá circulando o n° 107 da Revista de Informaçlo Legislativa, periódico trimelltral de pesquisa jurídica
editado pela Subsecretaria de F.dições Técnicas do Senado Federal.

COLABORAÇÃO

Medidas provisórias - Raul Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na C,onstituiçlio Bra'!i

leira de 1988 - Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional

- Arnaldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos 

Giuseppi da C.osta
A aposentadoria dos servidores na C,onstituição de

1988 - Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e limitações administrativas urba

nísticas - Diogo de Hgueiredo Moreira Neto
C,ontrole parlamentar da administração - Odete Medauar
Observações sobre os Tribunais Regionais Federais 

Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial e o Supremo Tribunal de Ju.'!tiça 

StUvio de Figueiredo 'feixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário -Jarbas Maranhl10
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido hist6ri-

co-polllico da distinção - Nelson Saldanha .

A atuação dos Procuradores da República no atual
contexto de competência jurisdicional federal em
tema de combate a entorpecentes - Vitor Fernan
des Gonçalves

À Venda na Subsecretaria
de Ediçôes Técnicas - Senado
Federal - Anexo I, 22P andar
- Praça dos Três Poderes. CHP
70160-900 Brasflia. DF. Tele
fones 311-3578 e 311-3579.

Conceito de "underselling C'dumping") dentro do An
teprojeto da nova Lei Antitruste - Mário Roberto
Villanova Nogueira

Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre
obras intelectuais criada'! ou interpretadas sob o re
gime de prestaç:io de serviços - José Carlos Costa
Netto

Bem de famllia - 7~no Ve/oso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro e estran

geiro - Jorge Barrienta'! Parra
"l,obbies" e grupos de pressão como agentes de infor

mação para o Poder Legislativo - Yamil e Souza Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas

de educação - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo J0

sé Wense Dias
Recepci6n de la sociedad unipersonal de responsabilidad

limitada en el Proyecto de Unificaci6n Civil y
Comercial en Argentina. Protecci6n de los acree
dores - Dr. Daniel R. Moeremans

La influencia de la Jurisprudencia deI Tribunal Huro
peo de los Derechos Humanos en la Jurispruden
cia deI Tribunal C'..<mstitucional E.<lpatiol - Antonio
Ma Locsa. Navarrete

PUBI.ICAÇÓES
Obras publicadas pela Subsecretaria de EdiçOes Técnicas

PREÇO DO EXEMPlAR

Cr$ 1.000,00

Os pedidos a serem atendidos através da ECT dever:io ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) de seu
valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
çOes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT do Senado - CGA 470775.



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei nO 8.078; de 11 de setembro de 1990 - Dispõe so-
bre a proteção do consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temáticQ

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edi
çOes Técnicas - Senado Federal, Anexo
I, 'J2O andar - Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - BrasWa, DF - Telefones
311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de SO% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de
cheque nominal Jl Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal reme
tido Jl Agência ECT do Senado COA 4711175.



ESTATUTO DA CRIANÇA E
E DO ADOLESCENTE

Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras
providências. (D.O. de 16-7-90)

Legislação correlata

Convenção sobre os direitos da criança
(DCN, Seção 11, de 18-9-90)

índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técni
cas - Senado Federal, Anexo I, 220 andar 
Praça dos Três Poderes, CEP 70160 -Brasftia,
DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqflen~ por
cento) de seu valor para cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal h Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido h Agên
cia ECT do Senado CGA 470775.



REVISTA DE INFO RM AÇÃO
LEGISLATIVA

JANEIRO A MARÇO 1991
ANO 28 - NÚMERO 109

Em circulação com estas matérias:

HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis

v: do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1988 .~.. Eduardo

Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988; subsídios pa

ra os comparatistas - Ana Lucia de Lyra
Tavares

Inovações const~tucio.nais - Silveira Neto
O pluralismo jurídicO 'na Constituição de 1988 

Silvio' DobrowoJSki
A segurança pública na Constituição - Diogo

de Figueiredo Moreira Neto
A Constituição Federal de 1988 e o mandato

de segurança contra ato judicial - Alvaro
Lazzarini

A prop6sito da extradição: a impossibilidade ,do'
STF apreciar o mérito do processo de ex~

tradição, indisponibilidade do' éontrble ju
risdicional na extradição - Negi Calixto

Cinco temas controvertidos do Direito Penal 
Edilson Pereira Nobre JÚDior

O Direito Internacional e os Direitos dos Povos
- Pedro Pinto Leite

O "status" jurídico dos países sem litoral e as re
gras da Convenção de Montego Bay

sobre o Direito do Mar - Georgenorde Sou
-sa Franco Pilho

Sobre o DireitoNatural na Revolução Francesa
- Marcela Varejão

"Ermãçhtigung":,proposta de leitura da hermenêu
tica na Teoria Pura do Direito - Gladston
Mamede

Direito Romano em Gramsd - Ronaldo Poletti
Afiliação ilegítima e a constituição de 1988 - Clay

ton Reis
Solidariedade e fiança - Amoldo Wald
Proteção jurídica das embalagens - Carlos Alber

to Bittar
Contratos estipulados por computador: declara

ci6n de voluntad. Forma y momento de su
perfeccionamiento - Daniel E. Moeremans
y Carlos E. Saltor

A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - Hugo Negro Mazzilli

Recurso adesivo e ordem constitucional: são com
patíveis? -José Pitas

A arte e o obsceno - Everardo da Cunha Luna
A PMCE, os servidores militares e a Carta Esta

dual/89 -Adauto Rodrigues de Oliveira Leite
O Conselho Constitucional Francês: ator da lei,

mas nunca seu autor! -Paulo Rodrigues Vieira
Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental

de Bonn - Luis Afonso Heck

A venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal,Anexo I, 22° andar - Praça dos
Três Poderes, CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cen
to) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nomi
nal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT
do Senado - CGA 470775.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasflia- DF

EDIÇÃO DE HOJE: 208 PÁGINAS


