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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1 - ATA DA 1448 SESSÃO, DA cÂMARA DOS DEPU
TADOS, SOLENE, MA'IlJTINA, DA 18 SESSÃO LEGISLATI·
VA,DA 50" LEGISLATURA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1995

I - Abertura da sessão
11 - Leiturá e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do ExPediente

OFÍCIOS

N° 180/95 - Do Senhor Deputado Severiano Alves, Presi
dente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que encami
nha Proposta de Fiscalização e Controle do Senhor Deputado
Mauúcio Requião.

W 086/95 - Do Senhor Deputado Eliseu Resende, Presi
dente da Comissão de MinaS'~.Energia,que encaminha Proposta
de Fiscalização e Controle do Senhor Deputado Cunha Bueno. 

IV - Homenagem à luta do povo de Timor-Leste, peJa
garantia dos Direitos Humanos e em defesa de sua autodeter·
minação e soberania.

Oradores: ALDO ARANlES, SEVERINO Ç,AVALCAN
TI, SANDRA STARLING, ROBERTO VALADAO, SEBAS
TIÃo MADEIRA, ADYLSON MOTTA, MATHEUS SCHMlDT,
SÉRGIO MIRANDA, FERNANDO GABEIRA, MARCONI PE
RILLO.

PRESIDENTE (Wilson Campos}- Solidariedade da Mesa
às homenagens prestadas pela Casa à luta do povo de Timor-Leste,
pela garantia dos Direitos Humanos e em defesa de sua autodeter
minação e soberania. Agradecimento às autoridades presentes.

V - Encerramento
2 - ATA DA 1451' SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU

TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50' LEGISLA
TURA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1995

I:"" Abertura da sessão
n - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Expediente

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nO 200, de 1995 (Do Sr.
Beto Lélis e Outros) - Acrescenta alínea ao inciso I do artigo lOS
da Constituição Federal e parágrafos ao mesmo artigo.

Proposta de Emenda à Constituição n° 201, de 1995 (Do Sr.
Euler Ribeiro e Outros) --Altera o parágrafo 70 do artigo 14 da
Constituição federal.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nO 906, de 1995 (Do Sr. Rubens Cosac) 
Acrescenta letra m ao artigo 61, inciso lI, da Lei n° 7.2rf:), de 11
de julho de 1984- Código Penal. .

Projeto de Lei n° 910, de 1995 (Da Sr- Rita Camata) - DIS

põe sobre a interrupção no fornecimento de água por falta de pa-
gamento, e dá outras providências. .

Projeto de Lei n° 911, de 1995 (Do Sr. Valdir Colatto) - Al
tera a reda~o do inciso I do artigo 20 da Lei n° 8.864, de 28 de
março de 1994, que estabelece nonnas para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

Projeto de Lei nO 912, de 1995 (Do Sr. Régis de Oliveira) 
Dá nova redação ao § lodo art. 145 da Lei nO 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Projeto de Lei n° 914, de 1995 (Do PoderEXecutivo) - Mensa
gem n° 931195 - Dá nova redação ao caput do art. 231 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dá ootras providências.

Projeto de Lei nO 915, de 1995 (Do Sr. Miguel Rossetto)
Altera o Decreto-Lei nO 5.452, de 10 de maio de 1943, que institui
a Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei N° 916, de 1995 (Do Sr. Nelson Marchezan)
- Altera o Decreto Lei n° 1.166, de 15 de abril de 1971, que "dis
põe sobre enquadramento e contribuição sindical rural".

Projeto de Lei N° 917, de 1995 (Do Sr. Augusto Viveiros)
Dispõe sobre o protesto de títulos e dá outras providências.

Projeto de Lei N° 918, de 1995 (Do Sr. Lindberg Farias) 
Dispõe sobre a proteção ao trabalhador portador do vírus HN e dá
outras providências. ,.

Projeto de Lei N° 919, de 1995 (Do Sr. Lindberg Farias)
Suprime o campo "Ano de Fabricação" no Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo e dá outras providências.

Projeto de Lei N° 920, de 1995 (Do Sr. Max Rosenmann)
Modifica o artigo 57 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, que
"regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Públi-
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ca e dá outras providên.cias".
IJojeto de Lei N° 921, de 1995 (Do Sr. Hilário Coimbra)

Cria a Area de livre Comércio no Município de Santarém. Estado
do Pará, e dá outras providências.

Projeto de Lei N° 922, de 1995 (Do Sr. Osvaldo Biolchi)
Destina a renda liquida de um teste do concurso denominado SU
PER-SENA à Federação das Misericórdias do Brasil e determina
outras providências.

Projeto de Lei N° 923, de 1995 (Do Sr. Bonifácio de Andra
da) - Regulamenta o custo e o pagamento de serViços gráfi,x;s~ófi'"
ciais quando organizados em antarquias, empresas públicas ou
sociedade de economia mista.

Projeto de Lei NO 924, de 1995 (Do Sr. Agnelo Queiroz) 
Altera a redação do artigo 149 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.

Projeto de Lei N° 925, de 1995 (Do Sr. Chicão Brlgido)
Altera o artigo 82 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, que
"institui a Lei de Execução Penal".

Projeto de Lei N° 926, de 1995 (Do Sr. Chico Vigilante) 
Cria o Programa de Bo1&a Familiar para o ensino fundamental

Projeto de Lei N° 927, de 1995 (Do Sr. Fernando Zuppo)
Dispõe sobre a gratuidade do assento de óbito e'respectivas eerti-
dõQs. .

IV - Pequeno Expediente
NELSON MARCHEZAN - Transcurso do 160" aniversário

da Revolução Farroupilha - 20 de setembro. Abandono, pelo G0
verno Federal, do Estado do Rio Grande do Sul. •

PAULO PAIM - Transcurso do 1600 aniversário da Revo
lução Farroupilha. Artigo "Livre negociação é uma farsa", de auto
ria do orador, publicado emjomais do País.

IVAN VALENTE - Crescentes mobilizações de trabalha
dores rurais sem terra no País. Tentativa, pelo Governo Federal e
pelas elites, de desqualificação do movimento e provocação do
aparelho repressivo, Críticas às novas diretrizes governamentais
em relação aos assentamentos e ocupações de fazendas. Necessi
dade de esclarecimentos, pelas autoridades governamentais, de de
núncia de infiltração de guerrilheiros do Sendero Luminoso, do
Peru, no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST. Con
veniência de solidariedade dos setores progressistas e democráti
cos da sociedade aos' trabalhadores rurais,

NILSON GmSON - Desempenho ecoJiômico-fmanceiro da
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, no primeiro se
mestre de 1995.

ALCIDES MODESTO - Problemática da questão agrária
brasileira.

MARCIO FORTES ~ Intranqüilidade causada às escolas,
hospitais e asilos mantidos por confissões religiosas com. o proce
dimento de autuação e cassação do certificado de filantropia pela
fiscalização do INSS.

ADELSON RmEIRO - Questionamentos sobe o projeto de
transposição das águas do Rio São Francisco.

RICARDO BARROS - Solidariedade ao Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE. Documento as
sinado por sindicatos de classe, contrário à tranllferência, pela Se
cretaria de Patrimônio da União, de área à etilpresa Centro Sul
Serviços Marítimos Ltda.

Conveniência de retomo da área ao patrimônio da União e
posterior transferência à Administração do Porto de Paranaguá.

HAROLDO LIMA - Prejuízos causados ao País pelo Pro
grama Nacional de Desestatização imposto pelo Governo Federal.

VALDIR COLATTO - Crise da agricultura brasileira. Me
didas para adequação do setor agropecuário ao atual quadro inter
nacional de comércio.

Mll..TON TEMER - Artigo ''Para Que o Sebrae", publicado
no Jornal do Commérdo.

JOSÉ AUGUSTO - Redução de recursos orçamentários
destinados às áreas de saúde e educação do Estado de São Paulo.

MOISES LIPNIK - Ações administrativas desenvolvidas
pelo Governo Neudo Campos, do Estado de Roraima. Pontos de
estrangulamento na econonUá estadual. Conclusão do acordo c0

mercial Brasil-Venezuela para compra de energia elétrica gerada
. pela llidrelétrica de Guri.

VANESSA FELIPPE - Anúncio de apresentação de pro
postas de emenda à Constituição sobre eleição do Vice-Presidente
da República por maioria absoluta de votos; permissão para pes
soas com idade mínima de 21 anos disputarem cargos de Senador,
Governador e Vice-Govemador e escolha pelo partido de substitu
to para candidato impedido.

JOSÉ FRITSCH - Repúdio à tentativa de vinculação do
grupo terrorista Sendero LuminoSo ao Movimento dos Trabalha
dores Sem Terra. Omissão dos órgãos governamentais na imple
mentação de refonna agrária.

BETO LEUS - Inclusão, entre os crimes hediondos, do se
qüestro de crianças para comercialização de órgãos.

ELIAS MURAD - Necessidade de resposta, pela Mesa, a
requerimento apresentado pelo orador para afixação de advertên
cia no plenário sobre proibição de uso de tabaco no recinto.

cmco FERRAMENTA - Inconveniência da privatização
da Companhia Vale do Rio Doce. Realização, pelo Tribunal de
Contas da União - TCU, de auditoria fmanceira, imobiliária e pa
trimonial na empresa.

CARLOS SANTANA - Posição da Direção Nacional do
Partido dos Trabalhadores pela aprovação das contas doex-Goyer
nador Leonel Brizola. Inoportunidade de possíveis punições aos
Deputados Estaduais do PT fluminense que votaram contra a
orientação do partido.

ANA JULIA - Ineficácia da política de livre negociação sa
larial nas empresas estatais e de economia mista.

sIMÃo SESSIM - Importância do ''Fórum de Cidadania
Pró-Baixada" para o desenvolvimento de Municípios situados na
Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro.

CLÁUDIO CAJADO - Anúncio de apresentação de pro
posta de emenda à Constituição sobre alteração do § 2° do art.
239, referente aos patrimônios acumulados do Programa de Inte
gração Social e do Programa de Formação do Servidor Público.

WALDOMIRO 'FIORAVANlE - Inveracidade de infor
mações divulgadas pelo Governo Federal sobre infiltração de
guerrilheiros do Sendero Luminoso, do Peru, no Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra - MST. Apelo ao Presidente da Repúbli
ca pelo cumprimento dos compromissos relativos ao assentamento
de famílias de trabalhadores rurais.

PAULO FErrÓ - Editorial "Sonora Bofetada", publicado
no jornal Folha da Manhã, sobre a construção do gasoduto Cam
biúnas-Campos, Estado do Rio de Janeiro.

JANDIRA FEGHALI - Carta encaminhada pela oradora ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
em defesa de julgamento imparcial para as contas do Governo
Leonel Brizola. "

ARlHUR VIRGn..IO - Conveniência de descontingencia
mento da Zona Franca de Manaus. Necessidade de atenção espe
cial aos pólos eletroeletrônico, duas rodas, brinquedos eletrônicos,
relojOOiro e descartáveis. Êxito do Distrito Industrial de Manaus.

OONFÚaO MOURA - Destmição do hospital do Município
de Urupá, no Estado de RlJ!ldônia, em razão de forte tempestade.
Apelo ao Ministério da Saúde em favor da hberação de recursos para
a construção da Unidade Mista de Saúde do Município.
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EURÍPEDES MIRANDA - Visita do Prefeito Marco Fuzari,
de Alta Floresta do Oeste, no Estado de Rondônia, a autoridades go
vernamentais, em busca de reem.ros para a implantação de serviço de
água tratada no Municipio. Necessidade de viabilização, pela Caixa
Econômica Federal, dos recursos necessários à obra.

CANDINHO MATIOS - Empenho das autoridades para me
lhoria do setor de telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro.

JOÃO RIBEIRO - Anúncio de apresentação de proposta de
emenda à Constituição sobre a rednção, para 55 anos, do limite de
idade para aposentadoria de trabalhadores rurais - homens e mu
lheres.

JOSÉ FORroNATI1- Transcurso do 1600 aniversário da
Revolução Farroupilha.

FAUSTO MAR1ELLO - Insatisfação com resposta do
Banco do Brasil a indagação sobre utilização de terreno de sua
propriedade em Guarolhos, Estado de São Paulo.

CORAUCI SOBRINHO - Necessidade de solução para o
problema do Banco do Estado de São Paulo - BANESPA.

LUIZ BUAIZ - Posicionamento contrário à legalização da
prática do aborto no Brasil.

WAGNER ROSSI - Transcurso do centenário de emanci
pação politica do Municipio de Guariba, Estado de São Paulo - 21
de setembro.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Apelo ao Governador Mar
cello Alencar e ao Secretário de Segurança Pública, Sr. Nilton
Cerqueira, para prosseguimento da ação revitalizadora do aparelho
policial civil e militar dó Estado do Rio de Janeiro.

GEDDEL VIEIRA LIMA - Homenagem aoj~stabaia
no Jorge Cahnon.

LAPROVITA VIEIRA - Prioridade do Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso para a melhoria do ensino no
País.

NELSON MARQUEZELU - Urgente revisão dos proven
tos de aposentados e pensionistas do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER, do Estado de São Paulo.

ROLAND LAVIGNE - Solidariedade ao Ministro Adib Ja
tene, da Pasta da Saúde, diante de denúncia veiculada no Jornal
do Brasil.

REMI TRINTA - Adoção de critérios de qualidade no pro
cesso de recuperação da malha rodoviária brasileira.

RICARDO IZAR - Problemática da saúde pública no Brasil
SALATIEL CARVALHO - Cumprimentos às autoridades

pernambucanas pelo entendimento entre o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e trabalhadores rurais
sobre a desapropriação de terras no Engenho Ubu, em Goiana, e
na Fazenda Normandia, em Caroaro. Conveniência de agilizarão
da refonna agrária pelo Governo Federal.

SANDRO MABEL - Urgente necessidade de sanção da
nova Lei de Patentes do País.

WELINTON FAGUNDES - Protesto contra o veto do Pre
sidente da República em exercício, Marco Antônio de Oliveira
~aciel, ao Projeto de Lei nO 4.386, de 1994, relativo à criação da
Area de Livre Comércio de Cáceres, Estado de Mato Grosso.

ROMEL ANÍZIO - Transcurso do 94° aniversário de eman
cipação político-administrativa de Ituiutaba, Estado de Minas Ge
rais.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Pedido de transcrição, nos
Anais, do Projeto de Lei n° 295, de 1995, que assegura preferência
aos maiores de sessenta anos na tramitação de processos judiciais
contra a Previdência Social, aprovado na Comissão de Seguridade
Social e Família.

ROBERTO ROCHA - Denúncia de alastramento da malá
ria no Estado do Maranhão. Desvio de recursos do Fundo Nacio-

na! de Saúde - FNS, para fmanciamento de programas da Caixa
Econômica Federal.

AUGUSTO CARVALHO - Anúncio de apresentação de
proposta de emenda à Constituição para supressão da expressão
"salvo na ~ndiçãode aprend0" do art. 7°, inciso XXXIII.

JOSE CARLOS SABOIA - Cóticas ao Plano Plurianual, à
proposta orçamentária do Governo Federal para 19% e à mensa
gem sobre {?rorrogação do Fundo Social de Emergência - FSE.

JOSE SANTANÁ DE VASCONCELLOS - Prejuízos cau
sados ~ indústria têxtil nacional pela abertura de mercado. Medi
das propostas ao Governo Federal para proteção do setor.

ARY KARA - Falecimento do ex-Prefeito Moacyr Freire,
de Taubaté, no Estado de São Paulo.

V - Grande Expediente
FERNANDO LOPES - Aprovação, pela Assembléia Legis

lativa do Estado do Rio de Janeiro, das contas apresentadas pelos
ex-Governador Leonel Brizola. O papel das Forças Armadas numa
sociedade democrática.

FÁTIMA PELAES - Evolução da Assistência Social no
País até a Constituição de 1988. Organização da área social pela
Lei Orgânica de Assistência Social. Considerações sobre a imple
mentação do Sistema de Assistência Social, preconizado pela lei.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Aviso ao plenário sobre
realização de sessão do Congresso Nacional às 19h.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Comparecimento dos De
putados ao plenário para apreciação da Ordem do Dia. Suspensão
dos trabalhos nas Comissões.

HUMBERTO COSTA (pela ordem) - Indignação com a
denúncia de participação do Movimento Guerrilheiro Sendero Lu
minoso, do Pero, nas ações do Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra.

CARLOS CARDINAL (pela ordem) - Artigo ''RS come
mora 160 anos de luta pela liberdade", publicado no Jornal do
Comércio, sobre o transcurso do 160° aniversário da Revolução
Farroupilha - 20 de setembro.

VI - Ordem do Dia
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento

para apreciação em regime de urgência do Projeto de Resolução n°
53, de 1995.

Aprovado.
ALDO REBELO (Como Líder) - Protesto do PCdoB con

tra a manutenção, pelo Presidente da República em exercício, de
dispositivo de projeto de lei objeto de acordo para veto. Pretensão
do partido de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade
da mencionada norma legal.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Confirmação do propósito
do Ministro Nelson Jobim, da Justiça, de sugerir veto ao referido
dispositivo.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n0182-B, de 1994,
que permite a admissão de professores, técnicos e cientistas es
trangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às
institui de pesquisa científica e tecnológica.

Encerramento da discussão.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.

Deputados SÉRGIO AROUCA, PEDRO WILSON, AIRTONXE
REZ, ESTHER GROSSL

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
de preferência para a proposta de emenda à Constituição sobre o
substitutivo.

Usaram da palavra pela ordem os 81'8. Deputados HAROL
DO LIMA, MICHEL TEMER, HAROLDO LIMA, SÉRGIO
AROUCA.



VII- Comunicasões Parlamentares
ARMANDO ABlll0- Elaboração, pelo Mestrado de Enge

nharia de Produção da Universidade Federal da Paraíba, do Plano de
Desenvolvimento Local Integrado, destinado ao desenvolvimento da
Microrregião do Cariri Ocidental do Estado da Panu'ba. Congratulaçõ- .
es ao Prof. Francisco de Assis Quintans, pelo trabalho desenvolvido
em prol da microrregião. .

PAES LANDlM - Estudo intitulado ''Educação, a tragédia
brasileira", publicádo pela revista Conjuntura Econômica. Apoio
às propostas do Presidente Femando Henrique Cardoso para o se
tor educacional.

CARLOS AIRTON (pela ordem) - Registro de voto.
JOSÉ CARLOS SABÓIA (pela ordem) - DescumPrimento,

pelo Presidente da ReplÍblica, de acordo sobre veto ao art. 13 da
Lei de Organização Partidária.

MATHEUS SCHMIDT - Transcurso de aniversário da Re
volução Farropilha- 20 de setembro.

BETO Mi\NSUR - Contrariedade à proposta orçamentária
governamental para 1996 na área de telefonia cefular.

ADYLSON MOITA -Transcurso do 160° aniversário da
Revolução Farroupilha.

LINDBERG FARIAS -Necrológio do Govemador Antônio
Mariz, Estado da Paraíba.

VDI- Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensa: Cláudia Marisa de Aquino Alarcão, Rubmaier

Antunes, Vladimir Rodrigues Silva.
b) Nomeação: * Ana Cristina Simqes Duarte de Oliveira,

Dimas Botelho Cobucci.
c) Designação por acesso: Dimamara Luckemeyer Guima-

rães Morais.
d) Designação: Enoque Barbosa Rêgo.
* Republicação.
4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO NOS 888 E

896, de 1995, com pareceres e despachos.
. S-ERRATA

a) Seção de Atas (DCNS n"s 100, 125 e 133 de 1995).
6-DIVERSOS
a) lPC-Portariano 19/95.
COMISSÕES
7 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Relações Exteriores, 221 Reunião (Ordiná

ria), em 20-9-95.
b) Comissão de Trabalho, de Administração e SelViço PlÍ

blico, 35" Reunião (Ordinária), em 20-9-95.
c) CPI - Destinada a investigar a situação dos Bingos no

Brasil, * 18" Reunião (Extraordinária), em 14-9-95.
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Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De- VITA VIEIRA; LAPROyrrA VIEIRA E OUTROS; FEU ROSA
putado ERALDO TRINDADE. E OUTROS; PEDRO wn..sON; LUlZ MAINARDI; THEODO-

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimento. RICO FERRAÇü; NEDSON MICHELETI; PAULO FEIJÓ;
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação da Proposta de MILTON TEMER E OUTROS; JÚlio REDECKER; JOSÉ DE

Emenda à Constituição nO 182-B, de 1994. ABREU E QUTROS; LUlZ CARLOS SANTOS; NILSON Gffi-
Usaram da palavra para encaminhamllllto da votação os Srs. SONo .

Deputados HOROLDO LIMA, SANDRA STARLING, SÉRGIO LINDBERG FARIAS (pela ordem) - Agradecimentos a
AROUCA, ODELMO LEÃO, UBALDINO JÚNIOR, SÉRGIO Deputados Federais por manifestações de apoio ao ex-Govemador
CARNEIRO, FERNANDO GABEIRA, ERALDO TRINIDADE, do Estado do Rio de Janeiro Leonel Brizola.
EXPEDITO JÚNIOR, UBIRATAN AGUIAR, MICHEL TEMER, Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De-
INOCÊNCIO OLIVElRA, SANDRA STARLING, ANTÔNIO putado WIGBERTO TARTUCE.
CARLOS PANNUNZIO, JURANDYR PAlXÃo, ERALDO AYTON XEREZ (pela ordem) - Réplica à insinuação for-
TRINDADE. mulada por Deputado oposicionista de envolvimento do Governa-

H<\ROLDO LIMA (pela ordem) - Regozijo do PCdoB pela dor do Estado do Rio de Janeiro, Marcello Alencar, em transação
conf"nmação, pelo Presidente Luís Eduardo, do propósito do Mi- para rejeição das contas do ex-governador do Estado Leonel Bri
nistro Nelson Jobim, da Justiça, de sugerir vetO ao art. 13 da Lei zola.
nO 9.096, de 1995.

Usou da palavra para encaminhamento da votação a Sra.
Deputada SANDRA STARLING.

ROBERTO JEFFERSON (pela ordem) - Justificação da
ausência na sessão ordinária anterior.

Usou da palavra para encaminhamento da votação a Sra.
Deputada SANDRA STARLING.

PRESIDENIE (Luís Eduardoj - Aprovada a Proposta de
Emenda à Constituição. Retomo da matéria à Comissão EspeCial
para elaboração da redaçãO de segundo tomo.

SANDRA STARLING (pela ordem) - Justificação da au
sência do DepItado Gilney Viana.

, Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado JORGE ANDERS.

DOMINGOS DUTRA (pela ordem) - Concessão, pelo Tri
bunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, de liminar suspensiva
do despejo de famílias de sem-terra no Município de Buritis.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Criação de Comissão Es
pecial destinada a proferir parecer, no prazo de 40 sessões, à Pro
posta de Emenda à Constituição nO 175-A, de 1995.

SÉRGIO AROUCA (pela ordem) - Constrangimento do
PPS diante da não-assunção, pelo Poder Executivo, de compro
misso de veto a dispositivo da legislação eleitoral.

ROBERTO JEFFERSON (pela ordem) - Conq1.ação.políti
ca de campanha deflagrada pelo Jornal do Brasil contra a pessoa

, do Ministro Adib Jatene, da Pasta da Saúde. Participação majoritá
ria do Banco de Boston nas ações do referido jornal.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Autorização da continuida
de dos trabalhos nas Comissões.

Usaram da palavra pela orde~ para registro de voto, os
Srs. Deputados SILVIO TORRES, MARIO DE OLIVEIRA.

FERNANDO GABEIRA (pela ordem) - Constrangimento
pela decisão do Presidente da ReplÍblica em exercício, Marco Ma-
ciel, de sancionar a Lei Orgânica dos Partidos sem veto à cláusula
de barreira:

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Srs. Deputados IVAN VALENTE, SEVERINO CAVALCANl1,
BARBOSA NETO, UDSON BANDEIRA.

NILSON GffiSON (pela ordem) - Argüição de prejUdicia
lidade da Proposta de Emenda à Constituição nO 173, de 1995.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado Nil
sonGibson.

Apresentaram proposições os Srs. Deputados SANDRA
STARLING; PADRE ROQUE; JOSÉ CARLOS VIEIRA; CLÁU
DIO CAJADO E OUTROS; SÉRGIO CARNEIRO E OU1ROS;
JOSÉ FORTUNATI; SIMÃO SESSIM; CARLOS NELSON;
LUlZ CARLOS RAULY; REMllRINTA E OUTROS; LAPRO-
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d) CPI - destinada a investigar denúncias de irregularida
des nas entidades de previdência privada (Fundos de Pensão), * 7&
Reunião (Ordinária), em 13-9-95.

e) CPI - Para investigar a ocorrência de possíveis irregula
ridades na fabricação de medicamentos, * 7& Reunião (Ordinária),
em 19-9-95.

.* Atas comnotas taquigráficas.
8 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS .

a) Comissões de Relações Exteriores, nO 19/95, em 20-9-95.

9-ERRATA
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-

formática (Suplemento n° 31/95).

lO-MESA
11-LIDERES E VICE-LIDERES

12 - COMISSÕES.

Justificação

O regime militar, que se instaurou no País após o golpe de 64
perdurando até meados dos anos 80 e respaldado na ideologia de se
gurança nacional, criou um extensivo aparato burocrático-repressor.
Essa ação repressiva desenvolvida durante a ditadura militar (1964
1985) se fez sentir em diferentes instâncias da sociedade brasileira.

No âmbito das instiÚliçães p1blicas de ensino superior, por
serem professores e alunos um dos segmentos mais atingidos pela
repl.ll!iSão militar, os organismos de segurança e infonnação llllIÍ1ti
nham o "acompanhamento" pennanente das atividades desenvol
vidas no meio acadêmico. ..

Além, do próprio Servíço Nacional de Informação (SNI),
dos serviços de infonnação de Exército, da Polícia Federal e das
Polícias dos respectivos estados da federação, esse "acompanha
mento" era feito também por órgão de infonnação existente na
Rede Ferroviãria Federal (RFFSA) e pelas próprias Assessorais de
Segurança e Infonnação (ASI), existentes nas universidades brasi
leiras sob a coordenação do Departamento de Segurança e Infor
mação do Ministério da Educação (DSI-MEC).

Após o flDl do regime militar, esses órgãos de sustentação
ideol6gicà do governo começaram a ser questionados quanto à sua
existência. No entanto, ao serem devassados os arquivos pertencentes
às Assessorais de Segurança e Infmmação em diversas universidades,
descobriu-se uma farta documentação produzida por esses órgãos que
se revelou de fundamental importância para o resgate da memóriahis
tórica recente do País, sobretudo para a elucidação e compreensão
desse momento da História da Educação brasileira, marcado pela d0
minação do arbítrio, da repressão poIí~ do cerceamento das liber
dades p1blicas, mas também com a resistência cotidiana de
eSÚldantes, cientistas e professores universitários.

Neste sentido, solicitamos, através dos Requerimentos nO
288195 e 289195, dirigido ao Ministério da Educação e do Despor
to e ao Ministério dos Transportes, respectivamente, infonnações
acerca da destinação dada a esse acervo documental pertencente às
Assessorias de Segurança e Informações (ASI) das Universidades
Federais e da RFFSA.

Ao recebetmos as respostas, constatanios o descaso da Ad-

O SR. BENEDITO DOMINIGOS servindo como 2° se
cretário, procede à leiÚlra da ata da sessão antecedente, a qual é
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa-se à leima
do expediente.

O Sr. Adylson Motta, sevindo como 1° Secretário, procede
á IeiÚlra do seguinte

Ata da 144& Sessão Solene"Matutina, em 20 de setembro de 1995
Presidente dos Srs.: Luís Edudrdo, Presidente Wilson Çampos, ]0 Secretário

I - ABERTURA DA SF-SSÃO controle no Ministério da Educação e do Desporto e na Rede Fer-
(llh20mim) roviãria Federal do Ministério dos Transportes acerca da destrui-

ção e perda dos acervos documentais dos arquivos das Assessorais
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Havendo número re- de Segurança e Infonnação (ASI) existentes nessas instâncias ad-

gimental está aberta a sessão. . ministrativas à época do regime militar.
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini- Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1995. - Deputado

ciamos nossos trabalhos. Maurício Requião.
O Sr. Secretário procedezá à leitura da ata da sessão anterior. Numere-se

fi - LEITURA DA ATA Encaminhe-se a Comissão de Educação, Cultu-
ra e Desporto.

Em 20-9-95 Luís Eduardo, Presidente

m - EXPEDIENTE

"OFICÍOS

Do Sr. Deputado Severino Alves, Presidente da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:

Ofício n° p -18Q'95 Brasília ,20 de setembro de 1995

Excelenlíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Cfunara dos Deputado<'
NESTA

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, encaminho a V.Ex& proposta de Fisca

lização e Controle apresentada hoje, nesta Comissão, pelo Deputado
Mamfcio Requião, para posterior numeração e distribuição.

Atenciosamente, Deputado Severiano Alves, Presidente.

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N° 26, DE 1995.

(Do Sr. Mauricio Requião)

Propõe que a Comissão de Educação, Cultura
e Deporto fiscalize a atuação do Ministério da Edu
cação e do Desporto e da Rede Ferroviária Federal
do Ministério dos Transportes acerca dos arquivos
dos órgãos de segurança existentes nessas instãncias
administrativas à época do regime militar.

Senhor Presidente:
Com base no art. 100, § 1°, combinado com os arts. 60, in

ciso lI, e 61 do Regimento Interno, proponho a V.Ex& que se digue
adotar as medidas necessãrias para realizar ato de fIscalização e
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ministração Pública Federal quanto à gestão"da documentação go
vernamental e resguardo de nossa memória histórica documental.

De um total de 57 instituições públicas fedemis de ensino su
perior, apenas 20 responderam ao requerimento de infonnações. Mui
tas dessas instituições responderam que o acervo documental das ASI
foi remetido à Delegacia Regional do MEC nos respectivos estados.
Outras que desconhecem o destino dado à essa documentação e até al
gumas disseram que a massa documental foi destruída.

O próprio Ministério dos Transportes disse textualmente
que: "todo o acervo da extinta Assessoria de Segurança e Infonna
ções-ASr da RfFSA, com a supressão do Serviço Nacional de In
formações - SNI, foi incinerado por determinação superior".

Em face do exposto e tomando a devida fundamentação le
gal, consubstanciada na atual Constituição Federal que preceitua
que os documentos são parte integrante do Patrimônio Cultural
Brasileiro (ar!. 216, inciso IV) e que cabem à administração públi
ca a gestão da documentação governamental e as providências
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem (ar!. 216, §
2°), complementada com a Lei n° 8.159/91, que "dispõe sobre a
política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras pr0
vidências". cabe-nos solicitar, no âmbito desta Comissão, uma
proposta de fiscalização e controle no Ministério da Educação e do
Deporto e na Rede Ferroviária Federal do Ministério dos Trans
portes acerca da destruição e perda dos acervos documentais dos
arquivos dos órgãos de segurança existentes nessas instâncias ad
ministrativas à época do regime militar.

Em se tratando de matéria da competência desta Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, conforme preceitua o ar!. 32, in
ciso VIL letra f, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
("gestão da documentação governamental e patrimônio arquivísti
co nacional"), não podemos ficar omissos diante do descaso do
próprio Poder Público com a preservação de nossa memória hist6
rica documental, pelo que solicito dos meus ilustres Pares a apro
vação desta proposta de fiscalização e controle.

Sala da Comissão, em de setembro de 1995. - Deputado
Maurício Requião.

Do Sr. Deputado Eliseu Resende, Presidente da Comis
são de Minas de Energia nos seguintes termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Oficio n"86/95 Brasília, 12 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para enca

minhar a Proposta de Fiscalização e Controle, em anexo, do Sr.
Deputado Cunha Bueno, recebida por esta Comissão, para que se
jam tomadas as providências necessárias.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado Eliseu Resende, Presidente.

Comissão de Minas e Energia

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONIROLE
N° 27, DE 1995

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Propõe que a Comissão de Minas e Energia rIS
calize, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, a aquisição pela Companhia Vale do Rio
Doce, através da coligada Vale·Usiminas Participa.
ções S.A., da Compnhia Paulista de Ferro Ligas.

Senhor Presidente:

Com base no ar!. 100, § 1°, combinado com os arts. 60, in
ciso !I, e 61 do Regimento Interno, proponho a V. Ex· se digne

adotar as medidas necessárias para realizar ato de fiscalização e
controle dos procedimentos a4inllnistrativos por parte da com
panhia Vale do Rio Doce - CVRD, na aquisição da Companhia
Panlista de Ferro, Ligas - CPFL, através de sua coligada Vale Usi
minas Participações SÁ., sem que tenha sido a operação precedi
da da necessária autorização legislativa prevista no inciso XX do
art. 37 da Constituição Federal.

Proponho, ainda, a V. Ex· que tendo em vista o envolvimento
do Ministério·de Minas e Energia, do Ministério da Fazenda, da Pro
cudadoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério do Planejamento
e da Secretaria de Coordenação e Controle nas Empresas Estatais na
operação, que essa Comissão conte com o concurso do Tn'bunal. de
Contas da União para a realização da fIscalizição ora proposta, na for
ma do que dispõe o art. 71 da Constituição Federal.

Numere-se Encaminhe-se à Comissão de Minas Energia.
Luis Eduardo - Presidente.

Justificação

Através de,Requerimento de Informações n° 678, de 1995,
solicitei infonnação ao Ministério de Minas e Energia a respeito
da aquisição da Companhiq de Ferro Ligas - CPFL, pela Compa
nhia Vale do Rio Doce - CVRD.

Ein atenção àquele requerimento recebi o Aviso nO 382/95
M de 17-8-95 assinado pelo Sr. Minístro Raimundo Brito, infor
mando,.entre'outras, que a referida aquisição se deu. sem a prévia
autorização legislativa prevista no inciso XX do ar!. 37 da Consti
tuição Federal, posto que foi realizada através da "coligada" Vale
Usiminas Paticipações SÁ. - VUP.

Considerando que, em verdade, trata-se de uma "fórmula"
criada intencionalmente no sentido de se "evitar" o cumprimento
daquele mandamento constitucional, cujo o texto claramente de
termina que "depende de autorização legislativa, em cada caso,
a criação de subsidiárias das entidad~mencionadas no inciso
anterior, assim como a participação de qualquer delas em em·
presa privlftla" parece-me cristalina a nescessidade do exame pro
fundo do assunto, principalmente no que pertine à legalidade dessa
operação de compra de empresa privada por empresa estatal. A
propósito, as "entidades mencionadas no inciso anterior" são as
empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e
fundações públicas. .

Além do mais, essa aquisição segue totalmente contrária à
politíca de desestatização do Governo Federal, conforme prevista
no Programa Nacional de Desestatização, inclusive tendo ocorrido
quando já se alardeava aos quatro ventos a determinação desse
mesmo Governo em vendt'l' a Vale do Rio Doce. Daí a total falta
de bom senso e oportunidade em se realizar essa aquisição, a par
da sua clara ilegalidade.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995 - Deputado Cu
nhaBueno.

PRIMEIRA SECRETARIA

Oficio PSIRI nO 1.512-95 Brasília 6 de julho de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Raimundo Mendes de Brito
Ministro de Estado de Minas e Energia

Senhor Ministro,
Nos termos do ar!. 50, § 2°, da Constituição Federal, enca

miribo a Vossa Excelencia cópia do Requerimento de Infomação
nO 678, de 1995, de antoria do Deputado Cunha Bueno, sobre a
transferência do controle acionário do Grupo Ferro - Ligas para a
Companhia Vale do Rio Doce.

Atenciosamente, Deputado Wilson Campos Primeiro - Se
cretário.



Em 7-8-95

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1995.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos De~tados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência as informações anexas, for

necidas pela Companhia Vale do Rio Doce-CVRD, por intermédio
do expediente PRES-139/95, de 7 de julho de 1995, em atendi
mento ao Oficio PSIRI n° 1.512/95, de 6 de julho de 1995, refe
rente ao Requerimento de InfOlll1llção n° 678/95, de autoria do
De~tado Cunha Bueno.

Atenciosamente, Raimundo Brito, Ministro de Estado de
Minas e Energia.

PRES 139/95
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° n995 esclarecimentos sobre os quesitos constantes do Requerimento de
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) InfOlll1llção nO 678, de 1995, de sua autoria.

Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas Atenciosamente, Deputado Wilson Campos, Primeiro Se-
e Energia sobre a transferência do controle acionário cretário.
do Grupo Ferro-Ligas para a Companhia Vale do Aviso nO 382195-GM
Rio Doce.

Senhor Presidente,
Com fundamento no 3rt. 50, § 2°, da Constituição FedemI, e

nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento inter
no, solicito a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e
Energia o seguinte pedido de infOlll1llçõeS:

O Jomal Folha de S. Paulo, em sua edição de 19 de junho
de 1991, no segundo cademo ''Negócios'', fls. 1, trouxe noticia dos
rep6rteres Fideo Miya e Frederico Vasconcelos tratando de opera
ção de salvamento de falência do Grupo Ferro-Ligas pelos seus
credores, entre eles a Companhia Vale do Rio Doce. Como a ma
téria não esclarece conveniente e detalhadamente as origens e a le
galidade dessa operação, julgamos necessário contar com os
seguintes esclarecimentos:

a) participou efetivamente a Companhia Vale do Rio Doce
- CVRD dessa operação de salvamento do Grupo Ferro-Ligas?

b) como e por que se deu essa sua participação?
c) quais são as relações comerciais entre a CVRD e aquele

Grupo?
d) já havia participação acionária da CVRD no capital de

empresas daquele Grupo, anteriormente ao processo de salva
mento noticiado pela Folha de S. Paulo? Como era essa parti
cipaçãoZ

e) a operação, na qual a estafaI CVRD passa a participar do
controle de empresaJ! daquele Grupo, contou com autorização le
gislativa, conforme exigência da Constituição Federal? Caso nega
tivo, por que não? Caso positivo, quando se deu essa autorização.
Solicito c6pia da autorização ou dos pareceres da Procuradoria da
CVRD e do Ministério de Minas e Energia - MME, que examina
ram o assunto.

f) a Secretaria de Controle Intemo do MME e o Tribunal de
Contas da União foram infOlll1lldos.ou consultados previamente à
efetivação dessa operação de salvamento? Caso positivo, solicito
c6pia completa do respectivo processo.

g) o Exmo Sr. Ministro de Minas e Energia conhecia previa
mente a operação e com ela concordou ou deu sua expressa apro
vação? Solicito c6pia dQS docUmentos existentes a respeito.

h) qual o interesse e as vantagens para a CVRD em partici
par dessa operação?

i) qual era a divida da Ferro-Ligas para com a CVRD na
ocasião da operação de salvamento? Qual a situação dessa dívida
quanto a pagamentos e repactuações? Houve algum aporte novo
de recursos por parte da CVRD, seja por empréstimo ou por inves
timentos em ações da Ferro-Ligas? Quais, quando ocorreram, em
que valores, condições e com base em autorização de quem?

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

Oficio PS/RI n° 1.865/95 Brasília, 10 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
De~tadoCunha Bueno
Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, c6pia do Aviso
n° 382/95-GM, de 7-8-95, do Ministério de Minas e Energia, com

A Sua Excelên'iia o Senhor
Raimundo Mendes de Brito
Ministro de Estado de Minas e Energia
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Em atenção ao Oficio nO 138/95-ASPARlGMlMME, de 26

6-95, prestamos a seguir os esclarecimentos solicitados pelo Depu
tado Cunha Bueno, através do Requerimento de lnfollllllÇão n°
678195.

Preliminannente, infOlll1llmos que o Grupo Ferro-Ligas é
formado pela Companhia Paulista de Ferro-Ligas (CPFL), pela Si
bra EletrosideIÚrgica Brasileira SÃ. (SIBRA) e demais empresas
controladas. O Grupo era controlado pela família Sal1es Leite e
empresas fechadas <J.a mesma família, as quais detinham 97,14%
do capital votante da CPFL e 32,37% do capital total. Esta, por sua
vez, possuía 95,99% do capital votante da Sibra, e 33,02% do to
tal, através da holding Ferro - Ligas do Norte SÃ. (FLN), que era
controlada pela CPFL, que detinha 31% de seu capital social. As
sim, a CPFL detinha indiretamente apenas 10% do capital total da
Sibra. Ferro - Ligas são um dos insumos essenciais para a produ
ção de aço. O Grupo Ferro - Ligas é o maior produtor nacional de
ligas de manganês (80% das vendas) e o terceiro do mundo, com
capacidade para 400.000 toneladas por ano e faturamento a plena
capacidade, em reais equivalentes a US$170 milhões.

Suas unidades operam em 6 Estados, empregando, direta
mente, mais de 4.000 pessoas, sendo a maior concentração em Mi
nas Gerais e Bahia (35% e 55% da capacidade, respectivamente).

O Grupo CPFL responde por 80% da demanda de ligas de
manganês por parte do parque sider6rgico nacional, destinando os
excedentes de produção ao mercado intemacional, contribuindo,
assim, com uma expressiva geração de divisas para o País. Ao ní
vel atual da demanda de liga, por parte do mercado local, a empre
sa vem exportando metade do valor de sua produção.

A partir de 1991, impactado pelos efeitos conjugados, de
um lado, da depressão dos preços de venda de seus produtos e, de
outro, da excessiva expansão de seu grau de endividamento, asso
ciados a uma gestão empresarial deficiente, levaram o endivida
mento do Grupo a um ponto tal que culminou com o pedido de
concordata de CPFL e Sibra em 1993.

Desde então, a situação operacional e administrativa do
Grupo foi se deteriorando de fOlll1ll acelerada. Qs atuais controla
dores entenderam que a sobrevivência do Grupo dependia da ação
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8 - para a CVRD, a falência do Grupo Ferro-Ligas teria um
impacto significativo nas vendas de minério de manganês, já que a
CPFL e a Sibra são seus principais consumidores no mercado in
terno. Por outro lado, a CVRD identificou no planejamento estra
tégico do negócio manganês que a verticalização em direção ã
produção de ferro ligas -era um movimento necessário para garan
tir a sua posição competitiva em termos mundiais. A aquisição do
Grupo CPFL, apresentou-se com uma alternativa vantajosa para
alcançar este objetivo estratégico.

9 - em 31-3-95 a dívida do Grupo CPFL para com a CVRD,
decorrente de fornecimento de manganês era de R$5.815.663,OO, in
cluindo a correção do principal pelo cm (taxa de juros dos certifica
dos de depósito inteIbancários). A totalidade dessa dívida será
alongada, para prazo de pagamento de 12 anos, com 2 anos de carên
cia, conigido pelo IGPM mais 6% ao mês, conforme as condições ne
gociadas igualmente com todos os credores. A CVRD, para a compra
da totalidade das ações com direito a voto do Grupo CPFL, aportou
na VUP o montante de R$17.500.000,OO. Este aporte ocorreu numa
Assembléia Geral Extraordinária da VUP, do dia 21-6-95, tendo a
CVRD votado por orientação de sua Diretoria, (Anexo 5), conforme
seu Estatuto Social

Esperando haver esclarecido todos os pontos apresentados
pelo Deputado Cunha Bueno, colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente, Francisco José Schettino.

A Sua Excelência o Senhor
Raimundo Mendes de Brito
Ministro de Estado de Minas e Energia
Brasília-DF

Senhor Ministro,
O assunto que nos traz a Vossa Excelência é o Grupo Pau

lista de Ferro-Ligas, o maior comprador nacional dos minérios de
manganês produzidos pela CVRD, responsável por cerca de 36%
das vendas de minério da Companhia no mercado interno.

A Companhia Paulista de Ferro-Ligas (CPFL), e sua con
trolada Sibra Eletrosider6rgica Brasileira S.A. (Sibra), são os
maiores produtores de ferro-ligas do País e um dos cinco maiores
a nível mundial, respondendo pelo suprimento de importante par
cela das compras de ferro-ligas de praticamente a totalidade do
parque siderúrgico nacional.

Ao fmal de 1993, a CPFL estava pressionada de um lado
pela longa depressão dos preços de seus principais produtos, e de
outro pelo peso de um endividamento excessivo, associados a uma
gestão empresarial deficiente. A CPFL, dessa forma, requereu sua
concordata preventiva, no que foi concedida pelo Juízo da 7" Vara
Cível da Comarca de São Paulo, tendo sido manifestado, desde en
tão, interesse por parte de seus controladores em transferir o con
trole acionário do Grupo.

Do ponto de vista dos interesses nacionais, a sobrevivência
da CPFL é fundamental porque:

* A empresa contribui para o equiliôrio das contas externas
brasileiras, tendo em vista que sua produção evita a importação de
ligas de manganês e gera importante fluxo de exportação.

* Fomenta o desenvolvimento regional, gerando empregos
e imPOStDS em vários estados e municípios do País.

* Preserva o patrimônio público, tendo em vista que vários
bancos estatais e concessionárias de energia elétrica são credores
do Grupo.

Por outro lado, a CVRD escolheu a verticalização como es
tratégia para seus negócios na área de manganês, até recentemente
restritOs ao segmento da mineração. Conseqüentemente, a Compa-

de gestores capacitados fmanceira e gerencialmente para a difícil
tarefa de reerguê-lo e decidiram alienar o controle.

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Usinas Side
rúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) avaliaram a oportuni
dade de adquirir o Grupo CPFL, tendo decidido que, através da
empresa Vale-Usiminas Participações S.A. (VUP), da qual partici
pam com 50% cada de seu capital social, assumiriam o controle do
Grupo, desde que:

a) fosse realizada a reorganização societária do Grupo, com
a saída dos controladores;

b) fosse reestmtuIado o passivo de cerca de R$ 360 milhões.
Após os esclarecimentos preliminares acima, passaremos a

prestar as informações solicitadas.
1- a CVRD juntamente com a Usiminas, através da Vale

Usiminas Participações S.A. (VUP) participaram da reorganização
societária e ch reestruturação do passivo do Grupo CPFL, basica
mente da seguintp. f0!W":

a) compra das ações dos atuai; '~ontroladores pela holding
VUP, constituída para gerir o Grupo CPFL, pelo valor de
R$l.OOO,OO;

b) aumento de capital em FLN em R$35 milhões, integrali
zado em dinheiro pela VUP;

c) aumento de capital em Sibra de R$107 milhões, sendo
que 113 (ordinárias) foram subscritas por FLN;

d) aumento de capital em CPFL de R$l72 milhões, sendo
que 113 (ordinárias) foram subscritas e integralizadas com diiilieiro
e créditos por Sibra;

e) adesão da maior parte dos credores à proposta de conver
são de créditos no valor de R$220 milhões, por ações preferenciais
sem direito a voto da CPFL e da Sibra;

f) alongamento da 'i.da com os demais credores, num va
lor de R$l40 milhões, sendo parte preponderante deste valor rees
calonado, de forma a ser pago em 12 anos, com dois de carência e
juros inferiores a 6% ao ano.

2 - a CVRD fornece minério de manganês para o Grupo
CPFL, que é o seu maior cliente;

3 - a CVRD nunca participou aciónariamerite do capital das
empresas do Grupo CPFL, nem a VUP;

4 - não foi solicitada autorização legislativa para a CVRD
participar do controle do Grupo CPFL, uma vez que a foi a VUP,
empresa coligada ã CVRD, e não a CVRD que adquiriu o contro
le, não estando, portanto, abrangida pelo inciso XX do artigo 37
da Constituição Federal;

5 - o assunto foi encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e
Energia, através da carta PRES 55/95, de 26-4-95 (Anexo 1), soli
citando-lhe, nos termos do Decreto nO 1.091, de 21-3-94, que o
Acordo de Acionistas a ser frrmado entre a CVRD e a Usiminas,
na qualidade de acionistas de VUP, fosse submetido ã prévia
anuência do Ministro da Fazenda (na época, a solicitação foi feita
para assinatura do Acordo de Acionistas da Usivale S.A. e não da
VUP, uma vez que o nome da empresa encontrava-se em fase de
busca);

6 - o Sr. Ministro de Minas e Energia, nos termos do Aviso
nO 206, de 2-5-95 (Anexo 2), encaminhou ao Sr. Ministro da Fa
zenda para aprovação o Acordo de Acionistas, tendo sido o mes
mo aprovado conforme despacho de 10-5-95 (Anexo 3);

7 - o Consultor Jurldico do MME, através do Oficio n°
100'95/CONJURIMME, de 9-5-95 (Anexo 4) manifestou-se favo
ravelmente ao Acordo, bem como a Secretaria do Tesouro Nacio
nal, SEST e demais órgãos governamentais envolvidos, cujo
processo detalhado encontra-se na Procuradoria da Fazenda Na
cional;

PRES 55/95 Rio de Janeiro, 26 de abril de 1995
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2-5-95

nhia vem avaliando oportunidades de investimento no segmento
de ferro-ligas, entre as quais se destaca a aquisição do Grupo Pau
lista de Ferro-Ligas. '.

A Usinas SidelÚrgicas de Minas Gerais SÃ. (USIMINAS)
de sua parte, sendo o maior cliente nacional do Grupo, tem interes
se na manutenção das atividades da CPFL, em função da garantia
de abastecimento de ligas e dos custos compeiiti.os de logística
que as plantas da CPFL oferecem.

Tendo em vista o quadro anteriormente exposto, a CVRD e
pela Usiminas, motivadas por interesses convergentes, fumaram,
em julho de 1994, um Protocolo de Intenções visando examinar a
oportunidade de adquirir o controle acionário do Grupo CPFL.

Para tanto, foi contratada a assessoria de instituição fman
ceira qualificada para conduzir as negociações entre as partes en
volvidas, uma ,vez que o desenho idealizado para a operação- de
reestruturação da CPFL envolve simultaneamente aspectos técni
cos, econômicos, fmanceiros, fIscais, juúdicos e ambientais.

A operação'de restruturação será realizada pela CVRD e
pela Usiminas, através de uma empresa da CVRD, na qual a Usi
minas passará a deter 50% do capital social Essa sociedade apor
tará R$35 milhões no Grupo, sob a fonna de aumento do capital
social, garantindo, desta maneira, o controle acionário do Grupo
CPFL.

Simultaneamente ao aumento de capital, será promovida
uma reestruturação do passivo fmanceiro da CPFL e de sua con
trolada Sibra. Do endividamento nominal de R$ 368 milhões (nú
meros de 20 de abril de 1994), 'R$ 211 milhões semo convertidos
em capital. O passivo remanescentes será amortizado num peúodo
de 10 anos, através de desembolsos anuais e, no máximo, R$ 17,6
milh~s pela CPFL, a partir de 1997.

De forma a regular seu relacionamento, tanto na holding
como na CPFL e Sibra, a CVRD e a Usiminas deCidiram fumar
um Acordo de Acionistas, nos telmOS do Art. 118 da Lei n° 6.404,
de 15-12-76. Para tanto, de acordo com o Decreto n° 1.091, de 21
3-94, a CVRD necessita da prévia anuência do Ministério da Fa
zenda.

Em Face do exposto, vimos solicitar os bons'oficios de V.
Ex· no sentido de que o anexo Acordo de Acionistas seja submeti
do à apreciação do Ministério da Fazenda, para o que, a título de
sugestão, encaminhamos minuta de aviso interministerial.

Aproveitamos o ensejo para apresentar a V. Ex· os possos
protestos de estima e elevada consideração.

I Atenciosam~nte, Francisco José Schettino.

Aviso n° 2061GM

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Faz,enda

Senhor Ministro,
Através da correspondência PRES 55/95, enviada a este

Ministério, a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD relatou o seu
interesse na aquisição do Grupo Paulista de Ferro-Ligas, o maior
comprador nacional dos minérios de manganês produzidos pela
própria CVRD, correspondendo a 36% das vendas de minério da
Companhia no mercado interno.

2. A Companhia Paulista de Ferro-Ligas (CPFL) e sua con
trolada Eletroside1Úrgica Brasileira SÃ. (SIDRA), são os maiores
produtores de ferro-ligas do Pais e um dos cinco maiores a nível
mundial, respondendo pelo suprimento de importante parcela das
compras de ferro-ligas de praticamente a totalidade do parque si
detúrgico nacional.

3. Ao fmal de 1993, a CPFL estava pressieeada, de um
lado, pela longa depressão dos preços de seus principais produtos,

e, de outro, pelo peso de um endividamento excessivo, associados
a uma gestão empresarial deficiente. A CPFL, dessa forma, reque
reu sua concordata preventiva, o que foi concedido pelo Juízo da
37· Vara Cível da Comarca de São Paulo, tendo sido manifestado,
desde então, interesse, por parte de seus controladores, em transfe
rir o controle acio~o do Grupo.

4. Do ponto de vista dos interesses nacionais, a sobrevivên
cia da CPFL é fundamental porque:

· sua produção interna tem caráter estratégico para o país, pois
ferro-ligas é insumo CIÍticopara o parque siderúrgico nacional;

· a empresa contribui para o equilítrio das contas externas
brasileiras, tendo em vista que sua produção evita a importação de
ligas de manganês e gera importante fluxo de exportação;

· fomenta o desenvolvimento regional, gerando empregos e
impostos em vários estados e municípios do País;

· preserva o patrimÔnio público, tendo em vista que vários
bancos estatais e concessionárias de energia elétrica são credores
do Grupo.

5. Por outro lado, a CVRD escolheu a verticalização como
estratégia para seus neg6cios na área de manganês, até recente
mente restrito ao segmento da mineração. Conseqüentemente, a
Companhia vem avaliando oportunidades de investimento no seg
mento de ferro-ligas, entre as quais se destaca a aquisição do Gru
po Paulista de Ferro-Ligas.

6. A Usinas Side1Úrgicás de Minas Gerais SA. (USIMI
'NAS) de sua parte, sendo o maior cliente nacional do Grupo, tem
interesse na manutenção das atividades da CPFL, em função da
garantia de abastecimento de ligas e dos custos competitivos de lo
gística que as plantas da CPFL oferecem.

7. Tendo em vista o qu"adro anteriotmente exposto, a cv'RD
e a Usiminas, motivadas por interesses convergentes, fumaram,
em julho de 1994, um Protocolo de Intenções visando examinar a
oportunidade de adquirir o controle acionário do Grupo CPFL.

8. Para tanto, foi contratada a assessoria de instituição fi
nanceira qualificada para conduzir as negociações entre as partes
envolvidas, uma vez qUe o desenho idealizado para a operação de
reestruturação da CPFL envolve, simultaneamente, aspectos técni
cos, econômicos, fmanceiros, fIscais, juúdicos e ambientais.

9. A operação de reestruturação será realizada pela CVRD e
pela Usiminas, através de uma empresa da CVRD na qual a Usi
minas passará a deter 50% do capital social. Essa sociedade apor
tará R$ 35 milhões do Grupo, sob a forma de aumento do capital
social, garantindo, desta maneira, o controle acionário do Grupo
CPFL.

10. Simuhaneamente ao aumento de capital, será promovi
da uma reestruturação do passivo fmanceiro <Ia: CPFL e de sua
controlada Sibra. Do endividamento nominal de R$ 368 milhões
(números de 20 de abril de 1994), R$ 211 milhões serão convert
idos em capital. O passivo remanescente será amortizado num pe
ríodo de 10 anos, através de desembolsos anuais de, no máximo,
R$ 17,6 milhões pela CPFL, a partir de 1997.

11. De forma a regular seu relacionamento, tanto na hol·
ding cOmo na CPFL e Sibra, a CVRD e Usiminas decidiram fir
mar um Acordo de Acionistas, nos telmOS do Artigo 118 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976. Entretanto, em confotmidade
com o Decreto n° 1.091, de 21 de março de 1994, a CVRD neces
sita da prévia anuência do Ministério da Fazenda.

Em Face do exposto, solicito a Vossa Excelência a aprovação
do referido Acordo de Acionistas consoante a minuta em anexo.

Atenciosamente, Raimundo Brito, Ministro de Estado de
Minas e Energia.

Processo n": 10951.000321195-81
Interessado: Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
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Assunto: Acordo de Acionistas com Usinas SideIÚrgicas
Minas Gerais SA. - USIMINAS, tratando da gestão compartilha
da de ambas na Usivale.

Despacho: Com base nos pareceres da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Se
cretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, e, nos
termos do art. 20 do Decreto n° 1.091, de 21 de março de 1994, au
torizou a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD a assinar Acordo
de Acionistas Com a Usinas SideIÚrgicas Minas Gemis - Usimi
nas, normatizando a gestão compartilhada de,ambas na Usivale.

Restitua-se o processo à Procumdoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Brasília, 10 de maio de 1995. - Pedro Parente, Ministro de
Estado da Fazenda, Interino.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Sturzenegger
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Brasília - DF

SenhorProcurador-Geral,
Informo a Vossa Excelência que esta Consultoria Jurídica

tem pleno conhecimento das tratativas e do teor do Acordo de
Acionistas que deverá ser celebrado entre a Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD e a Usinas Side1Úrgicas de Minas Gerais SA.
USIMINAS, para regular o relacionamento dessas empresas na
Usivale, que adquirirá o controle acionário da Companhia Paulista
de Ferro-Ligas - CPFL.

A matéria, no seu contexto empresarial, foi devidamente
examinada e aprovada no âmbito da Administração da CVRD, in
clusive com o voto afumativo dos membros do Conselho de Ad
ministração indicados pelo Ministério de Minas e Energia, não
tendo encontrado qualquer, objeção no plano jurídico quanto aos
seus aspectos legais ou societãrios, razão pela qual nada há que se
objetar à celebração do pretendido Acordo de Acionistas.

Atenciosamente, Artur Eduardo de Oliveira, Consultor
Jurídico.

COMPANHIA ABERTA
COCIMF 33592510

EX'IRATO DO ITEM DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE,
REALlZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 1995.

COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS (CPFL).A
Diretoria aprovou a alteração do item ''b'' da DDE-SUDES
02040/94, de 01/12/94, de forma que o aumento do capital social
da Companhia Paulista de Ferro-Ligas - CPFL, mediante aporte
da ''holding'' VALE-USIMINAS Participações SA. (VUPSA),
passe de R$ 30 milhões para R$ 35 milhões, através da aquisição
da totalidade das ações com direito a voto, representativas de 113
do capital total da CPFL. A parcela de responsabilidade da CVRD
equivalente à 50% do aporte da ''holding'' será integralizada me
diante o desembolso de R$ 17,5 milhões, ficando o crédito da
CVRD/URUCUM para ser utilizado no esquema de alongamento
da dívida ou em conversão de ações preferenciais. (a) Francisco
José Schettino - Diretor-Presidente, Anastácio Ubaldino Fernan
des Filho - Diretor Vice-Presidente, Armando de Oliveira Santos
Neto - Diretor de Minério de Ferro, Guilherme Almeida Gazolla,
Diretor de Metalurgia, José Carlos Nunes Marreco - Diretor de
Transportes e Produtos Florestais, Ulysses Rodrigues de Freitas 
Diretor de Desenvolvimento e Outros Produtos.

DechU-o que o texto acima foi extraído do item da Ata da
Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 22 de maio de

Ofício nO 100'95-CONJURlMME Brasília, 9 de maio de 1995

1995 que trata do assunto "COMPANHIA PAULISTA DE FER
RO-LIGAS (CPFL)", lavrada no Livro de Atas de Reuniões da Di
retoria da CVRD.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1995. - Luiz Severo da Costa
Neto, Secretário-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Finda a leitura do
expedinte, passa-se à

IV -HOMENAGEM

Homenagem à luta do povo de Timor-Leste, pela garan
tia dos Direitos Humanos e em defesa de sua autodetermina
ção e soberania.

Autores: Deputado Aldo Ar;mtes e Outros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao autor da proposição, Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente da Câmam dos Deputados, Deputado

.Luís Eduardo; velho amigo de lutas, Governador do Distrito Fede
ral, Cristovam Buarque, que nunca falha; nas justas causas, nosso
amigo, Embaixador de Portugal, Sr. Pedro Ribeiro de Menezes;
Presidente em Exercício do Conselho Federal da OAB; Presidente
do Conselho Federal de Biblioteconomia; representante da CNT;
representante da FERNARJ; Pastor da Igreja Evangélica Lutemna,
Pastor 'ubrico Spero; Dr. Quintino Faria, Primeiro Secretário da
Embaixada de Angola, País qiIe tem dado grande apoio ao povo ti
morense; Conselheiro de Imprensa da Embaixada de Portugal;
Embaixador do Haiti, demais autoridades aqui presentes, iniciando
minhas palavras, quero cumprimentar o bravo povo de Timor nas
pessoas dos dois representantes da residência timorense: Roque
Rodrigues e Luiz Cardoso de Noronha. Quero que V. Ex's se sin
tam. em casa, sintam que nós, brasileiros, que a Câmara dos Depu
tados do Brasil pulsa em solidariedade à luta do povo do
Timor-Leste.

O Brasil é um país com tradição de luta em defesa da sobe
rania e da au!~e~rminação,que durante décadas enfrentou viola
ções aos direitos humanos. Temos, pois, o dever de prestar essa
solidariedade. Inicio meu pronuncianiJieto abraçantlo fortemente o
povo do Timor-Leste nas figuras de seus dois representantes.

A realização desta sessão especial tem um importante. signifI
cado para esta Casa em relação à luta do povo de Timor-Leste pela
sua autodetenninação e independência. Tal acontecimento signifIca o
desejo de conhecer melhor o problema para se integrar com mais efi
cácia na solidariedade internacional brava luta desse povo.

O Timor-Leste é uma ilha situada ao norte da Austrália, CO~
um tenit6rio de 18.899 quilômetros quadrados. Sua população, em
1990, em de mais de 700 mil habitantes. A língua nacional é o teturn,
mas falam-se vários dialetos, e o português é o idioma oficial. Mais de
90% dos timorenses são membros da Igreja Católica, enquanto na In
donésia predomina a religião mulçumana.

A Costa do Timor é rica em petróleo. E aqui certamente
está uma das explicações para a dificuldade de uma solidariedade
maior a mvel internacional. Calcula-Se que tenha aproximadamen
te 5 bilhões de barris de reserva de petróleo na região lllllIÍÍ.ma en
tre o Timor-Leste e o norte da Austrália, conhecida como Fossa do
Timor (rimar Gap). Em 11 de dezembro de 1989, numa atitude
condenável, Indonésia e Austrália assinaram acordo de exploração
do petróleo do Timor.

O Timor-Leste foi durante quase 500 anos colônia portu
guesa. Os portugueses ali chegaram em 1515, ocupando a parte
leste da ilha. Em 1651 os holandeses ocuparam a parte oeste como
as demais ilhas. No [mal da Segunda Guerra Mundial a Indonésia
declara a sua independência e incorpora a parte oeste do Timor ao
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seu territ6rio, a parte leste do Timor. Entre 1945 e 1974 a Indosé
sia afIrmou à ONU não ter qualquer reivindicação sobre o territ6
rio do Timor-Leste.

Em 30 de setembro de 1975, um golpe militar derrubou o
Presidente Sukamo, da Indonésia, provOCando um verdadeiro ge
nocídio. Segundo dados da Fundação Britânica Lord Russel, em
apenas três meses foram assassinados mais de um milhão de pes
soas. Instalou-se uma sengrenta ditadum que tem se mantido na
base da violência e da repressão.

Com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, Por
tugal entrega à ONU um memorando afumando sua disposição de
cooperar com a independência das ex-colônias. Em novembro de
1975, ap6s uma guerra civil de um mês, a Frente Revolucionária
do Timor-Leste Independente (FRENTILIN) declarou a inde
pendência da região. No mês seguinte, sob pretexto de acabar com
a guerra civil, forças indonésias invadiram o Timor-Leste e o ocu
pam desde então. Em julho de 1986 a Indonésia proclamou o Ti
mor-Leste como a sua 27" Província.

A resistência à ocupação da Indonésia foi encabeçada pela
FRETlLIN e pelas Forças Armadas de Libertação Nacional de Ti
mor-Leste (FALINTIL). A amplitude da resistência demonstrou a
determinação desse povo de não aceitar o seu genocídio IlSico e
cultural e de lutar pela sua identidade e pela conquista da autode
tenninação e independência de sua pátria.

Em 1977 a Indonésia utilizou napalm e f6sforo branco con
tra as áreas de resistência. Em 1979 a Indonésia controlava todo o
País e acreditava que a FRETlLIN estava derrotada no entanto,
ressurge das montanhas e matas do Timor guerrilheiros liderados
por Xanana Gusmão.

No final de 1980 foi constituído o Conselho Nacional da
Resistência Maubere, que engloba a FRETILIN, a União Demo
crática Timorense - UDT - e outros grupos independentes. Tal
fato teve enorme signifIcado por representar uma unifIcação da re
sistência timorense, dando novo alcance à luta desse povo pelos
seus objetivos.

Durante esses quase vinte anos de ocupação, pelo exército
da Indonésia, foram assassinadas duzentas mil pessoas, um terço
da população existente em 1975, quando a região foi ocupada.

A gravidade da violação dos Direitos Humanos, no entanto,
s6 alcançou repercussão internacional com o massacre de Santa
Cruz. E tivemos oportunidade, há pouco tempo, de mostrar as ce
nas do massacre de Santa Cruz e da violação dos direitos humanos
no Timor-Leste, cenas essas muito mais contundentes e muito
mais fortes do que qualquer discurso.

Quinze dias ap6s o assassinato do estudante Sebastião Ran
gel, realizou-se uma manifestação com uma procissão até o cemi
tério Santa Cruz, em Dili, Capital do Timor-Leste. Os soldados de
Jacarta atacaram o povo em manifestação pacífIca, assassinando
friamente 273 jovens. A presença de um jornalis~e!!trangeiro,que
fJ1mou o acontecimento, fez com que esse fato viesse ao conheci
mento da opinião pública internacional.

O regime indonésio está promovendo um genocídio fisico e
cultural do povo timorense. Segundo o livro da Anistia Internacio
nal Indonésia Timor-Leste, o Relator Especial das nações Unidas
sobre a tortura concluiu em janeiro de 1992 seu relatório, afuman
do que a tortura é uma prática comum no Timor-Leste. O memso
livro destaca que milhares de timorenses do Leste foram detidos
em acusação ou julgamento desde a invasão, sendo que ,muitos de
les "desapareceram".

No livro publicado pela Assembléia da República de Portu
gal, intitulado ''rimor Leste - Fatos e Documentos", foram trans
critas declarações de Inácio Moura sobre o Timor Leste, cujo
sumário é o seguinte:

''Duzentos mil mortos desde a invasão.
Várias aldeias eliminadas emresultado de ataques

aéreos.
Campos de concentração, torturas e prisões.
Ausência total de liberdade de expressão e asso

ciação."
Este massacre tenninou por atingir duramente a resistência

timorense. Em 20 de novembro de 1992 foi preso Xanana Gus
mão. Mesmo assim, a luta do povo timorense continua, sol:> as
mais diferentes formas.

E o fator impulsionador desta determinação de luta é a re
beldia contra a opressão exercida pelos indonésios e o desejo da
independência e autodetenninação do povo do Timor.

Apesar da Indonésia tentar passar a falsa idéia de que o Ti
mor não tem uma identidade própria e que a anexação do Timor
Leste foi froto do desejo daquela população, os fatos demonstram
cabalmente o contrãrio. A quantidade de pessoas assassinadas pelos
indonésios indica a detenninação de luta do povo timorense e a resis
tência desse povo à ocupação violenta e ilegal feita pela Indonésia.

Essa determinação se explica pela rebeldia contra a agres
são do invasor, pelo desejo de construção de sua pátria e pela afrr
mação de sua identidadé própria. Xanana Gusmão, em seu livro
''Um povo, uma Pátria", caracterizou a identidade étnica, histórica,
cultural e religiosa do povo timorense. Ele afrrmou que "a secular
doJllÜ1ação'portuguesa contribuiu para defInir o espaço territorial,
identifIcado como Timor-Leste, habitado por um poyo que adqui
riu personalidade própria, que se chama Maubere." E a disposição
desse povo de construir uma Pátria independente que explica a sua
tenacidade em lutar contra a potência agressora.

A história tem nos demonstrado que países pequenos e p0
bres como o Vietnã e Cuba são capazes, pela determinação de seu
povo, de derrotar países fortes e ricos. A amplitude e o tempo de
resistência do povo da pequena Timor-Leste mostra a sua decisão
de constmirurn novo futuro para os seus flJhos.

Oatro fator que tem aguçado a rebeldia do povo timorense é
a repressão religiosa desencadeada pelo Governo indonésio. A
proibição da celebração da Missa em ''tetum'' não foi acatada pelo
Clero e pelo Bispo local, D. Ximenes Belo, membro destacado da

. resistência timorense.

A participação de padres na justa luta. do povo timorense
tem tido como conseqüência uma violenta repressão do Exército
indonésio. A ocupação do Timor-Leste pelas tropas da Indonésia
nunca foi aceita pela Organização das Nações Unidas. A Resolu
ção do Conselho de Segurança da ONU, de 22 de dezembro de
1985, reconheceu o direito inalienável do povo do Timor-Leste à
autodeterminação e independência e determinou que o governo in
donésio retirasse, sem demora, todas as suas forças do território ti
morense. Por outro lado, a Assembléia Geral da ONU, em 1° de
dezembro de 1976, lamentoliâéTOririidêddida a negativa do go
verno indonésio de aplicar as Resoluções da ONU e "rejeitou a
alegação segundo a qual o Timor-Leste hayi;l,.l>cintegrado à Indo
nésia na medida em que a população do Territ6rio não teve condi
ções de exercer livremente seu direito à autodeterminação e
independência".

A Anistia Internacional que, por sinal, conta, com seu rep
resentante aqui, enviou documento ao Comitê Especial de Desco
Ionização das Nações Unidas, datado de 11 de julho deste ano,
intitulado ''rimar-Leste, Vinte Anos de Violações" onde afrrma
que "A Indonésia administrado o Timor-Leste nos últimos 20
anos. Durante este peóodo, os direitos dos leste-timorenses suspei
tos de atividades pr6-independencia têm vindo a ser sistematica
mente violados. A Anistia Internacional lamenta que na·
Declaração que hoje fazemos tenhamos de mais uma vez chamar a
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atenção dos Estados-Membros das Nações Unidas para um inven
tário de violações dos direitos humanos em Timor-Leste. Em Face
de um renovado esmagamento pelo Governo Indonésio dos direi
tos básicos dos Leste-Timorenses, a Anistia Internacional aprovei
ta esta oportunidade para descrever as violações e propor
recomendações que, caso sejam implementadas, poderão melhorar
a situação dos direitos humanos". .

. O documento da Anistia Internacional afnma que ''Embora
o ICRC tenha acesso aos detidos, a Anistia Internacional continua
a receber informações de que os presos politicos. são regularmente
torturados. Mesmo os presos que são visitados pela Cruz Venne
lha não estão livres de torturas, antes ou depois das visitas. Os pre
sos contam que são pressionados a não descrever as torturas e
maus-tratos de que são alvo à Cruz Vermelha. Pelo menos um de
tido revelou ter sido pressionado a recusar encontrar-se com a
Cruz Vennelha".

Esta semana recebi um novo infOlDle da Anistia Internacional,
datado de 14 de setembro. O texto trata de novas violências contra o
povo timorense e diz que "os distúrbios começaram em 8 de setem
bro, aparentemente provocados pelas notícias de que um guafda peni
tenciário indonesiano teria insultado a Igreja Católica. Os protestos se
espalharam pela cidade e houve ataques contra a polícia e migrantes
indonesianos. Carros, lojas e um mercado foram incendiados. Entre
50 e 100 pessoas teriam sido detidas pela Polícia e pelo Exército! O
infOlDle alerta que "Até 22 pessoas estariam detidas em Dili. Capital.
A Anistia Internacional teme que haja um sério üsco de tortura. e es
pancamento dos presos, e há infonnações de que algumas pessoas já
foram severamente espancadas".

Numa demonstração clara de disposição de busca e de dia
lógo - e é importante dizer que, apesar de toda essa situação, há
uma tentativa de diálogo no selltido de procurar uma saída para
essa grave situação do Timor-Leste -, o Conselho Nacional da Re
sistência Maubere apresentou um Plano de Paz, dispondo-se a par
ticipar de negociações, no âmbito da ONU, sem precondições,
com a Indonésia: O plano propõe três fases: a primeira, a fase hu
manitária, com a desmilitarização do território, com a fonnação
pela ONU de uma força policial timorense, a nomeação de um
representante do Secretário-Geral da ONU residente no território e
a libertação dos presos políticos. A segunda fase, da autonomia,
com a legislação dos partidos políticos e a eleição de uma Assem
bléia Territorial organizada e supervisionada pela ONU, com a
eleição por essa Assembléia de um gover;nador timorense, e a reti
rada do restante das forças e funcionários indonésios. A terceira
fase, autodeterminação, com a realização de consulta livre ao povo
sobre o futuro do Território, organizada pela ONU.

Todavia, a Indonésia insiste em excluir os representantes do
Timor-Leste das conversações que realiza com Portugal. No en
tanto, não há a menor possibilidade de uma solução para a questão
do Timor-Leste sem que o seu povo participe diretamente nas dis
cussões e na procura de uma solução.

Foi para discutir esta situação que realizou-se em Lisboa,
entre os dias 31 de maio a 2 de junho do corrente ano, a Conferên
cia Interparlamentar de Lisboa sobre o Timor-Leste, com a partici
pação de 77 Parlamentares de 31 paísel:' dos diversos Continentes,
onde tive a honra de representar o Parlamento brasileiro.

Naquele evento o Presidente de Portugal, Mário Soares que
não compareceu devido a um acidente, teve sua mensagem lida na
abertura e foi categórico em seu posicionamento em relação ao Timor
Lesteaoafumar.

"O povo de Timor-Leste tem mostrado uma ine
gável capacidade de resistência e acabará por impor os
seus legítimos direitos. As ditaduras não são etemas.
Nós, portugueses, temos boas razões para o poder afrr-

mar. Ao contrário do que pensam muitos pessimistas, o
tempo não corre favorável aos ditadores. O movimento
internacional de solidariedade para com Timor-Leste é
irreversível. Esta Conferência Interparlamentar revela
bem a extraordinária amplitude desse movimento. Os ti
morenses, apesar das dificuldades presentes, têm todas
as razões para ter esperança. Que esta reunião seja mais
um passo decisivo nesse caminho, são 0S meus votos
mais sinceros."

Falou também o Or. Miguel Angel Martinez, Presidente da
Asssembléia Parlamentar do Conselho da Europa. Em seu pronun
ciamento ele afrrmou que o interesse dessa Assembléia na questão
do Timor-Leste está relacionado com a defesa dos Direitos Huma
nos. Afrrmou ainda que a Assembléia Parlamentar do Conselho da
Europa condenou fnmemente a anexação do Timor-Leste pela In
donésia, considerando-a uma violação do direito internacional dos
povos à antoderminação.

O Or. Ramos Horta, representante especial do Conselho
Nacional da Resistência Timorense, leu uma intervenção redigida
por Xanana Gusmão, da prisão de Cipinang, Jacarta, onde ele de
nuncia a "abusiva e intolerante violação dos direitos humanos em
Timor-Leste, um caso de ambição militarista de expansão territo
rial que nega o direito fundamental que assiste ao Povo Maubere
de escolher o seu próprio destino". Mais adiante, ele afnmou.

''Fazemos votos para que, uma vez na vida, os ti
morenses segurem nas suas mãos a responsabilidade que
cada fIlho de Timor-Leste deve possuir e sejam possui
dos da coragem e do espírito de luta dos nossos-ances
trais, para afrrmarmos ao mundo que somos um Povo e
temos uma Pátria, violada desde há 19 anos e meio, sob
a complacência dos governos ocidentais. Uma vez na
vida, sejamos timorenses, sejamos dignos fIlhos do nos
so povo! Se as nossas posturas não envergonharem a
nossa pele nem insultarem o nosso espírito de guerreiros
de 1lJllI}. pequena meia-ilha, a solução será em breve en
contrada pela a felicidade do nosso povo."

A Conferência Interparlamentar sobre o Timor-Leste, com a
participação de países de todos os Continentes, representou um
importante passo no crescimento da solidariedade internacional à
luta do povo timoreIise.

A Conferência terminou por aprovar a Declaração de Lis
boa, onde exorta a Indonésia a cumprir as Resoluções da ONU so
bre o Timor-Leste, para um apelo às Nações Unidas para que
assegurem o respeito aos Direitos Humanos em Tinnor-Leste, 'exi
ge a libertação imediata de Xanana Gusmão e de todos os presos
políticos; solicita à ONU que proclame o dia 7 de dezembro como
Dia Internacional do Timor-Leste e presta homenagem à heróica e
trágica saga do povo de Timor-Leste em defesa da sua liberdade e
identidade, afrrmada ao longo dos séculos.

O Governo brasileiro até agora tem tido uma posição tími
da, para não dizer omissa, sobre a questão do Timor-Leste. Histo
ricamente a políticas externa brasileira tem sido de defesa da
autodeterminação dos Povos. Neste caso, com uma razão a mais,
pelo fato de participannos, Brasil e Timor-Leste, da comundiade
internacional de língua portuguesa. Torna-se, pois, imperativa uma
posição do Governo brasileiro de apoio à justa luta do povo de Ti
mor-Leste pela sua autoderminação e soberania e contra os atos de
violência praticados pelas forças da Indonésia.

Inclusive, com esse objetivo, pretendemos hoje, às 15h, vi
sitar o Ministério das Relações Exteriores. Aproveito a oportuni
dade para fazer um convite a todos os Parlamentares aqui
presentes para comparecerem ao Ministério das Relações Exterio-
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res e discutirem a posição do Brasil relativa ao Timor-Leste.
O povo brasileiro tem o dever de solidariedade para com o

oprimido povo de Timor-Leste. A luta pela independência e auto
determinação, a luta pela imediata liberação de Xanana Gusmão e
de todos os presos políticos e a luta pela abertura de uma repre
sentação da resistência timorense no Brasil são partes integrantes
da nossa solidariedade ao povo timorense.

Durante o regime militar recebemos a solidariedade ativa
dos povos de inúmeros países do mundo. E aqui lembro, Sr. Em
baixador de Portugal, de que, quando fui preso e violentamente
torturado, o povo português foi às ruas manifestar a sua solidarie
dade aos presos políticos brasileiros, aqueles que, como eu, eram
torturados nas câmaras de tortura da ditadura.

Nesse sentido, acho que DÓs, brasileiros, temos o dever de
prestar solidariedade à luta justa das vítmas não s6 da repressão ao
seu desejo de autodeterminação como da violência contra a vida
são milhares e milhares de pessoas.

O nosso empenho agora é no sentido de construir um País
com igualdade e justiça social. E a solidariedade ao povo do Ti
mor-Leste é parte integrante dessa luta pela construção de uma so
ciedade mais justa e mais humana.

Agradeço a todos a presença, às autoridades, ao Sr. Gover
nador do Distrito Federal e, em particular, aos representantes da
resistência timorense.

Finalizando, quero dizer que o povo brasileiro tem de am
pliar a sua solidariedade. Sinto que às vezes, pelas dimensões con
tinentais do nosso País, ficamos um pouco distantes. dessas
questões internacionais. Parece que nos contentamos em tratar
apenas dos problemas continentais do Brasil. No entantp, há uma
ligação intrínseca, entre os nossos e os problemas dos cultos povos
que lutam pela liberdade e pela independência.

Parabenizo esta Casa, na pessoa do Presidente Luís Eduar
do, que apoiou essa inicativa. E vamos ver se esse é um ponto de
partida para que não só na Câmara dos Deputados e no Governo
brasileiro, mas sobremdo no seio do povo brasileiro se amplie a
solidariedade aos povos em luta e se dê um respaldo efetivo à luta
desse povo irmão que habita o Timor-Leste. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Severino Cavalcimti, que "falará em nqme do
Bloco Parlamentar PFLfPTB.

O SR. SEVERJNO CAVALCANTI (BlocoIPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, convidados, a história, no dizer de Júlio Dantas, é um dina
mismo contínuo que arrasta consigo o passado e o incorpora ao
instante em que vivemos.

Sob essa 6tica, não podemos deixar de reconhecer que- o
movimento em favor da libertação do povo do Timor-Leste não
deixa de apresentar aquele sentido de contiimidade que revela os
povos e a si próprios, inspirando-lhes o orgulho de sua missão e a
fé em seus destinos.

O Partido da Frente Liberal, honrando suas tradições, dele
gou-me a incumbência de solidarizar-se, nessa sessão, com a luta
da resistência do Timor-Leste, movimento que em suas múltiplas
dimensões, resume o universo de valores e de aspirações daquela
gente.

Vejamos, a propósito, em largos traços, os aspectos circuns
tanciais mais importantes e os antecedentes mais imediatos, que
mobilizam as energias dos patriotas daquele rinção do Extremo
Oriente.

A parte leste do Timor corresponde a uma área de 14.874
quilômetros quadrados - ocupada por Portugal em 1586 - e, se
gundo o último censo conhecido, de 1971, contava com 748.000
habitantes.

Produzindo arroz, cana-de-açúcar, café, mandioca e cacau,
Timor viveu com tranquilidade até 1974, quando da derrubada do
regime do Professor Maxcello Caetano, ocasião em que se instalou
caos instimcional e o governo comunista português, liderado por
Vasco Gonçalces, retirou-se de meneira abrupta e desastrada de
Timor, entregando seus habitantes à própria sorte e à luta fraticida
entre os diversos grupos políticos que compunham o espectro polí
tico local: A Fretilin (Frente Timorense de Libertação), de orienta
ção comunista, a UDT (União Democrática de Timor) - que
defendia a manutenção dos laços com Portugal, e Apodeti, ligada
a o governo da Indonésia.

Entre 1974 e 1975, a Fretilin cresceu em força, em ditri
mento das outras correntes.

Já em agosto de 1975, a UDT tenta tomar o poder, com a
oposição da Fretilin, iniciando-se então a guerra civil, que, em me
nos de 1 mês, deixou um saldo de 3000 mortos, e, ainda, em agos
to, Portugal retira-se de Timor e, em setembro do mesmo ano, a
Fretilin assume o poder em Dili, e apela ao governo português no
sentido de o mesmo assumir a sua autodeterminação.

Segue-se mais um período de mrbulência, e, em 28 de no
vembro de 1975, a Fretilin, sob o comando de Xavier do Amaral,
proclama a independência, em oposição à UDT, COTA e APO
DETI, sendo que este último apela à Indonésia para que ocupe e
anexe o Timor-Leste.

Em 7 de dezembro de 1975, a Indonésia invade Timor-Les
te, com grande força militar, inciando-se, então, uma guerra de
guerrilhas, onde o governo indonésio emprega armas químicas,
destr6i plantações e cria campos de concentração, onde são presos
milhares de cidadãos timorenses. Sobrevem fome e destruição, e
de acordo com organismos internacionais, aproximadamente
250.000 pessoas são mortas, 113 da população de então, consti
mindo-se um dos maiores genocídios do nosso tempo. Em março
de 1983, negociações da Indonésia com a Fretilin estabelecem um
cessar fogo. Em 1984 tem início o processo de resistência civil.

No dia 18 de março de 1989, forma-se em Lisboa a Conver
gência nacional, frente política que reúne a Fretilin e a UDT. Em
11 de dezembro de 1991, a Indonésia reprime, violentamente, as
manifestações, evento conhecido como o Massacre de Dili, quan
do 270 pessoas foram mortas. Em seguida é preso e condenado à
prisão perpéma o Líder da luta em prol da independência, José Xa
nana Gusmão.

Ao longo desses 20 anos, o povo de Timor-Leste trava uma
luta de vida e de morte por sua autodeterminação, contra o esma
gamento cultural é étnico a que é submetido, como a proibição de
professarem a fé católica, a repressão aos membros do clero e a is
lamização forçada da população autoctone. Devo destacar, tam
bém, a supressão do ensino da língua portuguesa das escolas de
Timor e o expurgo dos postos da administração de todos os ele
mentos de ascendência lusitana, constimindo isto em atentado aos
direitos fundamentais da pessoa humana.

Ama1mente, o governo português do Primeiro-Ministro Ca
vaco e Silva retomou o patrocínio político do movimento pela in
dependência de Timor-Leste, apoiando, expressamente as ações da
Convergência Nacional num reparo da grave irresponsabilidade
dos comunistas e socialistas na década de 70.

Neste instante, desejo fazer um apelo ao Presidente Fernan
do Henrique no sentido de determinar ao llamaraty que tome posi
ções fnmes em dedesa do patrimônio culmral comum, ameaçados
em Timor-Leste, sugerindo que no f6rum da ONU o Brasil se p0

sicione de maneira insoflSDlável em defesa da independência da
quele país ocupado.

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
para solicitar a inserção nos Anais desta Casa, como parte inte-
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grante desse pronunciamento; de artigo pulicado nQ Diáriode
Pernambuco do dia 1° de fevereiro de 1995, dojomalista e esCri
tor Marco Aurélio de Alcântara, sob o título, 'Timor-Leste - De
safio à Comunidade Lus6fq', onde aquele intelectual
pernambucano retrata as vicissitudes do povo de Timor e sua luta.

Assim, no falar em nome do PFL, saudando a brava gente
de Timor-Leste, o faço na certeza de que seus ideais de libertação,
que inspiram sua luta, continuam a guiar os impulsos do espírito
nacional, impregnado daquela lição de História segundo a qual as
tiranias são acidentes efêmeros no itinerário política dos povos,
até porque as conquistas das liberdades são definitivas, imprescri
tíveis e eternas. (palmas.)

AR11GO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Timor-Leste - Desafio à Comunidade Lus6fona
Marco Aurélio de AlcântaIa, Rui Palma Carlos, arquiteto,

pintor, ex-militar, é autor de um livro que foi sucesso de livraria
em Lisboa, nos anos 80: Eu Fui ao Fim de Portugal. Ele trata, de
forma romanceada, de uma das questões mais polêlnicas do pro
cesso de descolonização do Ultramar português: o abandono do
Timor-Leste à própria sorte. Até hoje, as populações luso-timoren
ses continuam 6rraos, sitiadas pela Indonésia, e humilhadas por
uma política repressiva de esmagamento cultural. :

Preso estão os seus líderes mais expressivos, um deles o já
legendário Xanana Gusmão. Recentemente, foi fechada a Univer
sidade de Dili; e, após os protestos de um grupo de estudantes nos
jardins da Embaixada dos Estados Unidos em Jacarta, a Imprensa
internacional fez um silêncio sepulcral. A posição de Timor-Leste
passa a ser incômoda à política norte-americana de apaziguar os
seus parceiros <iJ Sudeste Asiático, para onde se vêm deslocando
maciços investimentos privados dos Estados Unidos, nos últimos
anos.

Qual a política da Indonésia em relação a Timor-Leste des
de que Portugal retirou a sua presença militai, na seqüência do "25
de abril"?

Eis alguns dos registros mais importantes feitos por amigos
de Dili, há algumas semanas, em Lisboa, duranre-mauifestação pró
Timor-Leste organizada pelos comitês de resistência instalados na
capital portuguesa:

- liti'lpeza e expurgo sistemáticos 'de elementos de origem
luso-timorense da administração pública.

- controle do acesso de estudantes politicamente indesejá
veis à universidade;

- prisão domiciliar de elementos ligados aos movimentos
de resistência e independência;

- prisão e torturas fisica e psicol6gica - já denunciadas à
Anistia Jntemacional- de timorenses de origem portuguesa, mes
tiços, nas prisões da Indonésia, retirando-os de Dili;

- obrigação de falar wtras línguas nativas e Inglês, nas es-)
colas públicas e nas transações oficiais.'e atos.de comércio, de
modo a banir, progressivamente, o Português, que passou a ser lín-
gua de resistência política e "subversiva"; ,

- represssão religiosa e a cerco crescente à hierarquia da
Igreja Cat6lica, embora haja a tentativa oficial de Jacarta de coop
tar bispos e padres.

Até que ponto interessa ao Brasil e à sua diplomacia condu
zir gestões para resolver de Timor-Leste, no âmbito da ONU?

De piano, o respeito aos direitos humanos dos habitantes de
metade da ilha de Timor e à minoria étnica de ascendência portu
guesa, mas, também, à preservação da cultura comum, baseada no
mesmo idioma e na tradição cristocêntrica, em face do expansio
nismo muçulmano em todo o arquipélago indonésio.

Seria este certamente o tema que representantes timorenses

levariam ao Presidénte Itamar Franco no mês de novembro, em
LisbOa, ca~ tivesse acontecido a cimeira dos países 'de língua ofi
cial portuguesa. Mas sua discussão é atuaHssima e deveria inserir
se na política externa do Presidente Henrique Cardoso.

Se boa parte dos timorenses foi, no passado, combatente da
Frent.ilíÍI, hoje a situação é outra; seu inimigo é a Indonésia. Rui
Palma Carlos, no seu livro, lembra a conversa que teve com um
certo padre Fernandes, que ele deixw na ilha, em 75: ''Vá alguém
por essas montanhas fora e experimente perguntar ao mais rode
dos camponeses se ele quer ser indonésio. Ninguém 'quer! Se os
deixassem, iam todos para Portugal".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
à Deputada Sandra Starling, que falará em nome do PT.

A" SRA. SANDRA STARLJNG (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres pares, membros repre
sentantes do povo do Timor-Leste, representantes da Anistia Inter
nacional, Govemador do Distrito Federal, Srs. Embaixadores,
senhoras e senhores, quem, dentre nós, brasileiros, poderia, sem

. hesitar, apontar em um mapa a exata loca1íZação de Timor-Leste?
Quem poderia dizer o nome de sua capital? Quantos conseguiriam
falar sobre a sua origem histórica, a sua cultura e os seus costumes
ou discorrer sobre a luta do seu povo?

Lamentavelmente, é provável que poucos, mesmo entre os
mais bem informados, consigam fazê-Io.

Alguns podem argumentar que esta iguorância deve-se,
fundamentalménte, à reduzida dimensão geográfica e demográfica
desse país. De fato, Timor-Leste é pequeno: tem menos de 20.000
quilômetros quadrados e sua população mal chega a 1 milhão.
Trata-se apenas de parte de uma ilha, dentre as 15 mil de um gran
de arquipélago do Oceano Índico.

Porem, a luta de seu povo, oprimido há ,vinte anos,pelo Go
verno da Indonésia, não é pequena. Ela tem a"grandeza morál das
lutasJuntas e a dimensão épica dos embates desiguais. De um lado

,está um Davi combativo e detenninado, embora ainda muito isola
do e ignorado, e, de outro, um terrível Golias; o governo do Gene
ral Suharto. Um governo ditatorial responsável pela morte de mais
de um milhão de pessoas em apenas Ms meses. Um governo que
prende e tortura adversários poHticos. Um governo que pennite a
devastação de suas ricas florestas tropicais. Um governo cujo Par
lamento possui 100 de seus membros designados pelas Forças Ar
madas. EnfIm, um governo que, parafraseando Thomas Cariyte,
poderia muito bem ser definido como ''um despotismo, temperado
pelo cinismo~'.Cinismo este que se manifesta na negação do direi
to do povo do Timor-Leste à autodeterminação, nas tentativas de
erodir a identidade cultural da população timorense, proibindo-a
de falar o português, no empenho em ocular do mundo, através da
censura e ardis dos mais variados, a luta de Timor-Leste.

No entanto, tudo isso é em,vão, porque a luta dos timoren
ses, além de grande, não é anônima. Ela tem rostos. Ela tem os
rostos das 200.000 pe\lsoas mortas pelo regime de Jacarta desde a
invasão de 1975. Ela tem os rostos dos quase 300 estudantes fria
mente assassinados no ''Massacre de Santa Cruz". Acima de tudo
ela tem uma face: a face aprisionada de seu grande líder, Xanana
Gusmão, encarcerado há mais de dois anos nas masmorras de Si
piang, em Jacarta.

Mas se a luta do povo timorense é grandiosa e tem milhares
de rostos, por que é ignorada por nós? E especificamente, por que
ela é ignorada pelo Poder Executivo brasileiro?

Sabemos que as grandes potências fecham Os olhos à tragé
dia·do Timor-Leste por motivos que são racionais e pragmáticos,
porem moralmente condenáveis. "Elas consideram a Indonésia uma
potência econômica emergente do ''bloco Pacífico" e reconhecem
em Suharto um aliado fiel, que soube desempenhar, com exemplar
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eficiência, o papel de "caçador de comunistas", na época da Guer
ra Fria. E o nosso Governo, por que o faz? Estarlamos conduzindo
a nossa política externa em bases plramente pragmáticas? É este
um dos preços que temos que pagar pela "modernidade',? Será que
uma das precondições para o ingresso na nova ordem mundial é a
do abandono de quaisquer valores éticos? .

Netzche, um fllósofo que sabia enunciar verdades terríveis,
escreveu certa vez que "só os bárbaros podem se defender". Esta
frase parece caber como uma luva na realidade da nova ambiêncía
internacional. Com efeito, o esfacelamento da antiga ordem mun
dial baseada na bipolaridade Leste-Oeste, aliado ao processo de
globalização econômica, tão elogiado por nossos ingênuos neoli
berais de plantão, vem gerando um quadro de fragmentação políti
ca e social de conseqüência nefastas.

Uma das principais caractensticas desta nova ordem mun
dial é generalização da violência associada ao acirramento da
competição econômica e ao colapso da velha esllUtura político
ideol6gica internacional. Por toda a parte, os conflitos se multipli
cam. Há, inclusive, como bem dermiu Hans Magnus
Ensenzberger, uma guerra civil "molecular" em quase todas as
metrópoles do mundo. O pior, entretanto, é que esses conflitos pa
recem desprovidos de racionalidade política e de sentido ideol6gi
co. São comandados por Illlcionalismos e crenças religiosas de
caráter primitivo e irracioníll, e acabam redundando em uma selva
geria sem precedentes.

Ao que tudo indica, estamos caminhando celeremente, gra
ças ao predomínio do paradigma neoliberal, para um mundo ''no
besseniano", sem instituições capazes de ~gular eficazmente
qualquer embate. O abandono dos valores clássicos do ilumínis
mo, agora continuamente ridicularizados pelos te6ricos neolibe
rais, parece ser generalizado.

No entanto, recuso-me a acreditar que seremos obrigados a
viver em um mundo onde os conceitos de fraternidade e igualdade
não passem de quimeras de um passado quixotesco. Um mundo
baseado na competição acirrada, em genocídios e na indiferença
em relação à sorte dos nossos semelhantes não pode se sustentar.
Até mesmo um teórico da economia de mercado deve entender
isso.

Assim, 'o caso de 'tiinor-Leste impõe não apenas uma revi
são de certos aspectos da nossa política externá, riíãs também uma
reflexão sobre o mundo em que deseja~osviver. Por isso, gostaria
de contrapor à frase crua e algo cínica de Nietzche uma passagem
singularmente bela de peça O Rei Lear, de Shakespeare.

"Quando a doer tem irmãos e a angústia amigos, a alma
nem sente inúmeros castigos."

Esta passagem, magnífica em sua singeleza e imortal em
seu conteúdo, apesar de não ser "moderna" no sentido cronol6gi
co, nos sugere que a solidariedade e o respeito incondicional aos
direitos humanos, dentre eles o inalienável direito à autodetermi
nação, devem se constituir em parâmetros incontornáveis que pau
tem a condução de nossa política externa.

Tal atitude, que poderia concretizar-se em um apoio efetivo
a causa de Timor-Leste, só nos engrandeceria como nação, pois
estes valores, além de serem meritórios em si mesmos, propicia
riam um novo sentido estratégico à nossa inserção no plano inter
nacional.

Se isto acontecer, e podem estar certos de que o Congresso
Nacional não poupará esforços neste sentido, é provável que, em
pouco tempo, a justa causa do povo timorense se transforme em
causa dos brasileiros, assim como é causa dos portugueses e dos
angolanos, dentre outros.

Desta maneira, quando .perguntados sobre a localização de
Timor-Leste, meSmo ainda tendo dificuldades em apontá-lo no

mapa, teremos condições de dizer, com a mão no peito. ''fimoc
Leste é aqui, em nossos corações."

Durante o discurso .da Sr" Sandra Starling, o Sr.
Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da Presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos, 1° Secretá
rio.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao nobre Depltado Roberto Valadão, que falará pelo PMDB.

O SR. ROBERTO VALADÃO (PMDB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, Sr. Gover
nador do Distrito Federal, Cristovam Buarque; Sr. Embaixador de
Portugual, Pedro Ribeiro de Menezes, Ministro Conselheiro da
Embaixada do Umguai, S~ Cristina Figueroa; S~ ~naide de Sou
za Pantoja, Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia;
Sr. Calísto Ramos, da CNTI; Sr. Reginaldo Oscar de Castro, Presi
dente em exercício da OAB; Pastor Ulrico Sperb; Sr. Embaixador
do Haiti, Sr. Turense Jean-Enard.

''Portugual continua vinculado às responsabilidades
que lhe incumbem de harmonia com o Direito Internacio
nal, de promover e garantir o direito à autodelrminação e
independência de Timor-Leste."

Este texto do art. 293 da vigente Constituição da República
Portuguesa traduz o compromisso de Portugal com a autodetermi
nação e independência de Tímor-Leste.

Timor-Leste está situado no extremo oriental do Arquipêla
do de Sunda, cerce de 600 quilômetros de Darovin, o aeroporto
australiano mais próximo, e a 2.200 quilômetros de Jacarta, a capi
tal de Indonésia, na ilha de Java.

Seu território compreende também o enclave de Ocussi, a
Illias de Ataúro e Jaco, ao todo cerca de 19.000Km.2•

No seu mar existem reservas de petróleo, consideradas en
tre as vinte maiores do mundo.

Sua popllação, de maioria animista, um terço católica, era,
no ano de 1975, de cerca de 700 mil habitantes.

Os portugueses chegaram a Timor-Leste, atraídos pelo co
mércio de sânda1o, em 1515.

Em 1613 chegaram e estabeleceram-se na parte ocidental da
Illia, os holandeses, que formalizaram tratados entre Portugual e
Holanda para fIXação das fronteiras, afmal aceitas até 1975.

Entre 1945 - ano em que as Índias Orientais Holandesas se
. tornaram a República da Indonésia - e 1915, o governo Indonésio
declarou, quer nas Nações Unidas ou fora delas, que não tinha pre
tensões territoriais sobre o Timor-Leste. Até 1973, a Assembléia
Geral da ONU aprovou várias resoluções defendendo o direito e a
autodertermínação do Timor-Leste, bem como de outras colônias
portuguesas. No rastro da Revolução dos Cravos, em Portugual, as
autoridades lusitanas do Timor-Leste retiraram-se·. no território
sem dar inicio ao processo de descolonização. A partir de 1983
não foi mais possível lograr apoio suficiente da comundaide inter
nacional para a aprovação de resoluções em prol da autordermína
ção timorense.

Completam-se, então, em 1995, vinte anos da ocupação do
Timor-Leste pela indonesia. Nesse percurso, perseguições, tortu
tas, assassinatos, restrições de todo tipo à liberdade, com violações
constantes aos direitos humanos, constituem um verdadeiro mas
sacre aquele povo pobre, miserável, indefeso. Tantos e tão prolon
gados abusos no entanto, muito pouco tem repercurtido nacional e
intemacioalmente. Quese simbol1cos têm. sido 08 protestos, ino
euos. As medidas da Organização das Nações Unidas também têm
sido inócuas e solitários e impotentes os apelos da comunidade
portuguesa em favor da liberdade no País irmão.
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o Sr. Nilmário Miranda - Nobre DePItadoRoberto Vala
dão.Petmite-me V. Ex·um aparte?

O SR. ROBERTO VALADÃO - Coin todo o prazer, no
bre DePItado.

O Sr. Nilmário Miranda - Deputado, aproveitando que V.
Ex· é Vice-Presidente da Comissão dos Direitos Humanos e estar
representando nesta ooasião o Partido do Mbvimento Democrático
Brasileiro, desejamos em nome da Comissão dos Direitos Huma
nos da Câmara dos DePItados trasmitir a nossa solidariedade ao
povo do Timor-Leste. Recebemos na Comissão um documento do
Centro de Estudo e Solidariedade Amilcar Cabral que parabeniza
nossa Comissão pela vitória na questão dos mortos e desapareci
dos políticos e por nossa atuação em Corumbiara, quando do mas
sacre dos componeses. O Centro de Estudo e Solidariedade
Amilcar Cabral apela à Comissão para protestar contra o genoci
dio praticado pela indonesia do Timor-Leste e nos remete docu
metuos da Comissão dos Direitos do Povo Maubere. Recebemos
da Anistia internacional um informe denunciando prisões arbitrá
rias, em particular do líder Xamana Gusmão. Denúncia que 25
presos foram concenados á prisão perpétua sem as devidas garan
tias, e a prática de torturas, de execuções extrajudícias e o desapa
recimento de pessoas ligadas a resistência do povo de
Timor-Leste. A Comissão dos Direitos Humanos solidariza-se
com o povo de Timor-Leste. O Deputado Fernando Gabeira vai
representar a Comissão dos Direitos Humanos no Ministério das
Relações Exteriores, às 15 horas, pedindo apoio para a abertura de
uma representação do povo de Timor-Leste em nosso País. Apro
veito esta ocasição em que V. Ex·, Vice-Presidente da nossa C0
missão, está com a palavra, para anunciar a nossa solidariedade a
esse povo, sobretudo em relação às graves violações dos direitos
humanos praticados pelo Governo da Indonésia.

O SR. ROBERTO VALADÃO - Agradeço a V. Ex· o
aparte, DePItado Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, agora Comissão Permanente da Câmara dos
DePItados.

O Sr. Arthur Virgí60 - Nobre DePItado, permite-me um
aparte?

O SR. ROBERTO VÃLADÃO - Com muito prazer, con
cedo o aparte a V. Ex·

O Sr. Arthur Virgílio - V. Ex· diz muito bem quando se
recorda de que o movimento democrático português, chamado Re
volução dos Cravos, havia optado pela diretriz da descolonização
do Timor-Leste. Daí em diante a comunidade internacional se que
da estupefata em face da invasão da Indonésia, tenit6ri.o fadado a
conquistar a sua liberdade. Nesses 25 anos, 350 mil opositores do
regime ditatorial foram assassinados. Tivemos, numa s6 manifes
tação de jovens, 273 cabeças imoladas pela causa da liberdade do
Timor-Leste. E sabemos que há razões comerciais - além das ra
zões que a própria brotalidade pode encerrar - muito claras envol
vendo o petróleo farto de que é dotado esse pequeno país. Por isso,
temos do fmuar posição. O Governo brasileiro e a comunidade in
ternacional não podem, de forma alguma, tolerar que interesses
comerciais econômicos da Indonésia se sobreponham ao sonho de
liberdade de um povo. O discurso de V. Ex· vai pela linha de luci
dez e da coragem que faz com que a Casa tanto o admire. Sabendo
que meu partido se fará representar aqui por excelente Parlamen
tar, o Deputado Sebastião Madeira, que faz questão de dizer a p0

sição do nosso partido e a sua posição pessoal a favor da
independência imediata do Timor-Leste, também não poderia dei
xar de manifestar meu apoio ao povo do Timor-Leste. Creio que
isso deve indignar a todos porque o mundo de hoje não comporta
mais manifestações ditatoriais, manifestações imperiais. Não há
justificativa para isso. Não há teoria que possa ser apresentada

pelo Governo da Indonésia que me satisfaça, em tennos consciên
cia. Parabéns pelo seu discurso e nós do PSDB, ligados a este Go
verno estamos à disposição para gestões no sentido de aprofundar,
cada vez mais, a solidariedade oficial do País ao movimento de in
dependência do Timor-Leste. Thda essa manifestação, traduz o
zelo que seu discurso traz, que vem como uma chama de liberda
de, que vai chegar, muito calorosamente, aos corações dos repre.
sentantes desse bravo povo que há 25 anos luta, mas pressjnto que
está a um passo de conquistar a sua liberd:!de.

O SR. ROBERTO VALADÃO - Agradeço ao Deputad9
Arthur Virgílio o seu aparte que enriquece, sobremodo, o nosso
discurso. Prossigo, Sr. Presidente.

Não há como afastar o paralelo, senhores, não há como não
estabelecer a comparação entre esse quadro de abandono e outro
de há cinco anos, também envolvendo a invasão de um país pe
queno e indefeso por uma potência vizinha, arrogante e expansio
nista, mas que provocou o envolvimento de todo o mundo em uma
guerra aberta e declarada.

A única diferença: interesses comerciais. É, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a ética e a justiça foram dermitivamente banidas
do rol de princípios que orientam as relações internacionais, subs
tituidas pelos argUmentos do vil metal. Por isso, o drama do povo
timorense não desperta a co!OPaixão - sequer a atenção - do mun
do ocidental, como aconteceu com a invasão do Kwait pelo Iraque
de Sadani Hussein.

As reselVas petrolíferas estocadas no litoral da pequena ilha
seduziram Au'strália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. As potencia
lidades do mercado bélico nublaram-lhes as vistas, cegaram-nos às
violações dos direitos humanos, endureceram-lhes os ouvidos e os
corações, para fazerem-nos aliados dos assassinos e surdos aos
gritos desesperados dos oprimidos.

Triste paradoxo: a mesma comunidade internacional que
ainda este ano se reunia em festejo para celebrar os cinqüenta anos
da vitória contra o totalitarismo nazista permite continue impIne o
genocídio timorense, a dizimação de uma cultura, de uma nação
inteira; mantém - não apenas tolera, mas mantém, com sua cola
boração eoonômica e sustentação política - o regime do general
Suharto, ditador da Indonésia e algoz do Timor-Leste.

Nem o Brasil escapa a essa vergonha, senhores. Nossa tími
da política externa parece mais dedicar-se a não desagradar as
grandes potências, a não contestar, a omitir-se, sempre que for im
possivel aderir. Nada justifica a timidez de nossa atuação.

Por que a ética pessoal não se estende também ao plano c0

letivo? Individualmente, nenhum de nós, cidadãos brasileiros, ho
nestos e pacíficos, cogitaria negociar com assassinos ou traficantes
de armas. Mas coletivamente, como nação, comerciamos tranqüi
lamente com a Indonésia - e até mesmo anuas lhe fornecemos, as
sim como boa parte do mundo que se diz civilizado. Mais do que
isso, chegamos a considerar ingênuos ou alienados aqueles que
postulamuma posição contrária mais fmne e incisiva.

Sorrimos com ironia quase benevolente ante esses idealistas
meio exóticos e pouco afeitos à realidade, que insistem em propor
um boicote ao invasor indonésio, em defesa do povo do Timor
Leste. Que ouvidos atentos e que corações inflamados não encon
traram a mesma pregação, no entanto, quando se fez pela
libertação dos campos petrolíferos no Kuwait!

É contra essa dicotomia que ora protesto, Sr. Presidente,
Srs. Deputados. A liberdade, a democracia, os direitos humrntis e
a justiça são conceitos universais que não se podem subordinar a
quaisquer interesses, sejam eles comerciais, militares, estratégicos
ou de qualquer outra natureza.

Que esta homenagem não se perca no anuazém de quimeras
em que se acumularam os outros incontáveis protestos, todos in6-
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cuos, que proliferaram nesses vinte anos de calvário timorense.
Que fmalmente desperte a Nação brasileira, tomando consciência
de que o destino de cada um dos povos deste Planeta, por menor e
mais pobre que seja, está indissoluvelmente ligado ao de toda a
humanidade.

Enquanto não aceitarmos essa verdade, enquanto ela não se
tomar o norte de nossas decisões políticas, podemos continuar
adiando as esperanças de viver em um mundo melhor, mais justo,
mais pacj:tico, menos violento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Sebastião Madeira, que falará pelo PSDB.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, auto
ridades e convidados, espero que o drama do povo timorense não
seja apenas momentaneamente alvo das atenções desta Casa. Tra
ta-se, com efeito, de uma das questões máximas de solidariedade
entre as nações. E, como tribuna permanente de defesa dos direitos
humanos, deve a Câmara dos Deputados se unir aos esforços das
diversas entidades e países que se encontram empenhados em ges
tões pelo restabelecimento da paz na região e pela garantia da au
tonomia timorense.

Embora a descolonização de Timor-Leste tenha sidó úma
das prioridades do processo politico inciado em Portugal, com a
Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, a independência da
ex-colônia portuguesa limitou-se a apenas dez dias, no breve pe
ríodo entre 28 de novembro e 7 de dezembro de 1975. A partir de
então, invadida e absorvida pela Indonésia, seu poyo vem sofren
do com as mais severas formas de extermínio. Logo ao invadir Ti
mor-Leste, a Indonésia cortou o abastecimento alimentar e, por
intexmédio de bombardeios de herbicidas, destruiu a maior parte
das plantações que garantiriam a subsistência da população. A
brotal invasão militar, além de impedir a descolonização e flUstrar
a sonhada liberdade, resultou na morte de 350 mil timorenses, cor
respondendo a maioria das vitimas a civis desaxmados.

Cumpre obserVar, inclusive, que, muito raramente, sob con
dições extremas de çontrole e cerceamento da liberdade de infor
mação, é possivel obter imagens televisivas ou fotografadas da
violência, da opressão, do sofrimento diário, do medo, da barbárie
e do drama impostos ao povo timorense.

Não obstante, tal o acúmulo de evidências que ferem pro
fundamente o conjunto de principios consagrados no processo de
evolução da civilização, não há mais como esconder a situação ab
surda e inaceitável de troculência contra vidas humanas. Jamais
poderá ser apagado de nossas consciências o horror causado, por
exemplo, em dezembro de 1991, na saida de uma mis.sa celebrada
in memoriam de um estudante assassinado pela repressão, mais
de 200 pessoas, inclusive mulheres e crianças, foram covardemen
te metralhadas por policiais indonésios.

Justifica-se, enfim, plenamente o repúdio da opinião públi
ca internacional e os crescentes protestos contra a morte de uma
nação; contra o esforço sempre continuado de destruir a identidade
cultural da antiga colônia portuguesa; contra a ânsia desmedida de
dominio e apropriação sobre um território com produção abundan
te de café, madeiras nobres, gás natural e outros.

Ouço o nobre Deputado Elias Murad.
O Sr. Elias Murad - Nobre Deputado Sebastião Madeira,

quero congratular-me com V. Ex· e, como um dos Vice-Lideres do
novo partido, o PSDB, trazer nossa palavra de solidariedade ao
bravo povo do Timor-Leste e também nosso repúdio às agressões
que vem sofrendo há muitos anos. No meu caso particular, ainda
me sensibiliza o drama de Timor-Leste, porque, sendo descend
ente de libaneses, brasileiro de primeira geração, tenho vivido de
perto o drama do povo libanês, que agora, mercê de Deus e da in-

terferência da!! Nações Unidas, caminha para a paz defInitiva. Por
tanto, quero me congratular com o prezado amigo e oompanbeiro
de partido e também trazer as nossas esperanças de que tal como
aconteceu no Libano, as Nações Unidas possam interferir e levar a
paz àquela região e ao seu sofrido povo. Muito obrigado.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Agradecemos à V. Ex·
o aparte.

Não se pode admitir que interesses comerciais com a Indo
nésia se sobreponham aos supremos valores da livre determinação,
ao direito de um pais se governar de acordo com suas próprias
leis.

A propósito, em atendimento mesmo ao empenho da diplo
macia portuguesa, a Assembléia-Geral das Nações Unidas, sempre
contando o voto favorável do Brasil, e o Conselho de Segurança
adaptaram várias resoluções exigindo o respeito pelo direito à au
todetel"IllinJlção do povo de Timor-Leste e a retirada das forças in
donésias. E preciso, no entanto, muito mais em beneficio da causa
sustentada longamente, com enorme sacrifício, pela resistência ti
morense.

Como resposta, em unissono, ao chamado de todos que se
sensibilizam com a tragédia de Timor-Leste, este é o momento,
pois, de reforçar o apoio brasileiro, dos meios políticos e jomalis
ticos do Pais, em defesa da autodetexminação do povo timorense.
Está na hom de o Govemo e, em especial, o Ministério das Rela
ções Exteriores desempenharem papel mais ativo relativamente à
sorte de Timor-Leste, ajudando a pôr fim, de uma vez por todas,
aos últimos resquicios de desconhecimento, descaso e indiferença
ainda existentes com relação ao assunto. Com efeito, não há dúvi
das sobre o compromisso ético e moral do Brasil com a prestação
do auxilio que requer a dramática situação de um dos países-ixmã
os da comunidade lusófona.

Confoxme se expressou, em um de seus discursos, Abraham
Lincoln, o mais célebre dos estadistas americanos: "Os que negam
a liberdade aos outros, não a merecem para eles mesmos".

Concluindo, independentemente de qUaisquer outras consi
derações, é preciso acabar em definitivo com a persistente, croel e
desumana repressão exercida pelo regime de Jacarta, do General
Suharto, sobre o valoroso povo patriota que resiste, com bravura, a
mais legitima das lutas: a luta pela liberdade. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Adylson Motta, que falará pelo PPR.

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, inicialmente quero dizer que vou falar
aqui pelo PPR, o partido pelo qual fui eleito e o único que repre
sento nesta Casa. Não recebi delegação de nenhum outro partido.

Sr. Presidente, ilustre Governador do Distrito Federal, Dr.
Cristovam Buarque; Sr. Embaixador de Portugal, Dr. Pedro Ribei
ro de Menezes; Sr. Embaixador do Haiti, Dr. Turenne Jean-Enard;
Senhor representante da Embaixada de Angola, Dr. Quintino Fa
ria; Sr. Presidente em exercicio do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, Dr. Reginaldo Oscar de Castro; Sr.
Vice-Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas ProfIssio
nais, Dr. Carlos Alberto Almeida; Senhor representante da Radio
brás, Dr. Denúbio, Rodrigues; Sr. Secretário de Desenvolvimento
Social do Distrito Federal, Dr. José Messias de Souza; Sr"s e Srs.
Deputados, demais autoridades, senhoras e senhores, em 1991, fiz
uma visita a Portugal. Havia então um contencioso envolvendo ci
dadãos de ambos os países. Com um grupo de Deputados, fui em
busca de uma solução negociada, dentro de acordos internacionais
fumados pelos dois paises. E, não obstante ser outro o objetivo
que me levou àquele país, fiquei sensibilizado pelo que lá assisti: à
consternação de todo o povo português com o fato ocorrido recen
temente, numa ex-colônia portuguesa: o pequeno encravo, no ar-
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quipélago da Indonésia, que se chama Timor-Leste. Naqueles dias,
lá havia oconido um massacre - segundo dados que me foram
transmitidos na ocasião - envolvendo mais de 200 mil pessoas.

Os De]Xltados portugueses, na oportunidade, fIzeram-me
um apelo para que, quando voltasse ao Brasil, procurasse transmi
tir deste plenário, a preocupação, a dor, o sentimento, o pesar que
os dominava, diante daquele ato de violência. E foi exatamente o
que fiz: Os Anais desta Casa registram manifestação feita por mim
em solidariedade ao povo do Timor-Leste, em novembro de 1991.

Sr. Presidente, posterionnente, e com muita honra para
mim, fui convidado pelo Parlamento português, juntamente com
os Deputados Aldo Arantes e Conceição Tavares, e com os Sena
dores J6nia Marise e José Samey; para irmos a Portugal participar
de uma reunião, especificamente convocada para debater o assunto
Timor-Leste. S6 não atendi ao convite, porque nos encontrávamos
aqui num momento de decisões muito importantes, sobre refonnas
e questões de interesse nacional. Mas pedimos ao Deputado Aldo
Arantes que nos representasse naquele evento, porque S. Ex· c0

nhece o problema de perto.
Pensava comigo que, se temos aqui, aprovada uma legisla

ção muito dura, para combater todos os atos de agressão à nature
za, punindo exemplarmente aqueles que, com sua ação predatória,
provocam a extinção de espécies animais, não seria um ato de c0

vardia silenciar diante de extennínio de seres humanos? Trata-se,
afmaI, do massacre de innãos nossos, que têm nas veias o mesmo
sangue que corre nas nossas, ambos originários de Portugal.

Sr. Presidente, por essa razão, envolvi-me na questão do Ti
mor-Leste, com absoluta convicção de ser contra a viplência: seja
em Luanda, seja Na Iugoslávia, ou no Vietnã. Devemo-nos adap
tar a um mundo ao qual costumamos chamar de civilizado e que
não comporta mais tais procedimentos.

Não tenho nada contra a Indonésia e não vim aqui para
ofender aquele país. ArmaI, os governos mudam e também mu
dam as suas filosofIas. Vim para solidarizar-me com o povo do Ti
mor-Leste e apelar para o bom senso, o espírito humanitário e de
solidariedade que certamente deve existir também no povo da In
donésia.

No mundo conturbado de hoje, em que proliferam os con
flitos de toda ordem, a palavra paz ressoa não mais como aspira
ção dos povos, mas sim, como exigência universal, tantas são as
energias que ela descandeia em sua ~guição e os anseios que
ela desperta em todos os setores de atividades e todas as classes
sociais. Assim como o oxigênio, a água e outros recursos vitais
que a natureza oferece ao homem, a paz tem seu valor cada vez
mais reconhecido, porque seu custo é cada vez mais elevado.

Ao realizar esta sessão solene, a Câmara dos De]Xltados e,
por extensão, o povo brasileiro aqui representado, referendam a
posição da Organização das Nações Unidas, que tem aprovado
inümeras resoluções que reconhecem o direito à autodeterminação
e soberania do povo de Timor-Leste.

Esta comunhão de sentimentos e ideais com o povo de Ti
mor-Leste não basta. Os oradores que nos antecederam eX]Xlseram
com precisão o drama daquela região, marcada por chacinas e ou
tras violações, aos mais elementares direitos humanos. Denunciar
ao mundo é um dever de consciência de todos n6s, mas engajar
mo-nos na luta empreendida contra tais barbáries, obrigando nos
sos governos a atitudes objetivas e concretas, é um ato de fé, de
crença na politica e na diplomacia como elementos fundamentais
para se evitar a guerra.

O Brasil tem-se posicionado, historicamente, a favor da so
lução negociada das controvérsias - uma estratégia que José Maria
da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, montou e executou
com mestria na ampliação e consolidação das nossas fronteiras.

Somos por formação avessos às agressões e sempre mantivemos,
como um dos pilares da nossa política externa, o respeito ao prin
cípio da não-intervenção em assuntos externos de outros Estados.
A cooperação para o desenvolvimento, a nível bilateral e multila
teral, tem sido a pedra de toque de nossa diplomacia, como pode
mos mais uma vez constatar na visita que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso empreende à Europa e nos esforços para dina
mização do Mercosul.

Mas, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a questão timo
rense tem importância emblemática para o mundo inteiro, em par
ticular para o Brasil, razão pela qual, em todas as ocasiões,
votamos a favor das resoluções da ONU de repúdio à ação pexpe
trada pelas autoridades em Jacarta. Não nos esqueçamos de que,
no rastro da Revolução dos Cravos em Portugal, em meados da
década de 70 apoiamos a independência das colônias portuguesas
- Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, San Tomé e
Prlncipe - com as quais mantemos hoje profícuas relações politi
cas, econômicas e culturais. Lamentavelmente, os lusitanos deixa
ram Timor-Leste sem dar início ao processo de descolonização, o
que levou aquele povo à sangrenta guerra civil sufocada pela ocu
pação indonésia em fins de 1975, fomentada pelas riquezas daque
la região: Timor-Leste dispõe de reservas de petr6leo estimadas
em mais de 5 bilhões de barris.

Confessamos nossa perplexidade com o estágio de violên
cia a que chegou a situação timorense até os dias atuais. Segundo
relato feito, no último dia 23 de agosto, perante a Comissão de Re
lações Exteriores da Câmara dos Deputados, pelo Sr. Roque Ro
drigues, que se qualiftcou como representante da resistência
timorense em Lisboa, o regime de Jácarta já eliminou quase um
terço da população original de Timor-Leste, estimada em 600 mil
habitantes, inclusive com uso de napalm e fósforo branco. Xanana
Gusmão, líder a resistência, foi preso em novembro de 1992 e até
hoje, juntamente com tantos outros, aguarda sua libertação nos p0

rões de Jacarta.
Tivemos importante conferência interparlamentar sobre o

Timor-Leste, em Lisboa, de 31 de maio a 2 de junho, com a parti
cipação de representantes desta Casa, dos quais ]Xldemos ouvir
signifIcativos relatos sobre a situação timorense. Sabemos que o
Brasil acredita no diálogo diplomático entre Portugal e Indonésia
para uma solução negociada com as facções de Timor-Leste e
sem mais derramamento de sangue. Por mais árduo que seja o pro
cesso, acreditamos que a solução será alcançada.

A tantos quantos se empenham na busca da paz para o Ti
mor-Leste, gostaIÍamos de registrar nesta Tribuna que nossa iden
tiftcação cultural com os timorenses, mormente a lingüística, nos
estimula a sugerir a remessa, para inserção nos anais da ONU, da
íntegra dos pronunciamentos realizados nesta sessão, para que fI
que bem claro ao mundo que o povo brasileiro, através de seus
representantes politicos e diplomáticos, anseia pelo estabelecimen
to da paz em Timor-Leste e solidariza-se com todas as iniciativas
neste sentido. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Matheus Schmidt, que falará pelo PDT.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Embaixadores de Portugal, An
gola, Haiti, Senhores Representantes da Embaixada da Grã-Breta
nha, Dr. Roque Rodrigues e Dr. Luís Carlos de Noronha,
representantes da Resistência do Timor-Leste, Sras. e Srs. Deputa
dos, demais 8lltoridades presentes, trago a solidariedade do meu
partido - PDT - à luta do povo do Timor-Leste.

É incrível que, depois de tantos anos de ocupação do Ti
mor-Leste, ainda permaneça a situação de opressão daquela nação.

Digo nação, Sr. Presidente, porque ao longo desses anos a
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opinfão ptíblica intemacional conVenceu-se de que realmente o Ti
mor-Leste, pela sua origem. pela sua identidade cultural, constitui
hoje uma nação oprimida por um estado soberano.

É incdvel que ainda, Sr. Presidente, nesse liminar do novo
século, nesses tempos que precedem ao terceiro milênio, uma pe
quena nação do mundo esteja oprimida, não em uma ditadum do
Govemo próprio, como nós tivemos aqui na América Latina, du
rante tantos anos, mas como conseqüência da ocupação por outro
país. É inrnvel que isso ainda ocorra.

O direito de autodeterminação, a não-intetvenção em assun
tos de outros povos, isso tudo parece que é relegado a segundo
plano, quando se ttata do Timor-Leste, porque desde 1976 perdura
esta incdvel situação. As ditadutas que havia aqui na América La
tina, de patócios nossos que assumiam o podei; ditatorial, opress~

vo, e que mantinham os nossos pares oprimidos, foram aos poucos
sendo abolidas. As ditaduras mais empedemidas que havia na ter
ra, desde a ditadum de Franco, na Espanha, de Salazar, em Portu
gal, no Pamguai, já desapareceram. Povos do mundo fomm. aos
poucos, adquirindo a sua independência e passamm a re~itar o
direito de autodetenninação de tantos outros povos, s6 que ainda
perdura essa anomalia ttue se constitui na ocupação opressota que
a Indonésia exerce sobre o Timor-Leste. É uma situação insusten
tável, e o nosso País, o Brasil, tem gmndes compromissos neste'
assunto. A Comunidade das Nações de Língua Portuguesa tem
grande compromisso com a libertação do povo do Yunor-Leste. É
preciso que os estados soberai1os desta comunidade: Brasil, Portu
gal, Angola, Moçambique e ootros passem a adotar políticas mais
defInidas e agressivas a respeito desse tema, exigindo da ONU
posturas também mais deflDidas e mais agressivas no tratamento
da matéria. Não !!C pode imaginar que a essa ~a do processo
evolutivo da humânidade, a ONU continue com Política dos ''pA
nos quentes" a respeito da matéria.

Todos nós sabemos que interesses econômicos preponde
rantes, enormes, existem na região, mas eles não podem sobrepu
jar o'direito de autodeterminação que os povos do mundo têm.
Este direito deve pairar sobre os interesses econômicos desse 00

daquele Estado sobemno do mundo. •
É preciso que se tenha uma posição clata e defIDida a res

peito da violação dos direitos humanos do Timor-Leste. Não basta
a solidariedade a um povo oprimido, sofredor e massacrado pelo
tacão da bota da Indonésia. É preciso que se tenha presente que se
trata de uma ocupação. A opressão advindá dessa ocupação é
exercida por um país soberano sobre um povo fraco,desprovido
de defesa. É preciso fazer essa distinção pata que se exija da
ONU, das gmndes nações do mundo, o respeito ao direito de auto
determinação, fundamentalmente; não apenas o respeito à defesa
dos direitos humanos, que tem aquele povo, mas também o direito
à sua autodeterminação como nação que, ao longo dos anos, foi se
deflDindo e se identificando culturalmente como uma nação do
mundo. Se a ONU não tiver condições de defender o direito de au
todeterminação de uma pequena nação, não estará cumprindo a
sua verdadeira fmalidade, que é de proteção, acima de tudo, dos
interesses dos direitos maiores da humanidade.

Sr. Presidente, quero deixar aqui a solidariedade fratema do
meu partido à her6ica luta do povo do Timor-Leste. Povo que, ao
longo desses anos, foi adquirindo o respeito e a admiração de to
dos os democratas do mundo. Portanto, registmmos a nossa irres
trita solidariedade fmterna, neste momento em que aquela
comunidade passa por todo esse sofrimento e opressão. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE '(Wilson Campos) - Cml.cedo a pala
VIa ao Sr. Deputado Sérgio Miranda, que falará pelo PCdoB.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Sr. Go-

vernador do Distrito Federal, Cristovam Buarque; Sr. Embaixador
de Portugal, Pedro Ribeiro de Menezes; Senhom representante da
Embaixada da Indonésia, Sm. Marli Santana; Sr. Presidente em
exercício do Conselho Fedeml da OAB; Sr. Presidente do Conse
lho Fedetal de Biblioteconomia; Senhora representante da CNII;
Primeiro Secretário da Embaixada da Angola; Senhores Membros
da Resistência Timorense, Roque Rodrigues e Luís Cardoso de
Noronha, na Oceania, entre a Austrália e a Indonésia, há um povo
que ttava feroz luta pela paz, pela liberdade e pela independência
nacional. O povo Maubere, habitantes do Timor-Leste luta há vin
te anos· contra as forças invasoms da Indonésia.

O Timor-Leste é uma ex-colônia portuguesa que, em 7 de
setembro de 1975, após a revolução portuguesa, teve declatada a
sua independência. Dez dias após foi vítima de uma brotal e feroz
ocupação militar pelas tropas da Indonésia.

Desde setembro de 1975 o Exército Indonésio desrespeitava
as fronteitas timorenses, invadindo parte do país. Em 7 de dezem
bro, porém, a ocupação militar se consumou. As forças invasoms
ocupamm os antigos quartéis portugueses em Dili, Baucau e Los
palos. Começava também o massacre de civis; homens, mulheres,
crianças e velhos emm assassinados. A população apavomda, sob
a proteção das Forças Armadas de Libertação - FALINTll." fugia
pam as montanhas e iniciava a resistência.

O Exército de Jacarta efetuou diversas ofensivas militares
pata atacar f! controlar as zonas de resistência, semeando a morte e
destruição por todo o país. Em novembro daquele ano a última
zona de resistência foi vencida. Milhares de fIlhos do Timor ha
viam perecido defendendo sua Pátria. A fome e a doença grassa
vam e tinha início ~ política de massacres coletivos imposta pela
Indonésia, que tenninou por dizimar um terço da população timo
rense.

A ação militar da Indonésia tem revelado caracteJÍsticas de
um verdadeiro genocídio contra o povo Maubere e, segundo esti
mativas da FRETH..IN - Frente Revolucionária do Tinior-Leste
Livre - dos 800 mil habitantes existentes naquele país em 1975
mais de 200 mil já fomm assassinados pelas tropas jnvasoras, Bus
cando a completa extenninação daquele povo, não s6 ['lSica como
também cultural e moral o exército da indonésia cometeu verda
deitas atrocidades: cabeças fomm decepadas, ventres de mulheres
grávidas cortados, e os invasores tentam·abolir a língua portugue
sa, idioma ofIcial do país, pam introduzir nas escolas a língua in-
donésia. .

Mas apesar de tudo isso, o povo Maubere resiste, dando
verdadeita lição de detenninação e extremo heroísmo na 1uta em
defesa da sua pátria, seu t~nit6rio, sua soberania. Nesses vinte
anos de ocupação, reconhecida a inviabilidade de uma solução mi
litar pam o conflito, busca-se nos f6rons internacionais'uma solu
ção negociada que pennita a libertação e a autodetenninação do
Timor-Leste, bem como a completa retirada das forças indonésias
do país.

Na. década de 80 os mais diversos organismos intemacio
nais aprovamm resoluções condenando a invasão e vários países
exigimm a retirada de tropas do Timor-Leste e a solução do confli
to.

Em 1982 a Assembléia Geral das Nações Unidas delegoo
poderes ao seu Secretário-Oeral pata proceder à negociação entre
as partes envolvidas no conflito. Em março de 1983 a FRETILlN
apresentou um plano de paz, que recebeu o apoio de grande parte
da opinião ptíblica intemacional. Desde 1984 Portugal mantém
conversações com a Indonésia conforme lhe foi atribuído pela As
sembléia Geral da ONU através da resolução nO 37/30. Tudo em
vão.

Os anos 90 chegamm e o mundo parecia ter esquecido o
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terrível conflito da Oceania. A Indonésia se aproveitou da situação
e impunha a sua versão de que o povo timorense escolhera de livre
vontade a integração, negando a verdade do ato de anexação sob a
égide da força e tentando apagar as barbaridades cometidas para
consumá-la.

Em 1991 o mundo toma conhecimento, indignado e sur
preendido, de que o exército da Indonésia preparara mais uma
ação brutal contra o povo timorense. Em Dili as forças da indoné
sia assassinaram, de fOlma cruel e fria, cerca de 200 pessoas. As
imagens do massacre de Santa Cruz, carregadas clandestinamente
para fora do país, apareceram nas grandes emissoras do mundo e
chocaram a opinião pública internacional. A invasão do Timor
Leste ganhou novamente repercussão internacional e cresceu o
movimento de solidariedade. Recentemente, de 31 de maio a 2 de
junho, realizou-se em Portugal a conferência Intexparlamentar so
bre o Timor-Leste, com a participação de 77 Parlamentares, de 31
países, entre os quais o Brasil, muito bem representado pelo nobre
Deputado Aldo Arantes, mostrando a amplitude do movit;nento. de
solidariedade ao povo Maubere. Essa conferência aprovou a De
claração de Lisboa onde os participantes, entre outras coisas, "exi
gem a libertação imediata de Xanana Gusmão, líder da resistência
Maubere e de todos os presos políticos timorenses"; "alertam os
Estados-membros da ONU para a necessidade urgente de coopera
rem na busca de uma solução internacionalmente aceitável que as
segure o direito inviolãvel à autodetenninação do povo do
Timor-Leste" e ''propõe um movimento internacional de solidarie
dade ao povo timorense".

No Brasil diversas ações de solidariedade ao Timor se con
fmnaram. Em 1985, por ocasião da visita do Sr. Mari Alkatiri, Mi
nistro das Relações Exteriores da FRETILlNI, foi enviaOõ ao
então Ministro das Relações Exteriores, Olavo Setúbal, uma mo
ção de apoio à luta do povo Timor-Leste assinada por dezenas de
Parlamentares brasileiros. Nessa moção os Parlamentares sauda
vam a posição do Governo brasileiro, manifestada nos fóruns in
ternacionais, de apoio à luta daquele povo pela autodetenninação e
manifestavam o desejo de ver estreitadas ainda mais as relações
fraternas entre os dois países.

Inúmeros laços históricos e culturais unem o Brasil ao Ti
mor-Leste, desde a origem da colonização portuguesa à unidade
lingüística, passando pela afmidade cultural. Cantores brasileiIos
como Chico Buarque e Ga1 Costa são muito respeitados e admira
dos pelo povo Maubere. A comida, a dança e a língua são fortes .
elos que nos fazem ainda mais pr6ximos.

Em função desses laços fraternos que nos unem àquele
povo não podemos omitir-nos diante da dificil situação vivida pe
los nossos irmãos do Timor-Leste.

Quero, portanto, manifestar, em nome do PCdoB, em meu
nome e em nome dos democratas e patriotas brasileiros nossa total
solidariedade à luta do povo do Timor-Leste pela sua liberdade,
independência e autodeterminação. E manifestar ao Governo bra
sileiro nosso apelo para que intensifique seu~ esforços nos f6runs
internacionais na busca da solução do .conflito, ao mesmo tempo
em que reconheça a representação diplomática da fRETEUN:
abrindo imediatamente um escrit6rio de representação em Brasília.
(palmas.)

O SR. PRESID~NTE(Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Fernando Gabéira, que falará pelo PV.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RI. Sem revisãodô
orador.) - Sr. Presidente, Senhores representantes da Resistência
do Timor-Leste; Sr. Governador do Distrito Federal, Prof. Cristo
vam Buarque, Sr. Embaixador de Portugal, autoridades presentes,
Srs. Deputados, vai ser preciso unir a solidariedade a certo poder
de síntese, por que compete sempre aos pequenos partidos falar no

fmal das sessões.
Gostaria de lembrar que temos intensa, relação emocional

com a resistência do Timor-Leste. Já no fmal da década de 70, na
Suécia quando fazíamos as manifestações do dia 10 de Maio, uma
das bandeiras que carregávamos era a da FRETILIN. E com. o
tempo, com a proclamação da anistia no Brasil, tivemos oportuni
dade de voltar ao nosso País e a FRETILIN, continuou no exílio.
Surgiram nesse penodo, outras organizações importantes na resis
tência do Timor-Leste, tais como frentes democráticas, foros, li
gas, enfIm., um conjunto de organizações, as quais, de certa
maneira, nos sentimos ligados, não s6 porque somos de uma c0

munidade de língua portuguesa, mas porque somos de uma comu
nidade internacional que luta pela autodeterminação dos povos.

Hoje é o Timor-Leste, amanhã será o Tibet, mas sempre es
taremos aqui, lutando pela autonomia de povos subjugados pela
repressão.

No caso do Timor-Leste, gostaria de prestar contas rapida
mente do trabalho que foi possível realizar, aqui no Congresso Na
cional, a respeito do tema.

No início do ano apresentei um requerimento perguntando
ao Governo brasileiro qual era efetivamente a sua posição no caso
da independência do Timor-Leste. Recebi longa resposta, em que
o Itamaraty, colocava-se como mediador nas negociações entre a
resistência do Timor e a Indonésia, e, como mediador, justificava a
sua posição de prudência.

Evidentemente, isso não nos satisfez. O papel do Brasil, no
nosso entender, não é o de mediador nessa disputa, é o de assumir
a luta pela independência do Timor.

Um pouco mais tarde, há um mês, apresentamos requeri
mento pedindo infonnações sobre a exportação de armas brasilei
ras para a Indonésia. Até o momento, não recebemos respostas. Na
nossa petição, havia uma proposta bem nítida de que fosse proibi
do qualquer comércio de anuas com aquela região do mundo.

Hoje, depois da visita do Presidente Fernando Henrique
Cardoso a Portugal, vemos certo desencontro em relação a nossa
posição histórica e nossa posição real. Instado a falar sobre o Ti
mor-Leste, várias vezes, o Presidente da República não se mani
festou, quando o nosso papel é de manifestação clara nesse campo.

Sabemos e queremos que o Brasil se desenvolva no outro
sentido. Não se trata apenas de tomar posição a respeito do Timor.
Trata-se até de conduzir a ONU à reflexão. Aos cinqüenta anos de
idade a ONU precisa refletir sobre o que é soberania dos. povos;
até que ponto um povo como o da Indonésia é soberano para ane
xar o Timor-Leste e promover este massacre? Até que ponto o G0
verno francês e soberano para. fazer, explodir bombas atômicas no
Pacífico, com oposição de dezenas de povos?

A própria questão da soberania nacional começa a ser colo
cada em debate, e o Brasil tem papel importante. Não é possível
que o Brasil, que se intitula candida19 ao Conselho de Segurança
da ONU, que junto com a Nigéria, a India, a Alemanha e o Japão,
pretende ocupar um lugar ali, não se manifeste sobre esses temas.
Não posso entender que o Brasil tenha a posição de um tímido, de
um diSCreto, de um cauteloso comerciante que não quer se com
prometernuma questão como essa.

Nossa posição será de, a cada momento, exigir do Governo
uma defmição clara. a respeito do Timor. E, mais ainda, exigir do
Govenio. brasileirO que abra"o p3ís pára uina representação da re
sistência do Tinlor; exigir do Governo brasileii:o que se manifeste
sobre a situação dos prisioneiros lá, especialmente sobre a situação
de Xanana Gusmão, que está para ser isolado dos outros presos.
Quem esteve preso, como nós estivemos, quem passou pelos cár
ceres de várias ditaduras sabe muito bem que o isolamento é o
princípio da morte. É uma pena de morte não declarada. Isolam-
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nos para impedir que nos comuniquemos. Isolam-nos para nos impe
dir que troquemos enetgia com os nossos companheiros. Isolam-nos
para impedir que saibamos como vai o movlmento e impedir que pos
samos dizer também o que queremos do movimento.

Portanto, é dever do Brasil abrir-se para uma representação,
denunciar a Indonésia e partir para ootra atitude no nnmdo. Não creio
que possamos ocupar um cargo no Conselho de Segurança Nacional,
a partir da nossa discreta, cautelosa e até ve~onhosaomissão.

A posição do Partido Verde é não só de homenagem ao povo
do Timar, que vem morrendo debaixo das botas da Indonésia, mas de
homenagem também aos companheiros com os quais convivemos du
rante o exílio, que levantaram a bandeira do FRETILIN e, junto a nós,
mostraram-na a toda Europa, dando-fue ciência de que havia um pe
queno País que roscava sua independência.

Em nome de toda essa luta passada, consideramos nosso de
ver continuar denunciando neste Congresso a omissão brasileira e
cobrando do Brasil novo papeL A verdade é bem clara: enquanto
houver países como o Timor ou como Tibet, subjugados por gran
des potências, não estaremos livres. O Brasil, apesar do seu tama
nho e de sua aparente independência, também será um país
prisioneiro, pois o planeta será prisioneiro da sua incapacidade de
garantir a autonomia desses povos. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao último orador inscrito, Deputado Marconi Perillo, pelo PP.

O SR. MARCONI PERILLO (pP - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Exmo Sr. Governador do Distrito Fede
ral, Prof. Cristovam Buarque, Srs. Embaixadores de Portugal, e do
Haiti; representante da Embaixada da Angola; representantes do
Consefuo Federal da OAB e da Federação Nacional dos Jornalis
tas ProfIssionais; representantes nativos do Timar-Leste aqui pre
sentes; Sr. Deputado Aldo Arantes, do PCdoB do meu Estado, que
teve a feliz idéia de trazer este debate ao Plenário do Congresso
Nacional, gostaria de dizer que represento a bancada federal do
meu partido na Câmara Federal, o PP - Partido Progressista - e
minhas palavras serão breves. Quero apenas manifestar nossa p0
sição de repúdio total ao Governo da Indonésia que tem oprimido
durante anos o povo do Timor-Leste. É lamentável constatarmos
ainda hoje a existência de ~ernosopressores, que subjugam, que
impõem suas vontades e suas necessidades de autodeterminação;
governos autoritários que além de opressores cometem toda a es
pécie de afronta aos direitos elementares da pessoa humana.

Temos aqui um relat6rio da Anistia Internacional. Ficamos
espantados com tanta violência cometida contra os nativos e con-

tra a população do Timor-Leste.
Hoje acompanharei o Deputado Aldo Arantes e uma C0

missão de Deputados que estarão participándo de uma audiência
com o Ministro das Relações Exteriores, para expressar nosso de
sejo no sentido de que o Governo brasileiro tome posições mais
concretas, como bem argumentou o ilustre Deputado Fernando
Gabeira, do Partido Verde, uma pOsição defmida em relação a essa
questão do Timor-Leste e possa, inclusive, liderar mundialmente
um trabalho no sentido de conseguir, Q mais breve possível, rever.
ter essa situação que envergonha a todos nós, brasileiros, c, no
meu entendimento a todos os povos. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Antes de encer
rar a presente sessão, a Mesa agradece pela presença do Exmo Sr.
Governador do Distrito Federal, Or. Cristovam Buarque; do Sr.
Embaixador de Portugal, Pedro Ribeiro ele Menezes; da S~Minis
tra Conselheira da Embaixada do Uruguai Cristina Figueroa; do
Sr. Cônsul do Peru, Sr. Luiz Vargas Cbaiz; da S~ Marli Santana,
representante da Embaixada da Indonésia; do Presidente em exer
cício do Consefuo Federal da OAB, Sr. Reginaldo Oscar de Cas
tro; da S~ Zenaide de Sooza Pantoja, Presidente do Conselho
Federal de Biblioteconomia; do Sr. Calisto Ramos representante
da CNTI; do Embaixador do Haiti, Sr. Turene Jean Enard; e, em
especial, dos dois companheiros que vieram do Timor-Leste, Luís
Cardoso de Noronha e ROque Rodrigues.

'Esta Casa e o Brasil estão atentos ao grande problema que
aflige os irmãos do além-mar e nós, que sempre proclamamos e
defendemO's a liberdade, justiça e fraternidade sobretudo o huma
nismo e a humanidade, tenham certeza de que poderão levar daqui
a palavra da Câmara dos Deputados, quiçá do Congresso Nacio
nal, será conduzida ao Exmo Sr. Presidente da República e ao Mi
nistro das Relações Exteriores.

Talvez a reunião da ONU que está sendo realizada em Nova
Iorque, Estados Unidos seja motivo para que se faça justiça a esse
povo que sofre e que clama por justiça e liberdade.

Agradeço a todos pela presençlL

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão, antes lembrando que haverá
sessão ordinária da Câmara dos Deputados, logo mais às 14horas.

Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 13 horas e 13 mi~utos.)

Ata da 145a Sessão, em 20 de setembro de 1995
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Beto Mansur, 2° Vice-Presidente; Wilson Campos,

la Secretário;Benedito Domingos, 3° Secretário; Wigberto Tartuce,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES: Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB.

Luís Eduardo Amapá
Ronaldo Perim
Beto Mansur Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima

Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
=o~d~=ne Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sér

gio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.
João Henrique

Pará
Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Robnelt - Bloco 
PSC; Luciano Castro - PPR; Luís Barbosa - Bloco - PTB; Moisés

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione BlUbalho·- PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra-
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Bloco - PfB; José ,Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - Pf; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PP; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa'
- PMDB; Vic Pires Frauco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins
- Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; Luiz Fernando - PSDB;
Paud~eyAvelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emípe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
-PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Darci Coelho - Bloco - PFL; Dolo
res Nunes - PP; Freire Júnior - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio César Bandeira - Bloco
PFL; Costa Ferreira - PP; Domingos Dutra - Pf; Eliseu Moura
Bloco-PFL.

Ceará

Am1>al Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Edson Silva - PDT; Firmo de Castro - PSDB; Gon
zaga Mota - PMDB; Inácio Arruda - PCdoB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira 
Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Heraclito Fortes - Bloco 
PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oli
veira - Bloco - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PfB; Augusto Farias - PP;
Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Bloco - PFL;
Cleonâncio Fonseca - PPR.

Bahia

Alcides Modesto - Pf: Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be-

nito Gama~ Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Cláudio Ca
jado - Bloco - PFLi Coriolano Sales - PDT;-Domkgos Leonelli
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PfB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro
Bloco-PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Annando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB; Carlos
Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz
PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino 
PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Ibrahim Abi-Ackel- PPR;
Jaime Martins - Bloco - PFL; Ja:ir Siqueira - Bloco - PFL.

Espírito Santo

Feu Rosa- PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - P~; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando L0
pes - PDT; Francisco Silva - PP; Itamar SeIpa - PSDB; Jair Bol
sonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannnnzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China
glia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apoli
nário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- Pf; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Lima - PSDB; De Velasco - Bloco - PSD; DelfIm Netto - PPR;
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduar
do Jorge - Pf; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas 
PMDB; Ivan Valente-PT; JairMeneguelli-PT.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT;..Augustinho Freitas - PP.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli .;.. PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - Bloco
PfB; Dilceu Sperafico- PP; Elias AbraMo - PMDB; Flávio Aros
- PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB.
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Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl-PPR. . •

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streek - PSDB; Adylson Motta - PPR; Aírton
. Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardinal- PDT; Dar
císio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT;
Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo Lagm
nha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco
PFL.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENfE (Beto Mansur) - A lista de presença

registra o comparecimento de 222 Senhores Deputados.

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

ciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

rior.

fi - LEITURA DA ATA

O SR. EDUARDO JORGE, servindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
Vl!ÇÕe8, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se à leitura
doEx~ente.

É lido o seguinte

m - EXPEDIENTE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 200, DE 1995

(Do Sr. Beto Lélis e Outros)
Acrescenta alínea ao inciso I do artigo 105 da Constituição
Federal e parágrafos ao mesmo artigo.

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos

tennos áo art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte .Emenda ao texto

constitucionai:

Art. 1° O inciso í do art. 105 da Constituição Federal passa-a

vigorar acrescido da seguinte alinea j:

"Art. 105 .

f- .

i) a ação direta de ilegalidade de ato normativo do Poder

Executivo. "

Art. :0' O art. 105 da Con.stituição Federal passa a vigor:lf

acrescido dos §§ 1° e 2°, renumerando-se o parágrafo único para § 3°. com a seguinte

redação:

"§ J° Podem propor a ação de ilegalidade prevista no inciso I. i. as

pessoas tndicadas no art. 103, incisos I a IX. com exceção do

Presidente ela RepYbiica.



22884 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Setembro de 1995

§. 2~ o representante do Ministerio Publico devera ser previamenta

ouvido na ação de ilegalidade.

§)O " , , , " ........• , ,

JUST-IFicACÃO

A Constituição Federal em seu art. 105, inciso 11I. confere

competencia ao Superior Tribunal de Justiça para julgar. em recurso especial, as causas

decididas, em única ou última instãncia. pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos

tribunais dos Estados. do Distrito Federal e Territórios. quando a decisão recorrida:

"aJ contrariar tratado ou lei federal. ou negar-lhes vigencia;

Nacional na forma do art. 49, inciso V. da Constituição Federal, contribuirà para o

aperfeiçoamento do sistema de hierarquia. das leis adotado pelo Direito Brasileiro.

Sala das Sessões. env'sde [,J f' de 1995.

b) julgar valida lei ou ato do governo local contestad~ em face de

lei federal:

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja

atribuido outro tribunal. "
As disposições transcritas têm certa correspondência no inciso 111

do art. 102, onde esta definida a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as

hipóteses passíveis de apreciação mediante recurso extraordinário, quando a decisão

recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. detlarar a incon~titucionalidade de

tratado ou lei federal; ou julgar valida lei ou ato de governo local contestado em face da

mesma Constituicão,

Em ambos 05 caSOE. aqueles Tribunais exercem o chamado

controle difuso das normas ou atos juridicos. m..concreto, por via de exceção. em face da

lei ou da Constituição. conforme o caso. sendo de se notar que na Carta Politica anterior o

Supremo Tribunal Federal enfeixava tanto o controle da unifonnidade de interpretação da

lei federal quanto o de constitucionalidade. por meio de recurso extraordinário,

No art. 102, inciso I, letra ª' a Constituição Federal manteve a

competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar. originariamente. a ação

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

Na ação direta, a lei ou ato normativo federal ou estadual e
apreciado em abstrato. em tese, exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal para o fim

de dizer se houve ou não violação aCarta Magna É o cham1tdo controle concentrado.

Inexiste correspondência para o controle concentrado. no tocante a

apreciação de ato nonnativo do Poder Executivo em confronto com a lei federal. na

competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça.

Por ato nonnativo do Poder Executivo compreende-se todo aquele

que tem por objetivo explícitar a regra jurídica. Inclui-se nesse conceito o decreto. que

regulamenta a lei, sem poder. contudo, extrapola-la.

A presente Proposta de Emenda a Constituição destina-se

precisamente a suprir a lacuna existente na competência do Superior Tribunal de Justiça,

es.abelecendo quais autoridades. órgãos ou entidades disporão de legitimação ativa para

propor a ação direta de i1ei!alidade.

o controle jurisdicional dos atos nonnat;vos do Poder Executivo

pelo Superior Tribunal de Justiça, ao lado do controle político deferido ao Congresso

ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
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AIRTON I'lIPP
ALDO REBELO
ALEXANDRE CERANTO
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CHICAO BRIGlDO
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TlTt'LO IV

D, ORG'~IZAÇÁODOS PODERES

'nGSLLçZO cnAN ANE)"tDA ~EU.

COORDE'i.tçlO DE ESTUDOS LEG'SlAlTVOS.C.DI"

CONSTITUiÇÃO
1988

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

IJJ - julgar. medIante rcc)lrso exlraoTdlnáno. as causas de;:'d,das em unlca ou
última instância. quando adecisão !ecor'2da:

a, conlTanaT disposilil'o dcs/.IJ Constituição:

b) declarar a inconstitucionalidade de Iratndo ou lei federal;
ci julgar válida lei OU alo de governo local contestado em'face desta Constituição.

Do S'·PREi.fO TRJBL"':~ FEDoP,<1.

CAPtlULO 111

Do PODER JL'DICIÁRIO

• Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucionalidade:
I - o Presidente da República:
11 - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa:
V - o Go\ernador de Estado;
Vl- o ProcuradQr-Geral da República;
VlI - o Con~elho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VlII - partido politico com representação no Congresso Nacional:

IX - confederação sindical ou enlidade de classe de âmbito nacional.

§ 1.0 O Procurador·Geral da República devcm ser previamente oU"ido nas
ações de inçonstitucionalidade e em lodos os processos de çompeténcia do Supremo
Tribunal Federal.

§ 2.° Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar

efetiva norma constitucional. será dada ciência ao Poder competente para a adoção
das prondêncms necessánas e. em se tratando de órgão administrativo. para fazê-lo
em trima dias

§ 3.° Quando o Supremo Tribunal Fedcral ~preciar a inconstitucionalidade.
em tese. de norma legal ou ato normativo. citar';. previamente. o Advogado-Geral da
União. que defenderá o ato ou texto impugnado.

§ 4 o Ação declaratória de constitucionalidade poderá ser p!oposta pelo Presi·
dente da República, pela Mesa do Senado Federal. pela Mesa da Camara dos Deputa·
dos ou pelo Procurador-Geral da Repúbhca,

...........................................- .
SEç..foII

• Art. 102. (ompete ao Supremo Tribunal Federal. precipuamente. a guarda da Cons·
tllulção. cabendo-lhe

I - processar ejulgar. originanameme:

ai a ação direta de Inconstitucionahdade de lei ou ate normativo federal ou
estadual e a a;:iio declaralória de constllucionahdade de lei ou alo norrnall"O federal:

SALATIEL'CARVALHO
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
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SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
SYLVIO LOPES
TALVANE ALBUQU.ERQUE
TELHA DE SOUZA
TELMO KIRST
UBALDINO JUNIO!'
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO
VALDOHIRO HEGER
VICENTE ANDR! GOMES
VILSON SANTINI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
ZE GOMES DA ROCHA

NR'1'bN'BAIANO
ODILIO BALBINOTTI
OLAVO CALHEIROS
OSCAR GOLDONI
OSVALDO BIOLeHI
'OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAULO BAUER
PAULO FEIJO
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREl.
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
~EGIS DE OLIVEt~

RICARDO GOMYDI:
RICARDO RIQUE
ROBERTO PESSOA
ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
ROMMEL FEIJO
RUBEM MEDINA

&ç<o /11

CAPIn'l.ÓI
Do S[,TEfJOR TRIBLX-l1. DL' Je'7Iç.;

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

Do PODER LEGlSLtJlVO

SéçÃoII

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NK'IO••:u.

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - rcsolvcr definitivamente sobre tratados. acordos ou atos internacionais que

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
11 - autorizar o Presidente da República a dcclarar guerra. a celebrar a paz. a

permitir quc forças estrangeiras transllem pelo lerritório nacional ou nele permane
çam temporariamente. ressalvados os casos previstos em lei complementar;

I!l - aUlonzar o Prcsidenle e o Vice·Presidenlc da República a se ausenlârem
do Pais. quando a ausência exceder a quinze dias: :

IV - apro"ar o cstado de defesa e a intel\ enção federal. autorizar o estado de
sitio. ou suspender qualquer uma dessas medidas:

V - sustar os atos normativos do Poder Excculi\'o que exorbitem do poder
regulamemar ou dos limItes de delegação legislativa.

VI - mudar temporanamcnte sua sede.

Art. 105. Compele ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar. originariamente:
a) nos crimes comuns. Os Go, ernadores dos Estados e do Distrito Federal. e.

nestes e nos de responsabilidade. os desembargadores dos Tribunais de JustIça dos
Estados e do Distrilo Federal. os membros dos Tribunais de Contas dos ~stad.os e d.o
Distrito Federal. os dos Tribunais Regionais Federais. dos Tribunais RegIOnaIs E!el'
forais e do Trabalho. os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos MUnlci·
pios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Esta·
do ou do próprio Tribunal:

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for quaisquer das pessoas
mencionadas na alinea a. ou quando o coator for Ministro de Estado. ressalvada a

'competência da Justiça Eleitoral;
di os confhtos de competênCIa entre quaisquer tribunaIS. ressal\ado odisp;sto

no ano 102. I. a. bem corno entre tribunal eJuizes a cle não vinculados e entre JUIzes
vinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados:
f; a reclamaçlio para a presel\'ação de sua competência'e garantia da autorida.

de de suas dcclsões;
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas ejudiciárias da

União. ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do
Distrito Federal. ou entre as deste e da União:

h) o mandado de injunção. quando a elaboração da norma regulamentadora for
atnbuição de órgão. entidade ou autoridade federal. da adrninistrnçilo direta ou indireta.
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c.~cetuados os càsosde competência do Supremo Tnbunal Fedem! e dos órpos da Justiça
Militar. da Justiça Eleitoral. da Justiça do Trabalho e da Justiça Federàl;

11 - julgar. em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em ÚlÚca ou última illSlância pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados. do Distrito Federal e Territórios.
quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de 'segurança decididos em única instância pelos Tribunais
Regionais Federais ou peJos tribunais dos Estados. do Distrito Federal e Territórios.
quando denegalória a decisão;

c) as causas em que forem panes Estado estrangeiro ou organismo internacio.
nal. de um lado. e. do outro. Município ou pessoa residente ou domiciliada no Pais;

'" • julgar. em recurso especial. as causas decididas. em única ou úllima ins
tância. pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos lribunais dos Estados. do Distrito
Federal e Territórios. quando a deciS<lo recorrida:

o) contrariar Iratado ou lei federal. ou negar-lhes vigência:

b) julgar \'álida lei ou alo de governo local contestado em face de leI federal:
c) der a lei federal intefjlreta~o dl\ergente da que lhe haja atribuído outro

tribunal

Porágrafo único Funcionar.i Junto ao Supenor Tribunal de Justiça o Conse
lho da JUSllça Federal. ""rendo-lhe, na forma da lei. e'ercer a supen'isão admimstra.
tiva e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus
'-.~""""""""".""-'-"'-""- - ,- ................_- - _- .. _- -.._- .

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Se';ão d" Atas

Artigo Único. O § 7". do art. 14. da Constituiçio Federal. passa a vigorar com a
seguinte redaA;io:

"Art.14 .
........................................................................................

§7". S50 inelegíveis. no território de jurisdiçio do útular. o CÔnj.uge e os
c:onsanguineos ou afins, até o terceiro K"&u ou por adoçio. do Pr~ente da

=~ca, de Governador de Estado e Território. do Distrito F<;deral, de P~ert~ ou de
quem os haja sub~o d~o l!?s seis mêses anteriores ao plerto. salvo se Ja lJtuIar de
mandato eletivo e candidato a reelClçIo.
..........................................................................................................................................

JUSTIFICATIVA

- Evitar oligarquia fiuniliar

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N- 195.
(Do Sr.Euler Ribeiro)

Altera o §7". do art. 14. da Constituiçio Federal.

Oficio nO314195

Senhor Secretário-Geral:

Brasília, 20 de setembro de 1995,
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da

CoJUlÍlUÍçào FeQeraI, promulgam a seguinte Emenda ConstilUciollll:

Artigo Único. O § 7". do m. 14. da Constiluiçio Federal. pll55S • vígorar com a
seguinte Ted>çio:

C~munico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor Beto Lélis, que" acrescenta aUnes ao Inciso I do art: 105 da
Constituiçl~ Federal e parligrafos ao mesmo artigo", contém número sufiCiente de
signatários, constando a referida proposição de:

171 Ílssinaturas válidas;
004 assinaturas que nao conferem;
002 assinaturas de depuladQs licenciados; e
021 assinaturas repetidas.

Alencio a:n/tFRANCISCO SILVA CAR
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr, MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral de Mesa
NESTA

"Art. 14 ..
........................................................................................

Ir. 510 inelegíveis. no território de jurisdiçio do tituJar~ o c6nj~ge e os
parentes consanguineos ou afins. ate o teruira P'8- ou por adoçio. do Presidente da
Repúblico, de Governador de Estado e Território. do Dinrito Federal. de Pm'eito ou de
quem os haja substituido dentro dos seis meses anteriores ao pJeito.salvo se jã tituJar de
lIWIdato eletivo e candidato à Releiçio.
. , , .,

JUSTIFICATIVA

- Evitar oligarquia 1iuniliar

APOIAMENTO

NOME: EULER RrBEIRQ
~SmATImA ~

GABINETE:...1iM.-PARTIDO: fl!IlIl

FAVOR COMUNICAR APós ASSmATIJRA DO PARLAMENTAR. RAMAL: 5544

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 201, DE 1995

(Do Sr. Euler Ribeiro e Outros)

Altera ° parágrafo 79 do artigo 14 da Constituição
Federal.

IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da
COJUlÍlUÍçio Federal, promulgam a seguinte Emenda CDnstilUciollll:

ABELARDO LUPION
ADROALDO STRECK
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO FIIJIO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EiiERTON
AIlIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
AIlTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ABHANIlO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARY KARA
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA

BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIKARAES
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS MAGNO
CARLOS HELLES
CECI CUNHA
CELSO RUSSOHANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CIDIlIHA CAKPOS
CLEONAIlCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA
COSTA FERREIRA
CUIlHA BUENO

DAIllLO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELÍ'JiM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOM CNGOS DUTRA
DUILIO PISAIlESCHI
EDISON ANDRINO
EDUARDO BARBOSA
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CAPin'l.O IV

Dos DIREITOS POl.lncos

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

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

Brasília, 20 de setembro de 1m.

•Ari. 14. Asoberania popular será e,ercid> pelo sufrágio uni"ersal e pelo "0\0 direto
e secreto. com valor igual pora tOlkls. e. nos termos da lei. mediante:

§ 7,° 510 inelegiveis. no território de jurisdiçio do titular. o c6'1iuae e os PI
renres consangilíneos ou alins, afé o seguJldo grau OU por adoçIo. do Presidente da
República. de GO\'emador de Estado ou Terrilório, do D,strito federal. de Prefeito OU
de quem os haja substituldo dentro dos seis meses anleriores 10 pleito. 111"0 se ,li
\JIular de mandato elelivo e candidato á reeleiçlo.

t
Atenciosa.:(~f

FRANCISCO A~ILVA C O
Chefe

200 assinaturas válidas;
008 assinaturas qua não conferem;
006 assinaturas repetidas; e
001 assinatura de deputado licenciado.

Senhor Secretário-Ger.':

SEC:<ETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Comunico • Voasa Senhoria que • proposta de Emende •
ConstituiçAo, do Senhor Euler Ribeiro. que " Merll o I .,.. do ut. i,'" da CcII\lI~.
Federlll", contém número suficiente de signatános, conatando • refaridll proposlçlo de.

Oficio n°-:3!.3 195

MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIA VALADAO
MARISA SERRANO
MAURI SERGIO
MAURO LOPES
)1:CtlEL TZIIER
K:i:LTON TEMER
NAIR XAVIER LOBO
NAN SOUZA
NEDSON MICHELETI
IIELSON JIEURER
NESTOR DUARTE
IIICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI

OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO FEIJo
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO CORRU
P'lJT,E"lON RODRIGUES
PIN'IEIRO LANDIM
RAI:·IUNDO BEZERRA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO RIQUE
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO ROCHA
RODRIGUES PALMA
ROGERIO SILVA
ROHMEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATII!:L CARVALHO

SALOMAO CRUZ
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE

~~~i~A~:IRA
SERGIO AROUCA
SERGIO MIRANDA
SEVERIANO ALVES
SIMARA ELLERY
TELMO KIRST

UBALDlliO JUNIOR
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR

USHITARO l(AMIA
VAL:JIR COLATTO
VI'::BNTE ARRUDA

VIl,MAR ·ROCHA
WAGNER ROSSI
WELINTON FAGUNDES

WIGBERTO TARTUCE
WILSON CUNHA
WOLHEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZE GOMES DA ROCHA

_ZILA BEZERRA

!!:,n~.~DC' JORGE
J"L-AS ABRAHAO
EL I.AS MURAD
EL'l'ON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EXPEDITQ JUNIOR
'EZIDIO PINHEIRO
!'!'..TlMA PELAl!:S
FELIX JlENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO LYRA
FEU ROSA
UMO DE CASTRO
FRANCISCO DORNELLES
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERCULANO ANGHINETTI
HlLARIO COIMBRA
HOMERO ooUlDO
HUGO LAGRAlllIA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA

IBRAHIH AaI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
JAIR SOARES
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO HENRIQUE.
JOAO-IRNSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE ANDERS
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE'CARLOS SABOIA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CL~
T~~~ !"leIO MONTEIRO
.7('<;" PIMENTEL
JtSI FRIANTE
JOSl THOMAZ NONO
LAEL VARELLA

LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO'BESSONE
LEUR LOMANTO
LIMA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ.
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ GUSHIKEN
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO

"LEGISV.ÇÃO CITADA A:'\EXAD,~ nu
COORDDiAÇ,~oDE ESTl'DOS LEGISUTlVOS·C<DJ"

CONSTITUiÇÃO
1988

PROJETO DE LEI N° 906, DE 1995
(Do Sr. Rubens Cosae)

Acrescenta letra "m" ao artigo 61, inciso lI, da Lel:'

n9 7.209, de 11 de julho de 1984 - Código Penal.

Ttrn.o 1\
IA COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO)

o Congresso Nacional decreta:
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A1t. I' o anigo 61. inciso 11. do Código Penal. pusa a vigorar
acrescido de mais uma letra:

"AIt.61 .

lI· .

m) aproveitando·se de sua posiçio e de informação que
possui em vinude de cargo. oficio. ministerio ou profissilo. "

A1t. 2' Estalei entrará em vigor na data de SUl publicação.

A1t. 3' Revogam·se u disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Temos presenciado os constantes escândalos por pane de pessoa~

que, investidu em detenninadas posições profissionais. vêm delas se vêm utilizando para
cometer crimes.

Citamos o exemplo do policial que. mvestido na IUtoridade para
combater o crime. o comete de forma bem mais qualificada do que o cidadilo comum.

Outro exemplo é o do funcionário público que se utiliza de suas
funções para tirar algum proveito.

O Código Penal. na Parte Geral. já considera como circunstâncias

que sempre agravam a pena. quando nio constituem ou qualificam o crime. os citsdos

exemplos do policial e do funcionário público. contidos nas letras f e g, inciso lI. de seu
litigo 61.

Mu. gostaríamos que tais circunstânciu agravantes alcançassem.
também. quem se prev~ece de sua posiçlo e de informações que possui em virtude de

cargo. oficio ministério ou profissilo para tirar vantigens em proveito próprio ou até

mesmo de terceiros:

Contamos. portanto. com o apoio dos ilustres Pares para a

apr!,yaçio do presente projeto de lei.

-;f-" ::.~

Deputado RUBENS COSAC . I • (

;}l/rxr-

CAPiTULO 111

DA APLICAÇÃO DA PENA

Clrcunstlncias aaravant"
An. 61. 510 circunstlncias que sempre agravam a pena, quando nlo constituem

ou qualificam o crjme:
I - a reincid~ncia:

\I - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execuçlo, a ocultaçlo, a impunidade ou vantagem

de outro crime:

c) à traiçlo, de emboscada, ou mediante dissimulaçAo, ou outro recurso que difi
cultou ou tornou impossível a defesa do ofendido:

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tonura ou outro meio insidioso ou
cruel, ou de que podia resultar perigo comum:

t) contra ascendente, descendente, irmlo ou cônjuge:
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relaçOes domésticas, de coabi.

taçlo ou de hospitalidade:

• Abuso dt aUloridfJdt: Lei "~".«9«, dI 9 de dt:.rmbro dr 196'.

g) com abuso de poder ou violaçlo de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou
profisslo:

h) contra criança, velho ou enfermo;
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteçlo da autoridade:
j) em ocasilo de inc~ndio,naufrágio, inundaçlo ou qualquer calamidade pública,

ou de desgraça panicular do ofendido:
/) em estado de embriaguez preordenada.

LEI N! 7.209. DE 11 DE JULHO DE 1~

Altera di.po.itivo. do Decreto.7iI n!
2.848, de 7 de dezembrD de 1940 - C6dip
Pen.l. e d~ outn, provid'nci•••

......................................... 0"0 ~ o .

Art. I! O Decreto·lei n! 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6dillO
Penal, passa a villorar com as seguintes alterações:

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

PARTE GERAL

TITULO IV

Do Concurso de Pessoas

CAPíTULO 111

Da Aplicaç60 da Pena

"LEGISLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ES'TUDOa LEGISUTlVOS-C:.Dr'

DECRETO-LEI N!' 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 19.

Código Ptnal.

...... ~ ••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••• °.°
0

•
0
•••• _ ••••• 0 •••••••••••

CÓDIGO PENAL

CIRCUNSTÁNCIAS
AGRAVANTES

Art. 61. 810 circunstAncial que sempre
alllavam a pena, quando nlo constituem ou qua·
Iificam o crime:

I - a reincidência:

11 - ter o alente cometido o crime:

aI por motivo fútil ou torpe;

b) para facilitar ou assegurar a execuçlo, a
ocultaçlo, a impunidade ou vantallem de 'outro
crime;

c) à traiçlo, de emboscada, ou mediante dis·
simulação; ou outro recurso que dificultou ou
tornou impossível a defesa do ofendido:

PARTE GERAL

TiTULO V
DAS PENAS

............. _?~•••••••••• :-o ••• -

d) com emprego de veneno, fpgo, explosivo,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que podia resultar perigo comum;

e) contra ascendente, descendente, irm40 ou
cônjuge;
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f) com abuso de autoridade ou prevalecendo
se de relacões domésticas. de coabitação ou de
hospitalidade;

gj com abuso de poder ou violação de dever
inerente a cargo, ofício. ministério ou profissão;

h) contra criança. velho ou enfermo;

J) quando o ofendido 'estava sob a ime~:
proteção da autoridade; .

j) em ocasião de incêndio. naufrágio, inunda
ção ou qualquer calamidade pública. ou de des
graça particular do ofendido;

1) em estado de embriaguez preordenada.

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

PROJETO DE LEI N° 910, DE 1995
(Da Sra. Rita Camata)

Dispõe sobre a interrupção no fornecimento de água
por falta de pagamento, e dá outras providências.

(As COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo (ART. 54); E DE

CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART.
24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12. As famílias com renda mensal per capi
ta de até lnn (01) salário-mínimo. nao terão o fornecimento. total
ou parcial. de água tratada interrompido por falta de pagamento.

PROJETO DE LEI N~ 911, DE 1995
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera a redação do inciso I do artigo 29 da Lei n9

8.864, de 28 de março de 1994, que estabelece nor

mas para as microempresas e empresas de pequeno po~
te.

(APEN,SE-SE AO PROJETO DE LEI N9 32, DE 1995)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. [0. O inciso I do art. 2° da Lei nO 8.864, de 28 de março
de 1994, passa a viger com a seguinte redação:

".~.2°_ .

I . Microempresa:

a) a pessoa jurídica e a fuma individual que tiveram receita
bruta anual igual ou inferior 30 valor nominal de duzentos e cinquenta mil Unidades

Fiscais de Referência <.UFIR), ou qualquer outro indicador de atualização monetária CjIlll

venha a substituí-la;

b) o miniestabelecimento e o pequeno estabelecimento rural

CjIlll tiverem receita bruta anual igual ou inferior a 60 mil Unidades Fiscais de Refezência

(UFIR), ou qualquer outro indicador de atoalização monetária que venha a substituí-Ia."

.Art. 2°· Esta lei entra em vigm na data de sua poo.licação.

Art. 3°- Revogani-se as disposições em contrário.

Art.. 2Q _ As empresas concessionárias 1 per-
miasionáriaa ou associadas. criar~o condições para que as fami
lias atendidas nesta lei~ re~ularizem seus débitos sem interrup-
çllo do fornecimento. -

aua publicação.

rio.

Art. 311.

Art. 49.

Esta Lei entra em vigor na data de

Revogam-se as disposições em cQntrá-

JU8TIFICAÇl\()

JUSTIFICAÇÃO

Uma das limitações ao desenvolvimento das atividades dos

pequenos e miniestabeleciment08 rurais diz respeito á escassez de recllISO!l e

financiamentos e às exigências paIll sua concessão. O crédito rural no Brasil teve uma

disponibilidade superior a vinte biUtões de dólares no fim da década de 70, montante

este que hoje'não ultrapassa a marca dos cinco a oito biUtões de dólares anuais. Com a

equiparw;ão desses imóveis acondição de microempresa. as fontes de recursos para estes

empreendimentos estarã.:> também acessíveis para a pequena produção rural, com a

vantagem adicional de dispensa de exigéncias de aval por parte dos bancos.

A água é essencial ~ vida e à saúde do aer hu
mano. s~ndo. meemo~ uma das poucas utilidades que ainda muitas
pessoas concordam em ceder a outrem de graça.

Acresce que I) fornecimento de água' tratada é
prestado pelo regime de concessão. que confere ao serviço forne
cido o caráter público~ razão por que~ de forma inequivoca~ a sUa
exploração comercial deve ~ sempre ~ atentar para os aspectos de
natureza social que tal atividade envolve.

o corte no fornecimento de água ê medida arbi
trária. violenta e inaceitável. e que não encontra justificação.

o nosso projeto visa terminar com a violência e
com a arbitrariedade de suspender o fornecimento de água tratad~

por falta de pagamento para as famílias com renda p~r capita de
até um salário-mínimo

Plenário Ulysses Guimarães. em 31 de Agosto de 1995.

,
RITt\ ~TA

Deputada Federal

Mais vantagens podem ser contabilizadas:

O pequeno proprietário ruraI gozará de isenção tributária

automática no que toca ao PIS e ao imposto de renda, prescindindo da comprovW;ão dos

níveis de renda liquida apuradas no exercicio de sua atividades.

Acesso dos pequenos estabelecimentos rurais aos programas

de capacitação do SEBRAE, destacadamente os de difusão de novos padrões gerenciais

e tecnológicos.

Venda direta da produção in natura, semi..,Iaborada e

industrializada isenta de impostos; ICMS. PIS, IR e aumento de renda, com agregação
de valores.

Assegurar proteção à microempresa rural, com aumento de

empregos e a certeza do cumprimento dos deveres trabalhistas dos trabalhadores

. colllIatados, o que não ocorre hoje na area rural. A atual legislw;ão é confusa e não dá

segurança ao empregador rural, por coDSequência não há contratação de trabalhadores

rurais em regime permanente.
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Ter os beneficios do SEBRAE, principalmente na
orien!al;ão técnica, direcionada pare tornar as pequenas propriedades lUIlIis 'em

verdadeiras microempresas, com a atividade e produção permanente, e não apenas nas
safras.

Acesso ao crédito do SEBRAE, sem as dificuldades de a
cada safra depender ou não da liberação do crédito rural.

PROJETO' DE LEI N! 912, DE 1995
(Do Sr. Régis de Oliveira)

Dá nova redação ao parágrafo 19 do artigo 145 da Lei

n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 _ Código de Pr~

cesso Civil"

o Congreeeo Nacional decr9ta:

A COMISsAo DE CONSTITUICAo E JUSTICA E DE REDAÇ!O _
ART. 24, lI)

de 11 de janairo de 1973 (C6digo de Proceaeo Civil) paese'

a viger com a seguinte redaçAo:

Dada a relevância da proposta, esperamos contar com o
apoio dos Nobres Parlamentares na sua rápida tnunitação e aprovação.

de 1995.

''lEGISLAçl.o CnJ-ttA ANEXADA PELA
COORDENAÇlo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI NIIH.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994

Art. lQ

"Art. 145 •

o parágraf~.lQ de art. 145 da Lai 5.869,

.......................................
1-:"0[>,1',.,. nonnt1. paro a' microt'mpf't!sQS - ME, , ,mprrsQS dI! P'~1fO

parfl' • I:I'P. ,..Iollva. ao /ra/>amrn/o difcrt'nrindo, .•impliJicodo,
II<'S camp"s admlnis/ra/iv... fiscal. prt'Vidcnciário. lra/>alhis/a.cf't!dilícío
t' dr dr,rrnvnil'imrn/n t'mprrsarial (an, 179 da (.'on,r/ituíçdo f;dt!roJ).

o P=idel\le d~ RepúbliclI
Faç" saber que o (·onl\rcs.", Nadona,l dccrelll e eu sanciono a IIC&uinle

I.ei'

§ lQ Os peritos serAo Recolhidos entre pro-'

Fissionais legalmante habilitados, davidamente inecritoe no

õr9§0 de classa cqmpatanta, reapaitado o disposto no Título

VIII, Capítulo VI, Seçao VII, deste C6digo."

cAPínrwl
DO TRATAMENTO JURíDICO DIFERENCIADO

Art.· 2Q

blicaçAo.

Eeta lei entra em vig na data d9 sue p~

Art. .'. Fica lI.o;se/lurlldo As microempreMll e iI.. empresas de pequeno
pol1e tralllm...nlo juridico simpliOcado e fllvoreddo nos c:ampos lIdmil'lis·
trativo. tributário. trabalhista. previd...ndário e creditício. na conformidade
do di.","lo n""llI I.ú

l:APínrl.o ..
DA DEFINiÇÃO DE MICROF.MPRESA
E DE t:MPRESA DF. PEQUENO PORTE

Art. 3.11 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Art. 1'. Para os cfeilos dt!5ta Lei: consideram·se:
I - m·icrClCmpreSll. a pe...oa juridic:a e .'linna individulIl que tiverem

receila bruta anual i/lual ou inferior ao valor nominal de dU7.entas e
cinqüenla mil IinidnJc.-s Fi.cai. de Ref...r€ncill - UFIR. ou qualquer oulro
indicador de alunliz.1c;áo monetária que venha a substilui-la;

11 • empresa de pequenn pnl1e. a pes.soa juridic:ll e 11 Iirma individwll
que. não ...nquadra""" com,. microempresa.•. tiverem receita bruta anual
il!uIII ou inferior n setecenlns mil Unidadt!5 FioclIilI de Referêncill • UFIR'..
ou qunlquer oUlro indicador de aluali7.açio monelárill que venha a
subslilui-llI:

1 I'. O Iimile dn receila brula de que lrala t!5le artil\o. apurado no perío
do de OI de janeiro a 31 de dezembro de cadll ano. serlÍ clllculado
consid...rando·.., o .omlllório da. receila.. brulM men"is divididas pelos
valo= das Unidades FisGaill de Referência' UFIR vi~nles nos respecti
vos meses.

f 2". No primeiro ano de alividllde. o Iimile da rrceitll bruta será cak:u
[lido proporcionnlmente ao número de meses decorridos enlre o mil de
constituição da empr""" e 3[ de de7.embro do 'mesmo ano. descansidcradas
.... frações de m€s.

1 3·, () enquadramento da firmll individual ou dll pessoa jurídica em
miaoemprcsa ou em ...mpresa de pequeno pol1e. bem como o seu desen·
qulldrl>menlo. não implicar,u> alieração. denúncia ou qUl>lquer restrição em
relação I> .cnntrntos ",'r elM IInteriormente Iirmados.

14·. (VFTAIX»)
Art. 3". (VETADO)

A ConstituiçAo FedereI de 1988 estebelece que é livre

o exercício' de qualQuBl: trabalho; ofício ou profissão, at9nd,!

dae ae qualificeçõee profissionais que a lei estabelecer Unc.

XIII, art. 5Q).

o CPC - Código de Processo Civil - conftita com o pr~

ceito constitucional acima, quando no parágrafo 12 de seu

art: 145 diz que lias peritos serão escolhidos entre os pr.e.

fissionais de ní~el uni~ersitãrio, devidamente inscritos no

6rgão de classe competente ••• 11.

Por sua vez o parágrafo 32 do mesmo artigo abre mão l

da exigência do profissional de nível superior, ao prever que

.1lnas lpcalidades onde não houver profissionais qualificados '

que preencham as requisitos dos parágrafos anteriores, a ind,!

cação dos peritos será de livre escolha do juiz. ll

Os corretores de imóveis, ou técnicos em transação m~

biliária, têm formação a nível ~e 22 Grau e podem fazer ava

liação (perícia) qe imóveis.
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.' I

Também o técnico Industrial e o A9yícola possuem for-

maçAo a nlva1 de 2Q Grau. No gntanto, possuem atribuições pa

ra avaliação e peritagem, conforme pr~sto na legislação pe~
tinente (Lei 5. 524/68 e Decreto 90.922/85).

O Projeto Bm pBute exclui do § 19 do ert. 145 do

CPC a di~criminaçãD ~ontida na expressão "de nlvel univer

sitário lt , BO mesmo tempo em que acrescenta à !SUB part~ fi
nal 8 referência ao Titulo VIII, corrigindo, assim, a om±~

são do texto em vigor.

XVII - é plena a liberdade de associação para fins licitos. vedada a de caráter
paramilitar;

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

Código de :P.roeesso Civil

corrida judicial 9 os conflitos dos profissionais com os ó~

gAoa fiscalizadores do exercício profissional, motivo pelo

qual confiamos na sua acolhida pelos nobres Pares.

Além de melhor compatibilizar o dispositivo com

Lei Suprema, entendemos quo o presente Projeto evitará

a

a

LEI N? 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. (*)

Instilui O Código de Processo Civil.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

SALA DAS 5E550E5, EMy.:oE J\GOSTO DE 199.5

/

DEPUTADO REGI5 DE OLIVEIRA

"LEGiSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-eeDI"

CONSTITUIÇÃO
1988

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

TtruLo 11
Dos I>nwros ... GAJWmA8 FUNDAmNTAIS

CAPÍTULO I

Dos DlRErros E DEVERES INDIVIDUAIS E COLE:I1VOS

LIVRO I

Do PROCESSO DE CONHECIMENTO

TiTULO IV
DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E DOS

AUXILIARES DA "JUSTIÇA

CAPiTULO V
DOS AUXILIARES DA JUSTiÇA

Seçdo II
Do Perito

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou cientifi
co, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.

§ I? Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nivel universitário, devida
mente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo VI, se
ção VIl, deste Código.

• sI:' urTrs<:tonrodu /Nlo L~I n:' 7.270. d~ 10 d~ d~z.~mbm dt 1984.

§ 2? Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opi
nar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.

• ~ 1~' U"rtsctnlod(J /N/O LeI 11," 7.270. dt 10 dr dtumbm dt J98~.

§ 3? Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os
requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do
juiz.

• § J." lK"~sl"tll/odlJ 1~llJ L~i n." 7.270. dto lO dt' d~('I11/1mdt 198-1.

Art. 5.. Todos 510 iguais pemnte a lei. sem distinção de qualquer natureza, garanti0
do-se aos bmsileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
à vida. à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XIII -, é livre o exercício de qualquer ltabalho. oficio ou profissão. atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte. quando necessário ao exercicio profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa. nos tennos da lei. nele enltar, permanecer ou dele sair com seus
bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente. sem anuas. em locais abertos ao
público. independentemente de autorização. desde que não frustrem oulta reunião
anterionoente convocada para o mesmo local. sendo apenas exigido pIévio aviso à
autoridade compelent~;

LEI N9 5.524 - DE 5 ... "oVblQO
DI: 19S8

Dúp6e .óbre o e:t'lTclclo da pro/ll
.ão de Ttcnico Inclll8trial de ..Ivol
médio.

O Presidente d& IRCpllbllc..:
Fr.ço "'ber que o Congreooo N..

clonal decreto. e eu sanciono .. 10
gulnte. Lei:

Art. 19 E' Une o exerclelo d.. pro
!!Mio de Técnico Industrial de nivel
médio. ob$enr.d.. as condlç6e3 de
cr.pacld..de est..belecldr.a nllat.. Lei.

Art. 29 A ..tlvldr.de PrOtlslonal do
Técnico Industrial de nivel médio
efetiv..-.e no .egulnte c..mpo de rea
Ilzaç6e3:

I - condUZir a execução técnlc..
dco trabr.lhOll de .u.. especlalldr.de;

n - prestar assIaténcla técnlca no
estudo e desenvolvimento de proJe
tco e pellllulaas tecnológlcaa;

UI - orientar e coordenar a exe
cução dOll IOrvlços de manutençio de
equipamentos e Instalaçõe.;

IV - dar asslsténcla técnlc.. n..
compra. vend.. e uttlização de produ
tos e equipamento. especializados:

V - responsabilizar-se pela elabo
ração e execução de projetos, com..
p..ttvels com a respectlv.. !orm..çio
proflsalonal.

Art. 39 O exerclclo da proflssão
de Técmco Industrial de nlvel mé
dio é privativo de quem:

I - h"Ja concluldo um dos cur.""
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do segundo cIclo de ensino técnico

industrIal, tenha sido diplomado por
escola oficIal autorizada ou reconhe
cida, de nível médio, regularmente
constituída nos têrmos da Lei nú
mero 4.024, de 20 de dezembro de
1961;

n - após curso regular e válido
para o exerclclo da profissão, tenha
sido diplomado por escola ou insti
tuto técnIco industrial estrangeiro e
revalidado .seu diploma no Brasil, de
acl>rdo com a leglslaç/io vigente;

lI! - sem os cursos e a formaçáo
atrás referidos, conte na. data da
promulgação desta Lei, 5 <cinco)
anos de atividade integrada no cam..
po da técnica industrial de nlvel mé
dio e ten.ba habilItação reconhecida
por órgão competente.

Art. 49 Os cargos de Técnico In
dUlltrial de nivel médio, no serviço
publico federa!, estadual ou muni-

cipal ou em órgios dirigidos indire
tamente pelo poder ptlbllco. bem
como Da economia privada, somente
serão exercidos por profissionais le
galmente .habUltad05.

Art. 59 O Poder Executivo prom~
verá expedição de regulamentos,
para execução da presente Lei.

Art. 6' Esta Lei será aplicável, no
que couber, aos técnlc06 agrícolas de
nlvel médiO. .

Art. 7' A presente Lei entra em
vigor na data de sua publlcaç/io.
.Art. 8' Revogam-s. as dlsP05lções

em contrário.
BrasWa, li de novembro de 1968;

1(7' da Independ!ncfa . e 80<' da
Reptlbllca.

A. COS'l'A E SU."A
Favorino Basto& Mércio
Jarba& G. ptUlCtTinho

~EGJILACAO CJTADA ANIXAnA 'ELA
COORDtNACAo DAS COMJSS~IS PtRMANtNTES

LEI N? 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Di.plle .obr~ o Re.im~ Jurídico do.
Servidor~s Publicas Civil da Uni'o, da.
autarquias • da. lundaçlles pública. 1.
der.js.

T1TULOVI:

DECRETO N~ 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985

Replam.nt•• Lei n~ 6.624, d. 6 d. no·
vembro de 1968, que di.pile .obre o
ezere/cio d. profi.,.o de técnico indu.trial
e técnico _1fT/col. de nível médio ou d. r
çau.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuiçlio que lhe
confere o artigo 81, item UI, da Constituiçlo e tendo em vista o dispos-.
to no artigo 5? da Lei n? 5.524, de 5 de novembro de 1968,

DECRETA:

Art. 1~ Para efeito do disposto neste decreto, entendem-se por
técnico industrial e técnico agricola de ~ grau ou pela legislaçlo ante
rior, de nível médio, os habilitados nos termos das Leis n~s 4.024, de 20
de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de ou·
tubro de 1982.

Art. 2~ É assegurado o exercicio da profisslo de técnico de 2~
grau de que trata o artigo anterior, a quem:

I - tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e
agrícolas de 2? grau, e tenha sido diplomado por escola autori
zada ou reconhecida, regularmente constituída, nos termos das
Leis n~s 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto
de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982;

II - seja portador de diploma de habilitação especifica,
expedido por instit·uição de ensino estrangeira, revalidado na
forma da legislação pertinente em vigor;

lU - sem habilitação especifica, conte. na data da proúlUl
gação da Lei n? 5.524, de 5 de novembro de 1968. 5 (cincol anos
de atividade como técnico de 2? grau.

• 0: .

PROJETO DE LEI N° 914, DE 1995
( DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N° 931/95

Dá nova redacão ao lbaput" do artigo 231 da Lei n9 8.112, de
11 de dezembro de 1990) e dâ outras providências.

CAP1TULOIV

Do Custeio

Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecl!\dação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores dos três Poderes da UniAo. das au
tarquias e das fundaçoes públicas.

§ I? A contribuiçAo do servidor. diferenciada em funçAo
da remuneraçAo mensal. bem como dos órgãos e entidades. será
fixada em lei.

§ 2? (Vetadol.

MENSAGEM N' 931 DE 30 DE AGOSTO DE 1995. DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membrol do Congresso Nacional,

NOI tennOl do anil" 61 da ConstilUiçIo Federal, submeto I elevada deUbcraçIo de

Vossas Excel!nclu, acompanhado de Exposiçlo de Motivos doi Senhores MinisUllO de Estado da

AdministraçIo Federal e Reforma do Estado, da FUCllda e do Planejamento e OrçamenlD, o leXto
do projelD de lei que "Dhova melao;-· !O ""put do art. 231 da Lei n' 8.1\2. de \I de de=llrode
1990, e di outras providenciu".

de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 58 DE 30 DE AGOSTO DE 1995 DOS SENHORES
MINISTROS DE ESTADO DA ADMiNISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO

ESTADO. DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Excelentlssimo Senhor Presidente da Repdblica.

(Às COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE
DE ADMIN~STRACÃO E SBRVICO POBLICO; DE FINANCAS E
CÃO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTICA E DE
(ART. 54) - ART. 24, Ir)

TRABALHO,
TRIBUTA
REDACÃÕ

Submelemos I consideraçlo de Vossa ExceJ!ncla o anexo an",projeto de

lei que visa diminuir o desequilfbrio entre u receitas de conaibuiçlle5 dos servidores pdblicos

para a seguridade social e u despesas da UniAo com os respectivos eoclll05 previdencimos.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

. An.1" OCllputdo lIt. 23J.dU.ei n' 8.112. de 11 de dezembro de 1990,_a viJORr
com asezum'" "'daçIo:

'An. 231. ) Plano de Se~uridade Social do servidor sert cUJ!Cado com o produto da
amcadaçIo de conttibuiçl\eS sociais obri8at6rias dos servidores lIlvas. inll1vos e pensionistas
dos tres Poderes da Unilo. das auwquiu e das fundaçl\eS pllblicu."

An. r A conttibuiçlo memal inciden'" sobre provenlOS e penJiles sert or
~=do-se .. mesm.. alIqllOIU e (al... de ",muneraçlo ..tabelecidas para os ser' ,

An. 3' Esta Lei enrra em vigor na data de sua publ1caçlo.

BrulIia,

2. Como 6 do conhecimento de Vossa Excel!ncla. o \servidor pdblico ao
reque",r sua aposentadoria 6 beneficiado com algumas cOllCe!5ileS. Ws como:

a) contagem em dobro. das licenças pr!mios nlo gozadas, o que pode

significar a aposenladorla. por tempo de serviço, aos 23 anos e 27 ""OS para a mulher e aos 27,S

e 32 anos para o homem, com provento propon:ional ou integral. respectivamente. No cuo de

'Ofe.'ISOICS. com o tempo mínimo de 23 e 27.S anos se mulher ou homem. 6 assegurado o

provento integral:

b) aposentadoria com padrlo da classe imediatamente superior Aquela em

que o servidor se eocontiava na ativa:
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c) aposenlldoria complementar pela 8J'I!iticaçio de funçio eventualmente
recebida pelo servidor quando na ativa:

d) aos aposentados e.pen~ioniSlas do serviço pdblico sio e~tendido~ lodos
o~ beneflcios revistos ou criados pita o servidor ativo;

e) os beneflcios da seguridade social do selar jJdblico sio estendidos a

todos os servidores oriundos do setor privado - que conbibufam pita os beneflcios limitados da

Previd!nci~Social -- independentemente do tempo de conbibuiçio no setor público.

3., Em 1989. as despesas com inalivo.' significavam cerca de 23.2% das
despesas lotais com pes.';oal c encargos sociais da União. Esse percentual tem crescido a cada

ano. passando a 23.5%. 26.4%. 28.9%. 32.1% e 36.0%. até 1994. devendo manter esse patamar
em 1995 e podendo alcançar 40% em 1996. Em termos de cbmparaçlo com o Produto Interno
b....i1eiro gastava-se cerca de 0.93% em 1989. e em 1996 gasw-se-i cerca de 2%.

4. As despesas federais com pessoal estio estimadas para 1996 em cerca de
RS 40.6 bilhlles. dos quais cerca de 40% serlo destinados ao pagamento dos aposenrados e
pensionislaS da União. O montante das conlribuiçlles dos servidores. resbita aos ativos. deverá
atingir RS 2.5 bilhlles. ou seja. 15% daquela despesa. No caso da Previd!ncia SOCial. os
trabalhadores são responsáveis por cerca de 23% do financiamento dos beneflcios
previdencimos.

5. A situação do tinanciamento das aposenradorias e penslles do servidor
público da Uniio é caótica. com reflexos sobre o equilfbrio das conlaS póblicas e sobre os gastos
de seguridade social no País,

6. Uma série de medidas saneadoras teria de ser adotadu no seio da

leguridade social do servidor pdblico, pon!m vmas delas, inclusive das mais imporrantes.

dependem da aprovaçio das propuSIaS de revisio constitucional nas mas da previd!ncia social.
da administraçio pdblica e até mesmo da organizaçio dos Poderes.

7. Antes. contudo. de se obter os beneflcios espendos com as emendas da

reforma do EIrado. que permitiria uma f1exibilizaçio p":' a admínislraÇio pública. faz·se
necess4ria a adnçio de medidas com reflexos a cuno pruo. para minimizar o desequilfbrio entre
receilaS e despesas com as aposenradorias e penslles do servidor federai.

8. Com esse objetivo. eslamos levando Aconsideraçio de Vossa Excel!ncia a

proposra de extensio. para os aposenlados e pensionislaS da Uniio. da conbibuiçio pita a
Seturidade $ocíal do Servidor Póblico atualmente resbita aos servidores ativos.

9. As allquOlas vigentes são de 9%.10%.11% e 12% e sio aplicadas sobre a
remuneraçio apenas do pe..""al ativo. Vale lembrar que a incid!ncia de conbibuiçio sobre os
proventos e pensões ji ocorreu antes do Regime Jurídico Único aprovado na Lei n· 8.112, de II
de dezembro de 1990.

lO. Além disso. a medida se justifica pela necessidade de se ter razoivel
conrrapanida financeira por pane aos servidor,·,. já que os beneHeios que sio oferecidos aos

inativos vão desde a possibilidade de se aposenw com menos tempo de conbibuição aU! a
promnção em rclaçio à situação do ativo. o que. em termo de previd!ncia. é no mlnimo

,"comum e de caro financiamenlo. De OUITa pane. é impOrlanle ",S5II1w que ao se optar pela
lsençio da referida contribuição para os inativos e pensionistas haveria a necessidade de onerar
mais o servidor ativo.

1J. Com a medida propOSta espera-se arrecadar mais RS 1,7 bilhlles com as
conbibuiçlles dos servidores. auxiliando. sobremaneira. o equilfbrio orçamenlJrio a partir de
1996.

Respeitosamente.

Aviso n· 1.910 . SUPARlC. Civil.

Repdblica ",(ativa a projeto de lei que "Di nova redaçio 10 caput do In. 231 da Lei n' 8. f12, de

II de dezembro de 1990, e di outras providc!ncias".

Atencioumente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidc!ncia da República

A Sua ExcclOncia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretário da Clmara dos Deputados
BRAslw.DF,

PROJETO DE LEI N° 915, DE 1995
(Do Sr. Miguel Rossetto)

Altera o Decreto-lei n9 5,452, de 19 de maio de 1943, que
\nstitui a Consolidação das Leis do Trahalho~

(ÀS Ql.IISS03S DE TRAllALHl, 00 AIMINISTRACi\O E SERVICO PlIBLIDJ; E 00 alN§.
TITUIeJO Ir JUSTIÇA ElE REDAÇ1IO - ART.Z4, lI)

O ClJR8I'OQO Naci<ioal dec:nla:

AI!. J·oDoemo-LeiN" 5.452, de l'de maio de 1943,
pu••vigorar cem la sesuint- a1tençlloo:

"Art.u.

. : .
"Art. 12. O descumprimento da legislação

trabalhista por p81'te do emp!egador. devidamente apurado
em processo judicial, implicará no pagamento de multa de
30% a 100% sobre o total dos valores devidos,
~t~ede~woo~~c~romOOo
agravante a contumácia e a capacidade econômica do
empregador.

§l"Ficam excluidu da multa prevista no
"caput" deste artigo as pan:elas cujo descumprimento seja
objeto de penalidade própria em favor do empregado.

§ 2°_. O valor da multa seni fixada pela Junta de
Conciliação e Ju1g~to 00 instância superior e será
revertida integmlmente ao empregado lesado.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Brasma, 30 de agos to de 1995.

senhor Primeiro Secretmo,

Encaminho a essa Secretariá Mensagem do Excelentfssimo Senhor PresIdente da

A cada ano ingressam na justiça 1,5 milhões de açtles ttabelhisw em
todo o Pais. Se cooaidel:umos que exiJ~ no men:ado formal cen:a de 30 milhllN de
trabalhadores e de que o trabAlhadoc só procma a justiça do tmb8lbo depoia de encmado
seu vinculo com o empegador tmnoa moa noçio da absurda sítuaçio que se encootm a
Juatiça do trab8lbo no Bruil.
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Impotente pata fazer frente à tamanha demanda. a Justiça do Trablllho
VI! cada vez mais dilatAdos seUJ pmzo! de prestação jurisdicional o que muitas vezes
acaba por inviabilizar a ganmtia dos direitos trabalhistas, obrigando os trabalhadores a
buscarem pela via do acordo, o pagamento mais célere dos valores devidos abrindo mio,
pllIlI isto, de parte rele1lllDle dos oeus diIeitos

Esta situação llDle8ÇJl tomar inelicaz todA a atividade legislativa de
produção de direito material, uma vez que esta não encontra garantia de aplicaçio
judiciária.

DiIeitOl absolutameDlo liquida0 e certoiI, com clara regulamentação
\egal perdem SUll eficácia no mundo real dss lides trabalhistas. Esta restrição de direilOl
atinge mais profimdaInente os traba1badores mais pobres que não possuem condições
CCOIIÕmicas de aguardar o trânsito em julgado na últimA instância pata ven:m satisteitos
OI pagamentoo a que fazemjua.

Isto ocone Dllo poc falha de interpretação da legislação, toda
amplamente amparnda poc jurisprndência pacifica e muitas veT.eB llUIllulada. O tàto tem
natureza diversa. A iDexistancia de penalizaçIo ao descumprimento da legislação,
combinado com critériOl benéwlOl de COIIeÇãO m<metária tomou Odescumprimento da
legislação trlIbBIhiota um ótimo negocio pata O msu empregador e um pessimo pata o
empegado, gernndo uma lmnfrência de reOOa imensa e indigna.

Em todos os ramos do direito existe a figura da ;anção como
contrapane do descumprimento de obrigsções. Ninguem nega á parnr o direito de acesso
ao Judiciário. P~m, oe os tribunais reconhecem o descumprimento de lei, nada mais
natuml do que, além de repoc o patrimônio, sancionar a conduta lesiva. Nada de novo há
nesta afumativa pois, em funçao deste principio, oe organizou todo ojudiciário do mundo
ocidental, conatroindo o sistema dual 011 binário que até hoje existe: justiça civil e justiça
penal.

Só que a pena Dllo é somente a privativa da liberdade. Ira a multa, a
restrição poltrimonilll, a 1imitaçAo ao exerelcio dss profissões e outras compatlveis com a
lesão e o xespeiro llOA direi"," do cidadão. Basta que se leia o art. 5', item LXVI da CF.

. Seria lastimável se o legislador destinasse ao Juiz do Trabelho a função
de meIO espectador do conflito social.. assistindo a ele impotente em sua cadeira de
julgador, determinando ao fim o paga.._o de alguns valores ao empregado em razão da
violação a IlOIIIIll tutelar que o protege, valor". estes que desde sempre lhes fora devidos.

Tllo importante quanto a reparnç4c ~ a ;mnição pata que eln não se
repita. Só assim C1IIlljXe ojuiz a função pedagogica que lhe cabe e que c, filosoficamente,
o fim de toda pena: panitur non quia pecatur...d ne pequetur - puni-se, Dllo porque se
erre mas pllIlI que oe deixe de erI1l1".

A situação da multa é exatamente esta. Ao dotar o Juiz do Trabalho do
poder de cominá-Ia. a lei trabalhista tem em mira duas finalidades pnncipais:

a) a reposição plena de um patrimônio social lesado pelo
descumprimento da obrigação tmbalhista.. sempre de natureza social e alimentar:

b) a função pedagogica de educar os violadores da obrigação social.
para que cumpram espontJlnea e voluntannmente a lei tmbalhistll., mdependcntemente de
iInervençAO do Estado, como nliàs está na proprin CF que coloca, como competência da
Justiça do Trabelho. em primeiro lugar. a missão de concilisr e so depois a de julgar as

, controvéIsillS trabalhistas.
Não oe há de argume:ntar que a aplicação da multa 80 deveria se

verificar quando não houvesse controvesia seria e fundada, perante a qual se
desvaneceria a aplicação da sanção porque, estando em duvida, a parte tem o direito de
pedir ao Estado a solução da controversia.

O taeioclnio, aparentemente correro e de torça persuasiva., não tem no
fundo nenhuma consistSncia. Uma vez que resulte condenação, há débito trabalhista e
basta este fato objetivo para se materializar a lesão ao empregado. a privação do crédito
alimentar com todo. os percalços que dai advêm: atraso no pagnmenro de aluguel
colégio pata o filho, compra de alimentos e gastos pessoeis. Nenhum destes credores do

empregado vão ter benevolência com oeus créditos sob o IIIgumento de que llJ) atraso se
deu poc controvérsia necessária, profunda e juridicamente fundada na Justiça dI'
Trabslho.

O crédito tiabslhistn Dllo pago oportunamente é uma lesllo ao direito do
empregado e uma ameaça à sua sobrevivência digna BllSta esta constatação pllIlI

justificar a aplicação da multa.
Por outro lado, o Direiro do Trabalho oferece às partes amplas

possibilidade de solução amigável de coolrovéIsias. Nilo só no plano individual, pelas
sucessivas funnulaçõeo de pedidos de acordo, fui"," obrigatoriamente na primeira
audiência e no encemu:nento da instrução, como também e principalmente no plano
coletivo, onde, pela liberdade sindical - art. 8' e pelo ~nhecimenlo dss convenções
coletivas - art. 7', XXVI - ambos da CF - os sindicatos podem criar a nollIlll de seu
interesse e resolver as duvidas que, nas relações individuais, tenham surgindo.

Se preferem o caminho mais àspero da demanda e da solução estala1,
devem arcar com os ônus da prefêrência, que neste caso indica atraso e aICIlismo na
solução dos problemas trabalhistas.

O projeto p<evê a gradação da pena de acordo com a contumácia, o que
é elemento revelndor do prévio conhecimento das normas e de sua aplicnç4o, e da
capacidade econômica do agente, o que pemrite realizar com maior efeticàcia o caniter
pedagógico da aplicaçãoda pena, tornando-oe elemento inibidor da reitemç40 do eno.

Para Dllo criar dupla aplicação de pena sobre o mesmo fato gerador, o
projeto excluiu de SUl\ incidSncia aqueles direitos já protegidos por sanção especifica de
natureza judicial, como é o caso dss parcelas inconlroversas e do direito li férias.

Sala dss ~s~hSl~eAi~1995.

VfjfJl~
Deputado Federal PTIRS

"lI:G'su.çlO tn~l ~l~)J..Dt. I'El.l.
COORDEN.t.çlO DE ESTlJOOS LEG'Sl.l.TIVOS-trOl"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

TtrULO Il

Dos Dnlm'os E GARANTIAS FUNDAMENTAIlI

CAPllULO I

Dos DtREITos E DEvEREs INDIVIDIJAlS E COLETIVOS

Art. 5.· Todos slIo iguais perante a lei, sem distillÇl10 de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no PaIs a inviolabilidade do direito
á vida, á liberdade, à igualdade, à segurança e á propriedade, nos termos seguintes:

LXVI - ninguém será levado à prisllo ou nela mantido.quando a lei admitir a
liberdade provisória. com ou sem fiança;

CAPlTULO 11
.. - .. _ - -_."' .. - .

Dos DIREITOS SOCIAIS

Art. 6.· São direitos sociais a educação, a saúde. o trabalho, o lazer. a segurança, a
previdência social, a proteção á maternidade e à iníancia, a assistência aos desampa
rados, na fonna desta Constituição.
Art. 7.· São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem á
melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contrad~~ lII'bitrária ou se!D justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverá mdemzação compensat6na, den
tre outros direitos;

11 - segurlHiesemprego, em caso de desemprego involuntário;

1Il - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, c:apaz.de atender

às suas necessidades vitaís básicas e às de sua familia com moradia, abmentação,
educação, saúde, lazer, vestnário, higiene, transp?r:te e previdência social, .com rea
justes periódicos que lhe preservem o poder aqUlsIUvo, sendo vedada sua vmculação
para qualquer fim;

V - piSo salarial proporcional á extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salàri~, salvo Odisposto em convenção ou acordo
coleúvo;

VII - garanÚa de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salmo com base na rcrnuneraçOO integral ou no valor
da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do dinrno;

X- proteção do salário na fonna da lei, constituinllo..crime sua retenção dolosa;

XI - participação nos lucros. ou resultados, desvinculada da remuneração e
excepcionalmente, participação na gestão da empresa. conforme definido em lei;' ,

XII - salário-família para os seus dependentes;

Xtll - doração do trabalho normal n1Io superior a oito horas diárias e quarenta
e quatro semanais, facultada'a compensação de horários e a rednçãO dajomada, me
diante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV -jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente 80S domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cin
qüenta por cento à do normal;

XV{I- gozo de férias annais remuneradas com. peJo menos. um terço amai.
do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com adura
ção de cento e vinte dias;
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blicação.
Art. 2Q. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

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

e IIC" do

15 da abril

o Congresso Nacional dacreta:

Art. 19. Ficam revogadas a8 alíneas Ubtl

inciso 11 do art. 1Q do Decreto-Lei nQ 1.166, de
de 1. 971.

lAs COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçãO E SERVIÇO

POBLICO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

(ART. 54) - ART. 24, II)

T(TULO I
INTRODUÇÃO

Altera o Decreto-Lei n9 1.166, de 15 de abril de 1971,

que "dispõe sobre enquadramento e contribuição sind!
cal rural".

Art. 12. o. pracait08 concernentes ao regime
de seguro social do objeto de lei especial.

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

PROJETO DE LEI N° 916, DE 1995
(Do SI. Nelson Marchezan)

XIX - licença-paternidade, nos termos (llIIIdos em lei;
XX - proteção do mercado de trabalhcPda mulher. mediante incentivos especl·

ficas. nos termos da lei; .
XXI - avise prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de

trinta dias, nos termos da lei;
XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúdC,

higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as ativid3dcs penosas, insalubres ou

perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuiUÍ aos filhos e dependentes desde o nascimento até

seis anos de idade em creches ep~las;
XXVI - rcconbecimenlo das convençãcs e acordos colelivoS de lrabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho. a cargo do empregador, sem

e"cluil'a indenização a que este está obrigado, qll,3ndo incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação. quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com pra

zo prescricional de:
a) cinco anos para o trab:llhador urbano, até o limíte de dois anos após a extin

ção do contrato;
b) até dois anos após ael(\inção do contrato, para o trabalhador rural;

XXX - proibição de diferença de salários. de e"ercicio de funções e de critério
de admissio por motivo de se"o. idade. cor ou estado civil;

XXXI- proibição de qualquer discriminação no tocante a salário ecritérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXll- ploibição de distinção entre trnbalho manual. técnico e intelectual ou
entre os profissionais respectivos;

. XXX1ll- proibição de trabalho noturno. perigoso ou insalubre aos menores de
deZOito e de qualquer trabalho a menores de quatorLe anos. salvo na condição de
aprendiz:

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vinculo empregatício
permancnte e o trabalhador awlso. .

Parâ[l.rafo único. Silo assegurados àcategoria dos trabalhadores domésticos os
direitos previstos nos incisos IV, VI. VIII. XV, XVII. XVIII. XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua integração à previdência social.
Art. 8.· E livre a associação profissional ou sindical. observado o ~guinte:

1-a lei não poderá e"igirautorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o regislro no órgão compelenle. vedadas ao poder público a interferência e
a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer
grau. representativa de categoria profissional ou cconõmica. na mesma base territori
al. que será definida pelos trabalbadores ou empregadores interessados, não podendo
ser inferior á área de um Municipio; .

111 ~ ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individu
ais da cate~oria. inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV- a assembléia geral fiurá a contribuição que. em se tratando de categoria
profissional. será descontada em folha. para custeio do sistema confederativo da reM
presentação sindical respectiva. independentemente da contribuição prevista em lei;

Y- ninguém será obrigado a filiar~se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigalória a panicípação dos sindicatos nas negociaÇÕC5 coletivas de

trabalho:
VII -: 'o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizaÇÕC5

síndicais: •

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a panir do registro da
candidatul'8 a cargo de direção 011 representação sindical e. se eleito. ainda que su
plente. até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grnvc nos termos
da lei.

Parágrafo único. As disposiçlles deste artigo aplicam-se à organizaçlo de sin
dicatos rurais ede colônias de pescadores, atendidas as condiÇÕC5 que a lei estabclcccr.
.................-.. ~ _ -- __ _.- _ --_ .

............................................ __ - _ .

Art. 3Q. RBvogam-$s as disposições em contrário.

JUSTIFlCIIÇllO

o sindicalismo rural, como ocorre com o sindicalismo
urbano, tem necessidade de urgentes reformas.

A presente proposição tam por cbjetivo alterar um O~

ereto-lei, anterior à Constituição Federal, que, apesar da não

ter tido suas normas revogadas por ela, am muito se distancia

dos novos caminhos que o sindicalismo, de um modo geral, estã
trilhando.

Cremos, assim. estar atendendo ã necessidade de
muitos propr~Btãrios de pequenos imáveis qup, embora não sen

do empregadores de Fato, pois trabalham em regime de economia

familiar, são obrigados a pagar contribuição sindical para
sindicatos, federações ou conFederações patronais.

Antes de mais nada. é nosss intenção, com o pro
jeto que ora apresentamos, suscitar o debate sobre a questão,

sendo benvinda toda e qualquer sugestão que visB o apBrfBiço~

menta da proposta.

Isto posto, contamos com a colaboração B atenção
de nossos colegas para o eXame e aprovação do presente proje
tõ de lei.

DECRETO-LEI Ng 5.452 - DE 1gDE
MAIO DE 19431 ",.... ,..···,···'t ......"

j, I
. I I ~ vi

OBput8do NE~SOH ~1I'RCHEzAN

de 1.995.
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"LEG:Su.çl0 CnADA J..NE~DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS lEG!SLATTVOS-CeOI"

Setembro de 1995

DECRETO-LEI 1.166 - DE 15 DE
ABRIL' DE 1971

Dispõe sôbre enquadramento e contri·
buição sindical rural.

O Presidente da' República, us:\ndo
da atribuição que lhe confere o arti
go 55, item lI, da ConstituiçãC'. de
creta:

Art. 1.4) Para efeito do enquadra
mento sindical, considera -se:

I - trabalhador rural:
a) a pessoa física que presta ser·

viço a empregador rural media'1te Ie
muneração de qualquer espécip'

b) quem, proprietá.rio ou nã(), tra
balhe individu&.lmente ou em regIme
de economia familiar, assim entendi
do o trabalho dos membros da mes
ma fanúna, indispensável à própria
subsistência e exercido em condiçôes
de mútua dependência e colaboração,
'ainda que com ajuda eventual de
terceiros.

11 - ~mpresário ou empregad\Jr ru
ral:

a) a pessoa física ou juridicn que
teudo empregado, empreende. a qual
quer titulo, atividade econômic!'i. r\1
ral;

b) quem, proprietário ou não e mes
mo sem empregado. em regime de C:'co
nomia familiar, explore imóvel rural
qUI} lhe absorva tõda a fôrça de tra
balho e lhe garanta a subsistên~la e
progresso social e econômico em area
igualou superior à dimensão do mó
dulo rural da respectiva região:

C) os proprietá.rios de mais de '1m
imóvel rural, desde que a soma. de

.suas áreas seja igual ou supert~r à
dimensão do modulo rural da respe::
tiva reglao.

Art. 2.9 Em caso de dúvida Yla apli
cação do disposto ne artigo anterior,
os interessaaos, 1nclusive a entidade
sindical. poderio suscita.-Ia' perante o
Delegado Regional do Trabalh\J que

decidirá após as diligências ne~e~:)á
fias e OUVida uma comissão perma
nente constituida do responsáv-:!J pelo
.setor sindical da DelegaCIa. que a pre
sidirá, de um representante d'1S em...
pregados e de um representantp. dos
empregadores rurais. indlCados pejas
respectivas federaçoes ou. em sua fal
ta, pelas Confederaçôes. pertinent.es.

§ 1.9 As pessoas de que tratam as
.letras b, do item 1, e b e c, do item
lI, do art. 10, poderão, no curso do
processo referido neste artigo. !'eco
lher a contribuição sindical a p!nti
dade a que entenderem ser devIda ou
ao Instituto ..Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA. fazen
do-se, posteriormente, o estôrno, a
compensação ou repasse cabível.

§ 2.9 Da decisão do Delegado Re
gIonal do Trabalho caberá recurso p.a
ra o Ministro do Trabalhe. e Previdên
cIa Social, no prazo de quinze dias.

Art. 30. Somente será reconhecido
para a mesma base territorial um
sindicato de empregados e outro de
empregadores rurais. sem especifica
çã,õ de atividades ou profissão, ressa.l
vado às entidades já reconhecidas o
dlfeito ã. representação constante da
respectiva carta sindical.

Art. 4.9 Caberá ao Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrá
ria (INCRA) proceder ao lançal'll:"nr.o
e cobrança da contribuição smdlcal
devida pelos integrantes das r.atego
rias profissionais e econômicas da
agricultura. na conformidade do dis
posto no presente decreto-lei.

§ 1.9 Para efeito de cobrança da
contribuição sindical dos empregado
res rurais organizados ~m empresas
ou firmas. a contribuição sindical 5e
rá. lançada e cobrada propor~jonal

mente ao capital social, e para f)S não
organizados dessa forma, entendef··se
á como capital o valor adotado pa:oa.
o lançamento do impOsto territortal
do imóvel explorado, fixado pelo
INCRA, aplicando-se em ambos os
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casos as percentagens prevtstas no 3.r
tlgo 580, .letra c, da Consolidação das
Leis do Trabalho.

§ 2.9 A contribuição devida às en
tidades 'sindicais da categoria profis
sional será lançada e cobrada dos em
pregadores rurais e por êstes jel;con
tado dos respectivos salários. t·nrnan-

do-se por base um dia de salário ·mí
nimo' regional pelo nú.mero máximo de
assalariados que' trabalhem nas (;PU
cas de maiores serviços. conlor!'[j~ de
clarado no cadastramento do ~mó

vel.

..-................•........ __ _~ .

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

PROJETO DE LEI N° 917, DE 1995
(Do Sr. Augusto Viveiros)

Dispõe sobre o protesto de títulos e dá outras providências.

(A COMISSÃO DE CONSTITIJICÃQ E JUSTIÇA E DE REDAC1l'D - ART.Z4, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I

DA ORDEM DOS SERViÇOS EM GERAL

Art. l°. O expediente público dos Cartórios de Protesto de Titulos será

fixado por Portaria do Corregedor da Justiça, de cada 'midade federativa.

Art. 2°. Os titulos devem ser protocolizados tão logu entrem em

Cartório. sendo irregular o lançamento no livro Protocolo depois de expedida a intimaçio.

Art. 3°. Não poderão ser apontados ou protestados titulos, letras ou

documentos em que falte a identificação do devedor. pelo número de inscrição no cadastro

geral de contribuintes (CGC) oU no cadastro de pessoa fisica (CPF). ou pelo número da cédula

de identidade (RG). ou do titulo eleitoral. ou da carteira profissional.

§ l°. Também não o poderão ser. salvo se tiverem circulação por

endosso. as letras de cãrribio sem aceite. nas quais o sacador e o beneficiário-tomador sejam a

mesma pessoa.

§ 2°. Os teonos. instrumentos e certidões de protestos deverio

transcrever o elemento de identificação supra referido.

Art. 4° O cheque a ser protestado deverá conter a prova da

apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento. salvo se o protesto tenha

por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito.

Art. 5°. Os titulos. letras' ou documentos que. por qualquer motivo. não

puderam ser protocolizados. terão anotada a irregularidade e serão devolvidos ao

apresentante.
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Art. 6·. Ao Cartório de Protesto cumpre apenas examinar u

fonnalidades e requisitos do titulo, nio lhe cabendo investigar a ocorrência da caducidade ou
prescrição.

Art. 7". Somente poderio ser protestados ou protocolizados os titulos,
letras e documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças localizada no território da
comarca.

§ I·. Quando não for requisito do título e não havendo indicaçio da
praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça de estabelecimento do sacado ou

devedor, caso, ainda. não constem tais indicações. observar-se-á a praça do credor ou
sacador.

§ 2". Em se tratando de cheque, poderá o protesto ser tirado no lugar

do pagamento ou do domicilio do emitente.

Art. S·, O prazo para tirada do protesto é de tres dias úteis. contados da
apresentação do titulo, letra ou documento em canório,

§ ••. Na contagem desse prazo, exclui-se o dia do começo e se inclui o

do vencimento. caso se consuma nesse prazo a intimaçio.

§ 2·. Considera-se nio útil o dia em que nio houver expediente público

bancário.

. § 3·. O protesto nio será lavrado antés de decorrido o expediente ao
público de um dia útiL contado da intinw;ão.

Art. 9". Quando, excepcionalmente. o triduo legal para a tirada do

protesto for excedido. a circunstância deverá ser mencionada no instrumento, com"o motivo
do atraso.

Art. 10. Os Cartórios de Protestos de Titulos da Comarca da Capital

remeterio, diariamente. ao Cartório de Distribuição relação de todos os titulos proteStados.

contendo a devida identificação dos devedores.

§ 1·. A falta de indicação de qualquer dos documentos de idenlilicaçio,
exigidos no art. ,3., desta lei, obstará o registo eletrônico do protesto em que verificada tal

omissão, até que, imedi~te comunicada ao correspondente Cartório de Protestos, seja

convenientemente sanada.

§ 2·. Se dentro do prazo de tres dias nio for regularizada a fa\ha, o fato

será informado ao Juiz Corregedor para providenciar o cancelamento administrativo do

protesto irregularmente tirado e a apuração de responsabilidade funcional.

Art. I 1. A duplicata de prestação de serviço, nio aceita, somente

poderá ser protestada mediante a apresentação de documento que comprove a efetiva
prestaçi.o dos serviços e o vincula contratual que a autorizou.

Art. 12. Poderá ser protestado titulo de crédito em moeda estrangeira e

emitido fora do Brasil, desde que acompanhado de tradução, efetuada por tradutor público.

§ I·. Constará obrigatoriamente do instrumento a descrição do título e

sua tradução.

§ i·. Em caso de pagamento. este será efetuado em moeda nacionaL
cumprindo ao apresentante fornecer o valor do câmbio, para a converslo, na data da

apresentação.

§ 3·. Tratando-se de titulos emitidos no Brasil, em moeda estrangeira,

cuidará o Cartório de observar as disposições do Oecreto-lei n· 857, de 1I de setembro de

1969.

§ 4·. Tratando-se de títulos expresso em obrigações reojustáveis ou

sujeito á correção monetária. o pagamento será feito pela atualizaçio vigorante 110 dia da

apmentaçio, 110 valor indicado pelo porrador.

Art. 13. O deferimento de pedido de concordata nio impede ..tirada cID
protesto.

Art. 14. O protesto será tirado por falta de pagamento ou por falta de
aceite.

§ I·. O protesto por falta de aceite somente poderá ser tirado antes do

vencimento do título e após o decurso do prazo legal para o aceite e devolução.

§ 2·: Após o vencimento, o protesto sempre será tirado por falta de
paplnento.

§ 3·. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada
para aceite além do prazo legal, o protesto por tais fundamentos poderá ser baseado nas
indicações da duplicata, ou por segunda via da letra de câmbio, ou por triplicata, ou por

segunda via da letra de câmbio, ou por triplicata mercantil.

Art. 15. As indicações conterão os mesmos reqwsllos formais
constantes do titulos, nio devendo ser acolhidas aquelas que não observarem tal formalidade.

Art. 16. A entrega de cheques de pagamento, instrumentos de protesto
e títulos só será feita contra a apresentação dos protocolos respectivos.

Parágrafo único. Tendo sido extraviado o protocolo, o apresentante

requererá por escrito a retirada. entregando o pedido em Cartório, pessoalmente ou por seu

representante legal, sendo o requerimento acompanhado de cópia reprográfica do documento

de identidade do apresentante, ~utenticando-a 110 ato o tabelião ou o prepcsto autorizado.

CAPÍTULOIl
DOS LIVROS E DOS ARQUIVOS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 17. Além dos livros obrigatórios e comuns a todos os canôrios, o

de Protesto de Titulos deve dispor dos seguintes:

I - protocolo du letras e titulos apresentados;

fi - protestos. com indice;
m- protesto oara fins falimentares, com indice.

Art. 18. Os indices de protestos de titulos serão elaborados pelos

lIOmes dos devedores. deles constando seu número de cadastro 110 Ministério da Fazenda. e,

sendo pessoa fisica. seu número da cédula de identidade (RG), ou do titulo eleitoraL ou da

caneira profissional, além da referellcia ao livro e folha onde lavrado o protesto.

§ I· Oos índices nunca deverá constar o nome do sacado que niO

aceitou a letra de câmbio assim protestada.

§ 2· Os indices deverão ser elaborados pelo sistema de fichas,

microfichas ou banco de dadOs, em que serio anotados os cancelamentos, vedada a excluslo

de nomes.

Art. 19. A escrituração dos livros deve ficar a cargo do tabeIiio ou

preposto devidamente autorizado pelo Juiz Corregedor.

Art. 20, O canório arquivará. ainda:

I - intimações;

li - editais;
m-documentos apresentados para cancelamento de protestos;

IV - mandados de sustação de protestos;

V - requerimento de retirada de titulos pelo apresentame;

VI - comprovantes de entrega de cheques aos credores;
VII - nas comarcas onde houver serviço de distribuição, comprovantes

de devolução dos títulos irregulares;
vm - documentos apresentados para expedição de eenidões de

homônimos;

IX - comprovantes de protocolização de titulos e papéis. para os fins do

que preve o art. 16, desta lei.
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Art. 21. Os arquivos exigidos nO artigo anterior deveria ser
conservados, pelo menos, durante os seguintes prazos: .

I . três anos, das· intimações, editai. correspondentes a tituIos
protestados, documentos' apresentados para expedição de cc~~iio de homônimos e para

cancelamento de protesto;

U - seis me.... das intimAÇÕes e editais correspondentes a lÍIuJos pagos

ou retiradlls além do triduo legal; dos comprovantes de entrega de cheques aos credores e dos

có'mprovantes de protocolizaçiio de títulos;

lU - trinta dias, dos requeriment~s de retirada de títulos pelo

representante e comprovantes de devoluçiio dos títulos irregulares.

§ i' Os arquivos de mandados de sustaçiio de protestos deveria ser
conservados indefinidamente.

§ 2' Quando os documentos forem microfilmados, niio subsiste a

obrigatoriedade de sua conservaçiio, mantida esta para o,s microfilmes.

~. 22. Os mandados de sustação de protesto devem ser arquivados

juntamente com os títulos a que se referem; seri feito indice dos titulas que tenham seus

protestos sustadOs. pelos nomes dos intimados.

Seçíio 11

Do Livro Protocolo

Art. 23. O livro Protocolo devera ser escriturado mecanicamente em

folhas soltas e contera, no nWdmo, quatrocentas folhas, que serilo encadernadas ou apenas

classificadas em pastas, salvo se o Cartório adotar um dos sistemas previstos nos arts. 29 e 30,

desta lei.

§ i' Nesse livro, seriio lançados os termos usuais de abertura e

encerramento, na primeira e última folhas.

§ 2' Qualquer que seja o sistema adotado, o Protocolo niio tera índice e

podera ser destruido após cinco anos ou, uma vez microfilmado, imediatamente após a

anotaçiio das ocorrências.

Art. 24. As folhas soltas obedeceria a modelo padronizado.

Art. 25. A escrituraçiio sera diãria, constando do termo do

encerramento, subscrito pelo tabeliilo ou preposto, o número de títulos, letras e documento.

apresentados no dia,

Parigrafo único. A data da apresentaçiio seri a do termo diãrio de

encerramento.

Art. 26. O livro Protocolo será dividido em colunu para as seguintes

anotações: número de ordem. natureza do titulo, valor, portador, responsãvel e ocorrências,

com suas datas.

Parãgrafo único. Quando o cartorio microfilmar os tituIos
apresentados, o livro Protocolo podera conter colunas apenas para as anotações referentes a

número de ordem. valor e ocorrõncias, com suas datas.

Art. 27. A coluna "natureza do titulo" devera ser preenchida com as

indicações abreviadas: DM (duplicata mercantíl ou de serviços, por indica>io)' NP (nota

promissória), LC (letra de câmbio), C (cheque) e outras usuais.

Art. 28. Na coluna "ocorrências" deveria ser lançados o resultado. a

liquidaçiio do titufo, a sustaçíio judicial, a retirada pelo apresentante, o protesto ou a

devoluçiio por irregularidade.

Parãgrafo único. Tais anotações deveria ser abreviadu com as

indicações e sua data,

Art. 29. O livro Protocolo poderi ser substituido pelo conjunto diãrio
dos talões de apontamento, que teria espaços destinados a todas as anotações referidas 110 art.

26, desta lei.

§ iO A numeraçio dos talões de apontamento acompltlhará a dos

titulas, nos quais será, com a data, aposta mecanicamente.

§ 2° O. tennos de abertura e encerramento seda lavrado" diariamente,

com os mesmo. requisitos do art. 25, desta lei.

Art. 30. No. Cartórios onde houver sido implantado serviço de

processamento de dados, o livro Protocolo seri formado pelas folhas fornecidas pelo próprio
sistema, acrescentando-se a elas colunas destinadas às ocorrências e suas datas. Nesse caso, o

livro tera número de folhas de acordo com o movimento do cartório.

Seção 11I

Do Livro de Protestos

Art. 31. O livro de Protestos poderá ser escriturado em folhas soltas.

§ i' Nesse caso, o livro será formado com os originais dos tentlllS e

podera conter até quatrocentas folhas, que seriio numeradas e rubricadas.

§ 2' A cópia seri entregue a parte.

§ 3' Uma vez microfilmado, o livro de Protestos poderã ser destruído.

Art. 32. Fica permitido o uso de termos impressos, cuidando-se

contenham todos os requisitos exigidos por lei.

Art. 33. O termo do protesto deve conter:

i - data e o número de protocolização;

11 - nOme do portador,

11I - transcriçiio do titulo e das declarações nele inseridos pela ordem

respectiva ou reproduçiio das indicações feitas pelo seu portador,

iV - certidão da intimação feita, resposta eventualmente dada ou

declaraçiio da falta de resposta;

V - cerlidilo de niio haver sido encontrada ou de ser desconhecida a

pessoa indicada para aceitar ou para pagar;

VI - indicaçiio dos intervenientes voluntãrios e das firmas por eles

honradas;

VII - aquiescência do portador do aceite por honra;

VIU - número do documento de identificação do devedor,

iX· data e assinatura do tabeliiio ou preposto autorizado.

Parãgrafo único. Entende-se por documento de idemificaçiio o de

inscriçiio no cadastro do Ministério da Fazenda (CGC ou CPF), a cédula de identídade (R.G.),

a carteira profissional ou o titulo eleitoral.

Art. 34. Quando o cartório conservar em seu. arquivos cópia

reprográfica ou micrográfica do titulo, dispensa-se, no termo e no instrumento, a sua

transcriçiio literal, bem como das demais declarações nele inseridas.

Parâgrafo único. Nesse caso, serã feita no tenno menção expressa. de

que o integra, como parte, a cópia do titulo protestado.

Seçiio IV

Do Livro de Registro dos instrumentos de Protesto para.
Fins Falimentares

Art. 35. O termo do protesto para fins falimentares deve conter 05

mesmos elementos do termo de protesto comum.

Art. 36. Somente podem ser protestados, para fins falimentares, os

titulas de responsabilidade das pessoas sujeitas as consequências da legislação falimentar.
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CAPiTULOm
DA DlSTRlBUIÇÃO DE LETRAS E TiTULOS

An. 37. É obrigatória a distribuição prévia e equitativa. entre todos os
Canórios de Protesto da Comarca da Capital, de toda e qualquer espécie de titulo, letra ou
documento para fins de protesto cambiário.

§ 1· Os setVÍços seria disciplinados pur ato da Corregedoria da Justiça.

§ 2· Nos estados em que a legiSlação de organização judiciária em vigor

na data de publicação desta Lei, fixar área territorial de atuação dos tabeliães de protesto de
títulos, a distribuição será feita em obediência às respectivas zonas

§ 2· Salvo se tiverem circulado mediante endosso, é vedada a
~ de letras de cimbio inaceitas, em que o sacador e o beneficiário-tolllldor se
coofillldIm.

.\rI. 38. A distribuição também será obrigatória. observado o dispoJIo
no ano 37, desta lei, em todas as comarcas onde houver mais de um Canório de Protesto.

Parágrafo único. Esses serviços serio disciplinados pelo Juiz

Correaedor atendidas as dispnsições do ato a que alude o art. 37, § 1·, desta lei, e~os,
em especial, os seguintes requisitos:

I - a distribuição será procedida em local distinto daqueles onde

Iimcionarem u servenlíu, aprovado pelo Juiz Corregedor, tendo em conta sua adequIçio e

fin&Iidade de atendimento ao público, incumbindo aos tabeliães de protesto~ u

respectivu despesas. incluindo aqwsiçio ou locaçio, instalaçio e manutenção;

II - os setVÍços seria operados pur pessoal destacado dos própriol

canórios, guardado critério equit&lívo, em número suficiente &O seu regular funcionamento.

CAPITULO IV

DAS INTIMAÇÕES

Art. 39. A illlitUçio será expedida pelo·tabeliio &O endereço fornecido

pelo purt&dor do documento, considerando-se cumprida quando comprovada a entrep

naquele endereço.

Parágrafo único. A remessa da intílll&Çio poderá .... feita através de

porrador do próprio tabelilo, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique

assegurado e comprovado através de protocolo, aviw de recepçio (AR) ou documento
eqwvalente.

An. 40. A intimaçlo 'será feita pur edital se.a peuoa indicada para

aceitar ou pagar for desconhecida ou sua localiz&çio incerta. ou, ainda, não for encontrada na

comarca.

Parágrafo único. O edital será afuc&do no Cartório e, se poaíveI,
publicado pela imprensa local. onde houver jornal de circulaçio diária.

Art. 41. DeverIa .... esgotados todos OI meios de localizaçio do

devedor.

An. 42. No protesto do cheque intimar-se-á o emitente, mas somente

.selá nicebido pélo <;artério se contiver a recusa dep~tód~pêlo banco saCido.·

An. 43. As intimações deveria conter:

I - o nome do devedor com seus respectivol domiciliai e residCDciu;

II - advertência de que o pagamento do título lá poderi ser eftItuado
mediante cheque visado e c:ruzado, ou cheque adrninistralívo, no valor correspondente apeou

lia obrigação, emitido em nome e á õriIem do apresentante''e pagável na praça do c:artó<io,
sem prt.ÍWzo dOI emolumentos devidol que seria pagai no ato e em apartado; .

lII- a data para o psgamento;

IV - o nome do apresententante do titulo;

v - natureza do titulo, número, data da emiulo, valor e data do

vencimento;

VI - endereço do canório;

vn - a data da apresent&c;ão do titulo em Cartório.

An. 44. Na falta de devolução pelos correios dos aviws de recebimento

(AR) de intimações, dentro do triduo legal, o tabelião expedirá, incontínenti, intímaçio,

ficando vedada, para tal fim. a utilizaçio de oficiais de justiça.

An. 45. As despesas de condução nu intimações devem ser fixIodu
pelo Juiz Corregedor que atenderá ás peculiaridades da comarca, incumbindo ao t&beIiIo
provocar essa ~.ovidência.

Parágrafo único. A conduçlo será cobrada em irnportincia igual ás

tarifu vigonntes para puAgeltI de ida e volta em tr&lllporle coletivo e, onde nio houver,
pelo meio mais ecollÕmico dispnnivel.

An. 46. Nu intiltllÇÕel por via·pn&ta1 seria cobradu da pane as
quantiu efetivamente dilpendidu com u tarifas postai.. consoante o contrato com ata
mantido, ou, nio havendo contrato, confonne U em vigor.

An. 47. Em cuo de recusa do devedor em receber a intimlçlo, o llIto
selá certilicadO, expedindo-se edltaI.

An. 48. OI editaia contetlo OI mesntOI requiJitOl exigidol para U
demail formu de intimaçIo, certificando.se nelea a data da afuraçIo.

An. 49. OI editail devem .... arquivados em ordem~

An. 50. Di&pelll&-se a intilll&Çio do sacado ou aceitante, cuo laIhIm

finnado no lítulo dec\ar:açIo da recusa do aceite ou do pagamento e, na hipót_ de prolaIO.

por causa de falência do aceitante.

CAPiTULo V
DO PAGAMENTO DE TiTULOS EM CARTÓRlO

An. SI. O pagamento de lítuIOI e letras apresentado& para protato IÓ

poderi .... efetuado através de cheque villdo e cruzado, emitido pelo interaudo, ou de

cheque administrativo, emitido por estabelecimento banc:ário, mas sempre no valor
correspnndente apeou &O da obtigaçlo, em nome e á ordem do apreoentInte, e pqiveI na

praça do Canório, &em prejuízo das CUItaI e ernolumentOl devidos. que seria pagos no ato e
emapanado.

An. 52. O t&belilo verificará a regularidade formal doi chequei.

inclusive em consonincia com as normas desta lei, e reterá o cheque e o título, até que se lhe
esc1&reça a incoerêllcia, quando SUJpeitar de irregularidade; pusitivada esta, devolverá o
cheque &O interesudo, salvo quando se prefigurar ilicito penal.

An. 53. NIo seria levadol em conta os juros e a comiSIIo de

permanéncia para o cálculo da imponincia total do resgate, a ser paga pelo devedor, salvo JIOI

caws permitidos por lei.

An. 54. Considera-se prorrogado o prazo de pagamento até o primeiro
dia útil se o vencimento elir em feriado bancário que não o seja também do foro extr&judiciII.

An. 55. '? Cartório, recebendo o pagamento do devedor ou de quem
queira efetuá-lo, pUlará quit&çio e entregará o titulo.

Parágrafo único. Nesses C&&OI u despesas competem &O devedor e
deveria .... marge&du no título.

An. 56. OI cheques de liqwdação seria entregues &O credor ou ao
. apresentante autorizado a receber, mediante recibo, do qual constará, também, em senQo O

caso, a devoluçlo do depósito das CUItaI.
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CAPÍTULO VI

DA DESISTÊNCIA E DA SUSTAÇÃO DE PROTESTO

Art. 57. O protesto será tirado:

I - se for verificada qualquer irregularidade fonnal após a
protocolarizaçio do titulo;

II - se o apresentante desistir do protesto;

III - se o titulo for pago em cartório;

IV - no caso de sustação, por ordem judicial.

Art. 58. A desistcncia será formalizada por pedido escrito do

apresentante, cumprindo-lhe o pagamento das despesas; nesse caso o tabelilo devolverá o

titulo no ato de protocolo do requerimento, que será arquivado em pasta própria e ordem

cronológica. anotando a devolução no livro protocolo.

Art. 59. Permanecerão em Canório, á disposiçio do respectivo juizo.

apenas os titulas cujo protesto for sustado por decisão judicial.

Art. 60. O titulo cujo protesto houver sido sustado judicialmente só

poderà ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial.

Art. 61. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se

repetir .a intimação do devedor e responsável para a tirada do protesto. caso essa já tenha sido
efetuada.

Art. 62. Se o tabelião opuser dúvida ou dificuldades á tomada do

protesto ou à entrega do respectivo instrumento, poderá a parte reclamar 10 Juiz Corregedor.

ouvido o tabeliio, devendo o juiz proferir sentença, que será transcrita no instrumento.

CAPÍTULO VII

DAS INFORMAÇÕES E DAS CERTIDÕES DO PROTESTO

Art. 63. O livro Protocolo é considerado sigiloso e dele somente serIo

fomecidas cenidõcs e informações às pessoas diretamente vinculadas ao titulo ou mediante

requisição judicial.

Art. 64. Somente depois de efetivado o protesto, e em cada caso,

poderio ser fornecidas cenidões ou informações a terceiros estranhos aos títulos, letras e

documentos levados aos Cartórios.

Art. 65. Os Canórios fornecerão. caso solicitados, às entidades

representativas da indústria e do comercio ou aqueles vinculadas à proteção do credito.

cenidio diária, em forma de relaçio. dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados,

com a nota de se cuidar de informaçào reservada da qual não se poderá dar publicidade pela

imprensa. nem mesmo parcialmente.

Parágrafo único. O fornecimento de tais relações será suspenso, caso se

desatenda o seu caráter sigiloso e se forneçam informações de protestos cancelados.

Art. 66. Poderio ser fornecidas cenidões de protestos, nio cancelados,

a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito.

Art. 67. As cenidões negativas deveria ser fornecidas no prazo máximo

de cinco dias úteis, contados da data da apresentaçio do pedido.

Parágrafo único. As eenidões positivas seria fornecidas no pruo
máximo de cinco dias úteis, contados da data da confirmaçio e complementaçlo do

pagamento, pelo interessado. das custas e emolumentos.

Art. 68. As eenidões, informações e relações conterlo.

obri8lloriamente, a identificaçio do devedor, pelo número de inscriçio no cadastro de pessoa
fisica (CPF) ou juridica (CGC). ou de sua cédula de identidade (RG). ou de documento

constante dos indices, além da anotaçào. em destaque, de que só se referem &OI nomes e

números como nelas grafados, nio abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos. ...

semelhantes ou resultantes de erros de grafia nos pedidos respectivos.

Art. 69. As eenidões nio retiradas, depois de trinta diu contados do

pruo lII&lQdo para a entrega, poderio ser inutilizadas com perda do pagamento.

Art. 70. Sempre que algum interessado na expediçio de certidIo

considerar que o protesto. da responsabilidade de pessoa com nome idêntico, a ele nio lO

refere e nio constarem do cadastro do cartório elementos individuais identificadores, deverá
juntar~ pedido de expediçio de certidio negativa:

I - cópia autenticada da cédula de identidade;

U - atestado de duas testemunhas que declarem conhecer o interessado
e que nio se referem a ele aqueles protestos.

Parágrafo único. No requerimento, o interessado deverá afirmar. sob
responsabilidade civil e criminal, que o protesto é relativo a homônimo.

Art. 71. Sempre que a homonimia puder ser verificada simpIesmenIe
pelo conftonlO do número do documento de identificação, o cartório dará certídIo neptiva

independente do arquivamento da cópia do documento do interessado, caso em que &lá
constar da cenidio aquele núrilero.

Art. 72. É vedado o fornecimento de certidões cujo período de
abrangCncia seja inferior aos últimos cinco anos.

CAPÍTULo VIII

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PROTESTO

Art. 73. O cancelamento de registro de protesto poderá ser feito

mediante mandado judicial ou prova do pagamento do titulo.

Art. 74. O cancelamento do registro de protesto de titulo pago será

requerido pelo devedor, perante o próprio Canório. através da exibição e entrega do título,
letra ou documento já devidamente quitado.

Parágrafo único. Para os uns previsL~:J iK;3u: nem. nIo scrio aceitas
cópias ou reproduções de qualquer espécie. aind", que autenticadas.

Art. 75. Na impossibilidade de exibir o propno titulo. letra ou

documento protestado. o devedor. para obter o cancelamento do registro de protesto. deverá

apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro do protesto, colll

qualificaçio completa e firmas reconhecidas.

Art. 76. Na hipótese de cancelamento de protesto nio fundado no

pagamento posterior do titulo, será bastante a apresentaçào. pelo interessado, de declaraçio

nos termos do art. 75, desta lei.

Art. 77. Ao cancelamento requerido por outrem que nio o devedor

pessoalmente é imprescindivel a apresentação de instrumento de mandato, com poderes

especiais.

Art. 78. O cancelamento deverá ser feito pelo próprio tabeliio ou por

quem o estiver subsrituindo e caso haja acúmulo de serviços poderá ser efetuado por preposlo

indicado pelo tabeliio. com prévia autorizaçio do Juiz Corregedor.

Art. 79. Os expedientes de cancelamento, com os respec:tivoa
documentos, seria numerados em ordem crescente e arquivados nessa ordem; na averbaçio do

cancelamento, constará o número desse expediente.

Art. 80. O cancelamento do registro de protesto será anotado 110 índice
de protestos e comunicado. por éenidio. às entidades referidas no art. 65. desta lei.

Parágrafo único. A anotação no indice. com mençào do número do

processo de cancelamento. dispensará a averbação se o livro de protestos estiver microfii.nado.

Art. 81. Cancelado o registro de protesto. nio mais constaria das
cenidões expedidas nem o protesto nem o seu cancelamento. a não ser mediante requerimento

escrito do devedor ou requisição judicial.

Art. 82. As averbações de pagamento feitas até a data em que entrou

em vigor a Lei n' 6.690. de 25 de setembro de 1979. serão havidas como cancelamento.
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Art. 83. A expressio "títulos cambiais", empregada \lO ano 1° di. Lei nO

6.690, de 25 de setembro de 1979, abrange todos os títulos, 1_ documentos e papéis

protestados. ainda que não cambiais.

Art. 84. O cancelamento de protesto que nlo se enquadre nu
disposições dos arts. 74. 75 e 76, desta lei, somente se efetuará por determinaçio judicial

decorrente de ação própriL

Art. 85. Esta lei entra em vigor na data de sua publieaç1o.

Art. 86. Revogam-se as disposições em contrário..

Art. I'. O cancelamento de prolesto de lítulos cambiaii disciplílw-se.,
por esta lei. conforme ('I preceitos estabelecidos nos artiSDI seluintts.

Art. 1'. Será cancelado Q protesto de Ululos cambiais posteriormente
pasos mediante a exibiçio e a entrep, pelo devedor ou procurador com
pode~ espectais. dos titules prolestAdos, devidamente quitadOl. que serio
arquivadDl em cartório.

f 1". Para DI rUIS previslOS no capuI deste arti&o, não serio aceitas có
pias ou reproduções de qualquer espécie. ainda que autenlicadu.

f 2'. Na impossibilidade de exibir o tilulo protestado. o devedor, para
obler o cancelamento do protesto. deverá aprelienlar declaraçlÍO lle anuén·
cia ele todos que lisurem no resistro de protesto. com qualiflCllÇio comple·
ta e fl1mas reconhecidas. devendo ler arquivada em canório a referida
declaraçio.

JUSTIFICAÇÃO

Con.ollda e altera a lellislaçdo 36bre
moeda de llogcmen.to <te obrigações
exeqUloeis no Bro.lI.

LEI N" 6.690.
DE 25 DE SETEMBRO DE 1979

PROJETO DE LEI N° 918, DE 1995
(Do Sr. Lindberg Farias)

Dispõe sobre proteção ao trabalh ador portador do
v!rus HIV e dá outras providências.

I1.S COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E Fl\111LIA, DE TRABA

LHO. DE ADMINISTRAÇ1.O E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITU!

ç1l.0 E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24. lI)

O Congresso Nacional decreta:

Arl. 3'. Na hipótese de cancelamento de protesto aio fundado no
p0&amenlo poslerior do tílulo. será bastante a apresenlação, pelo interes·
sado, de declaração nDltennos do'f 2" do ano 2' desla lei.

Art. 4'. O cancelamento de proteslo que não se enquadre nas dispOli'
çóes dos artisos anlecedenles somenle se efetuará por detennioaçio judio
cial decorrente ele ação própria. .

Art. 5'. O cancelamento de protesto ele lituJos cambiais deverá ser feito
pelo próprio olicial do cartório 011 por quem o estiver lubstituiodo.

Parásrafo único. Em caso de acúmulo de serviço no competente olicio
de proteslos. o cancelamento poderá ser efetuado por e5erevente indicado
pelo olicial do canório, com prévia autorizaçio da Correse<Joria da Justiça
do Estado•

• Art. ". Cancelado o protesto. não mais constario das certidões expedi·
das nem o protesto nem seu callCelamento. a nio ser mediante requeri
menlo escrilo do deVedor. ou requisiçio judicial

Art. 7'. Nio seria fornecidas informações ou certidões, mesmo sisiJo
Sal, a respeito doi apontamentos feitos no livro de protocolo, a não ser
mediante requerimento escrito do devedor, ou requisição judicial.

Art. P. ~ averbações feitas até a data de entrada em visar desta lei
serio havidas como ClUlcelamento de protesto.

Parápafo único. AI certidóel emiüdas em coDSeqiiêocia do disposto
neste artisa deverão obedecer às aormas estabelecidal na presente lei.

Art. 9'. Esla lei enlrará em vizor na data de sua pub1icaçio,
Art. 10. Revopm-se as disposições em contrário. especialmente ai da

Lei n' 6.268. de 24 de novembro ele 1975.

Art. 1°.. Fica proibida a exigência de exame de sangue para detecção
do vírus HIV como pré-requisito para a contratação na fase pré-admissão do
contrato de trabalho em empresas públicas ou privadas.

Parágrafo único. O exame de que trata este artigo só poderá ser feito
com a autorização do empregado e após sua admissão.

Art. 2°. Todo recurso despendido com o tratamento da AIDS -
Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida poderá ser abatidos nos impostos
devidos á União.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA ~~
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI" . 01> ""' •

DECRETD-LEI N' 857 - DE 11 .a doo 05 contratos de locàção de ..
SETE1D1lO DE 1969 ,.eis situados no território ~acio1\al.

V - aos contratos que tenham por
objeto a cessão. transferencla. dele
gação. assunção ou modlflcaçAo daa
obrigações referidas no Item a.nw..
rlor ainda que ambas as partes co..
trat;"ntes sejam pessoas residentes lJIl
domlcl1ladas no pais.

Parágrafo lInlco. Oa contrat03 d.
locação de bens móveis que estipu
lem pagamento em moeda estrangei
ra ficam IUjeitOl, para lUa ..alldl.de\
a registro pr6vlo no Banco centra
do Brun.

Art. 3' No caso de re.sclsAo judicial

: r~~:j':,dllf~ ~e d~°".:tt:.; dt~
te Decreto-Iel. OS pagamentos decor
rente. do acerto entre a' putes, ou
de execuçAo de .entença judIcial.
aubordlnam-.e aos postulados da le
rlslaçAo de cAmbio vlg""t•.

Art. 4' O presente Deereto-Iel en
trarA em vigor na data de .ua pu'
blJoaçAo, revogados o Decreto •.....
n' 23.501. de 2'1 de novembro de 1933.
a Lei n. 28, de 15 :le fev...no do
193.\ o Doereto-Iel n. 23ft de 2 de ffl
..erelro de 1938, o Doereto-Iel nmne.

bOoc~;'~~leren~78~J~~Ir~d3ell~~h~
de 1944. o Doerer.u-Iel n l 318, de 13
de morço de 198"/ e demais dls'.'J!lI
ç6•• em contrArie mantida a SUspi:u'
.10 do f 1.- do Art. 947 do Código
CIvil. .

Os Ministros da Marinha de Guer
ra, do Exército e da AeronáuLlca MI
ltIar, usando das atrluulçõr:& que
lhe, comere o artj~o 1. do Iof<, In...
Oluclon:,;) n\ 12, d'" 31 de agosto ie
1~69 combinado com " I l' 110 arti
go 2.' do Ato Institucional n' 5, de
1~ de dezembro d. 1368. d~r.t'l\l·

Art. 1. Sfio nulos de pleno direito
os conlratos. tltulos e quaisquer do·
l°tLT.pt.noit, bem tomo as obrlgaçõet
Gue ExeqUlvels 00 BrasU, e.tlpulem
J)ag~m~nto em oU! o em moeda es..
trangetra, ou. por alguma form.a.
r~str1nJam ou recusem, nos leua
efeitos, o cur.o legal do cruzeIro.

Art. 2' NAo .e aplicam as clispo<l
çet~ do artigo anterior:

J - aOS contratos e tltulos refe
rente. a importação ou exportaçã., d.
Dlt'rcadorJaa,n - aOl contratos de finanela
mento OU de prestaçlo de garautlaa
relativos lo! operações de exporl.l:çAo
de bens de produçAo nacional, vendi
dos a crédito para o exter1or;

m - aos eontratos de compra e
vend& de cAmbio em geral; .

IV - aos empr6st!mOll e quaIsqUer
outras obrigações cujo credor ou
devedor .eja pesso& residente e
domlclllada no exterior, excetua-

O projeto de lei que ori apresentamos uniformizará em tído o Pais OI

procedimentos relatívos ao protesto de títulos, letras· e documentol, a fim de suprW
necessidade constatada por profissionais e usuá<\os que lidam com a matéria. O projeto se

baseia em trabalho desenvolvido pelo Egrégio Tribunal de J\lstíça do Estado de SIo Paulo.

cuja inquestionável competência e experiência sobre o assunto avali.wn a qualidade do texto

que 001 subscrevemos.

DúcipllNl oc~,. pmtUlD tü IltulM cambiDis
, d4 oumu pnwidhfcilU

o Presideol. da Rep6bllca,
Faço saber que o Conueuo Nacional dtcrel. e eu Slnc:ioDo • secuiDte

Jei:

Art. 3°. É vedada a dispensa do empregado que comprovadamente
for portador do vírus HIV, só podendo ser demitido por 'sentença judicial ou
falta grave após inquérito administrativo em que lhe seja assegurado o
contraditório e a ampla defesa.



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 22903

Parágrafo único. O descumprimento deste artigo, implicará, plllá o
empregador, multa contratual, a favor do empregado, de 100 (cem) vezes o
valor bruto a que o empregado tiver recebido no mês anterior à demissão, sem
prejufzo de indenização por perdas e danos e o retomo imediato an trabalho.

Art. 4°. Toda empresa deverá manter campanhas permanentes de

prevenção à doenças de transmissão sexual e AIDS a todos os seus

empregados, pelo menos de seis em seis meses.

Parágrafo único. O descumprimento a este artigo implicará no

pagaménto de multa de 30% (trinta) do valor bruto da folha de pagamento em

favor do Fundo Nacional de Estudo e Prevenção da AIDS.

Art. 5°. O empregado não poderá exercer função ou tarefa

incompatível com o estado flsico em que se encontre.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A medida que o Brasil se modemiza e a sociedade assume novas

posições, nossas relações trabalhistas também devem acompanhar estas

mudanças.

Ape~ar da legislação brasileira de hoje, no que tange ao cidadão

portador do vírus mv não existir, o teina AIDS já entrou para o cotidiano

da Justiça brasileira. Levado os juízes a fazerem uma engenharia

interpretativa do artigo 7° da Constituição Federal - que protege o

trabalhador contra a despensa arbitrária ou sem justa causa, garantindo

entre outros direitos o da indenização compensatória pelo afastamento. A

Justiça tem julgado favoravelmente praticamente todos os processos.

Apenas cerca de 0,2% das ações ltiuizados na justiça paulista pelo GAPA 

Gnipo de Apoio e Prevenção da AIDS não tiveram êxito.

A sociedade através de campanhas maciças tanto públicas,

quanto privadas de conscientização e esclarecimentos, evoluiu.

Conscientizou que é necessário dar apoio ao portador do vírus da AIDS.

Por tanto, as relações jurídicas e legais devem acompanhar estas

mudanças.

Muito do que estamos implantando hoje no Brasil, já vem sendo

feito hâ muito tempo no exterior e aplicado aqui no Brasil através de suas

filiais. As empresas multinacionais se preocupam com a prevenção

fazendo grandes campanhas e seminârios, e mais do que isto, cuidam dos

funcionários contaminados com eficácia e sem preconceito, encaram o

portador do vírus da AIDS como uma pessoa absolutamente normal.

A elas são dispensados atenções especiais e o pagamento de todo

tratamento e abono de faltas em virtude da doença. Exemplos como os da

Shell, das Indústrias Villares, da Du Pont do Brasil, da Mercedes-Benz, da

Multibrâs (Brastemp e Consul) e da Goodyear uma das pioneiras no

Brasil, devem ser usados na busca da destruição do preconceito e do

exemplo de como toda empresa deve agir com seus funcionár.ios. São

exemplos que nos mostram que é possível tratar o funcionário

contaminado como uma pessoa normal e mais o que isso, ter a certeza que

dando este tratamento, sua recuperação terá um novo impulso.

Não é só as empresas privadas que mantém um tratamento

especial para seus funcionários. A Vale do Rio Doce, a Caixa Econômica

Federal, o Banespa, o Banelj e o Banco do Brasil possuem programa de

atendimento integral ao funcionârio soropositivo. O Banco do Brasil por

exemplo, possui 171 portadores da doença que trabalham normalmente. E

em virtude de campanhas de prevenção, nos últimos dois anos houve uma

redução do número de casos.

Hoje no Brasil não podemos mais conceber a dispensa arbitrária

de um funcionário apenas porque ele contraiu o vírus. Não se pode mais

dispensar um empregado, na hora que ele mais necessita de apoio e

solidariedade, apenas por ter faltado alguns dias para fazer exames ou

porque foi ao médico ou porque esteve doente. A AIDS não é uma doença

que se transmite através do trato diário. O preconceito sim.

eJJA ~ :
LINDBEIlli FARIAS

Deputado Federal

'HG'SL).çlO CrTAD.t A.'IEUDA PELA
COOR.DENAÇ10 DE EST\JDOS lEG'SLAllVOS-e.D\"

República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

TlTuwIl
Dos DIREITOS E GARANllAS FUNDAMENTAIS

CAPilULO 11

Dos DIREITOS SOCIAIS

Art, 6.· S§o direitos sociais a educação. a saúde. o trabjllho, o lazer. a segurança, a
previdência social. aproteção à maternidade eà intãncia. a assistência aos desampa
rados. na forma desta Constituição.
Art. 7.' SOO direitos dos trabalhadores uibanos e rurais. além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, den
Ire outros direitos;

ll- seguro-desemprego. em caso de desemprego involuntário;
III - fu~ de garantia do tempo de serviço;
IV- salário DÚnimo, fixado em lei, nacionalmente unificado. capaz de atender

is suas necessidades vitais básicas e às de sua familia com moradia. alimentação,
educação. saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdêllCia social, com rea
juaes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim;
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v- piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo

coletivo; .
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem

remuneração variável;
VIII - décimó terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor

da aposentadoria;

IX - remuneração do uabalho noturno superior à do diurno;
.X- proteção do salário na fonna da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros. ou resultados, desvinculada da remuneração, e,

excepcionalmente, participação na gestão da empresa. conforme definido em lei;

XII - salário-família para os seus dependentC$;
. XIII - duração do trabalho normal n1l0 superior a oito horas diárias equarenta

e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução dajomada, me
diante .acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos íníntermptos
de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviçp extraordinário superior, no minimo, em cin

qüenta por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos. um terço a mais

do que o salário Ilormal;
. XVIII -licença à gestante, sem prejuízo do emprego edo salário, com a dura

ção de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos especI.

ficos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de

trinta dias. nos termos da lei;
XXlI- redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de nonnas de saúde,

higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou

perigosas. na forma da lei;
XXIV - aposcntadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até

seis anos de idade em creches e pré-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVlI- proteção em face da automação. na fonna da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho. a cargo do empregador, sem

excluir a indenizaçãO a que éste está obrigado. qu.ando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação. quanto a créditos resultantes das relações de trabalho. com pra

zo prescricional de:
ai cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extin

ção do contrato;
b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural;
XXX - proibição de diferença dc salários. de exercicio de funções e de critério

de admissão por motivo de sexo. idade. cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no .tocante asalário ecritérios de

admissão do trabalhador portador de deficiência,

().S CCMISSOOS DE VIAÇ1D E 'IllANSPORI'ES õ E DE CXlNSTlTUICJlD E.lJSflÇA E DE

REIlAÇÃO(ART.S4,RJ) - ART.24, lI)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. É suprimido o campo "ANO DE FABRICAÇÃO" na

identificação de veiculos rodoviários automotores no Certificado de Registro e
Licenciamento de Veiculo - CRI..V.

~rt. 20
• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de

90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40
.' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Todos os veículos rodoviários automotores fabricados, montados
ou vendidos no Brasil recebem um documento chamado Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRI..V, contendo as principais
informações relativas à identificação do veículo e proprietário.

Uma das informações que mais gera polêmica para os
consumidores é exatamente o "ano modelo" do veículo, que, no CRI..V,
aparece ao lado da informação "ano fabricação".

Praticamente' todas as montadoras introduzem mudanças,
grandes ou pequenas, nos modelos de veiculas a serem fabricados nos últimos
meses de cada ano. Este fato implica alterações nos preços de venda de carros,
repassados aos consumidores pelas concessionárias e agências de automóveis.

Assim, quando um cidadão compra um carro novo no final de
um determinado ano, obrigatoriamente recebe um CRI..V no qual consta como
"ano de fabricação" o ano em curso, enquanto o "ano modelo" se refere ao ano
próximo.

Então, por questões comerciais, as pessoas que compram um
veículo com "ano modelo" e "ano de fabricação" diferentes pagam o modelo
mais caro, mas perdem uma parte do preço ao vendê-lo, em virtude do ano de
fabricação.

Os eonsumidores pretendem, portanto, eliminar a diferença de
preço de cada veículo a ser comprado ou vendido considerando, efetivamente,
o ano do modelo do veículo.

Assim sendo, esperamos contar com o apoio dos eminentes
Parlamentares para a aprovação deste projeto.

..-- " C"
Sala das Sessões, em '! de 1../ de 1995.

I' \L~ r-_;.__ . \. J-"'--->------
LINDBER FARIAS

Deputado Federal

PROJETO DE LEI N° 920, DE 1995
(Do Sr. Max Rosenmarm)

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual. técnico e intelectual ou
entre os profissionais respeclivos; .

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatOfLC anos. sr.lvo na condição de

aprendiz:
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vinculo empregaticio

permanente e o trabalhador avulso.
Parái(rafo único. São assegurados àcategoria dos trabalhadores domésticos os

direitos previstos nos incisos IV. VI. VIII, Xv. XVII. XVIII. XIX. XXI e XXIV. bem
como a sua integração à previdênCIa social.
...-.. ~-- ..-.-----.-..-..---.-----------.-_.------_ ..-.._-._-----.- - .

Modifica ° artigo 57 da Lei nQ 8.666, de 21 de

de 1993, que "regulamenta ° artigo 37, inciso

da Constituição Federal, institui normas para

tações e contratos da Administração pública e

tras providências" .

junho
XXI,

lia!
dá ou-

PROJETO DE LEI N° 919, DE 1995
(Do Sr. Lindberg Farias)

Supl:ime o campo "ANO DE FABRICACÃOIl no Certificado de R!

gistro e Licenciamento de Veículo e dá outras pralidências.

IAPEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 4.161, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junhO de
1993, passa a vigorar com nova redação para o § 30 e inclusão de novos

parágrafos, na seguinte forma:
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"Art. 57.

§ 3° É vedado o contrato com prazo Indeterminado,
ressalvado o disposto no § 4° deste artigo.

§ 4° A vedação de que trata o parágrafo anterior não
se aplica às concessões e permissões de uso de bem
público outorgadas anteriormente à publicação da Lei nO
8.883, de 8 de junho de 1994.

§ 5° As concessões e permissões de uso de bem
público outorgadas anteriormente à publicação da Lei nO
8.883, de 8 de junho de 1994, são passíveis de
transferência a terceiros ou de renovação, desde que tais
possibilidades estejam expressamente previstas no
ajuste original"

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A redação dada pela Lei n° 8.883, de 8 de junho de 1994,
ao artigo 121 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, conduziu à
~nterpretação da impossibilidade de existência de contratos de prazo
Indeterminado regidos pelo Estatuto das Licitações e Contratos
Administrativos, vedação que deve ser aplicada inclusive àqueles ajustes
celebrados anteriormente à edição da lei modificativa.

Esse entendimento tem causado situaçóes (certamente
não cogitadas nem desejadas pelo legislador) no tocante às autorizações e
permissões de uso relativas a instalação de pontos de venda, especialmente
bancas de jornais e revistas e outros assemelhados, uma vez que alguns
p~eres municipais estariam entendendo que tais outorgas deveriam ser
revistas por força das novas dispoSições do Estatuto das Licitações e
Contratos Administrativos.

Tem-se por conseqüência intranquilidade e insegurança
entre os atuais usuários desses pontos de venda, ante a possibilidade de
revog~o das outorgas ou de proibição de sua transferência para terceiros.
como ate então Vinha sendo geralmente admitido.

. . Não -só a iminência de perda da faculdade de explorar
esses negoclos tem preocupado a classe atingida. A inviabilidade de
transferência de pontos traria implicações desastrosas para muitos
trabalhadores que, após labutarem e fazerem investimentos em suas bancas
ficariam privados da obter algum ganho'financeiro que viesse a compensa~
seus esforços e até mesmo significar a perda de um pecl.ilio considerado
como certo para os anos de inatividade.

Embora segundo a doutrina tais outorgas, pela sua
natureza discricionária, precária e unilateral, não sejam em princípio de molde
a serem contratualmente formaliz~das e, portanto, não sujeítas ao Estatuto das
Licitações que em seu art. 2° sujeita ao regime as COncessões e permissões
"quando contratadas com terceiros', é indiscutível, louvável e recomendável
qu~ o administrador utilize processos seletivos mesmo quando a lei nao o
obngue a tal, presentes os princípios constitucionais que orientam o trato da
coisa pública.

Ocorre, porém, que a conceituação doutrinária tem sido
aplicada na prática de forma confusa, denominando-se como permisslio atos
que saa essllncialmente característicos da concessão, por envolverem
negócios .que representam investimentos consideráveis por parte do
outorgado. e por isso implicam, v.g., estabelecimento de prazos e previsão de
indenização pelo poder público em caso de retomada antes do termo. Enfim,
uma série de situações que recomendam .a fo~alização de um contrato, com
sújeição, 'p0rtanto, às regras da Lei fiO 8.666/93.

. . É por isso possível que em muitos casos essas outorgas
devam sujeitar-se às dispOSições legais sob exame. Embora defendamos os
princípios seletivos, não podemos permitir que o formalismo nos conduza a
perpetrar Injustiças contra cidadaos que legitimamente abraçaram uma
atividade para a qual muitas vezes emprestaram a capacidade de toda uma
vida. Por ISSO é que propomos solução que, sem tolher o poder discricionário
de cada administrador para tratar dos casos concretos. permitirá tratar de
modo justo e equânime as situações preeXistentes,. p~lo afastamento de uma
imposição legal que ele estaria obrigado a obedecer

Reiterando que a modificação proposta só atende
situações ..tnteriores à edição da Lei nO 8.883194, submetemos aos ilustres
pares o presente proJeto.

Sala das Sessões. em 'S' de ~\~ de 1995

DePUta~~~~
'UG,sLtçIO Cnl.t'A ,lJlEUDA PEU

COOROENAÇAo DE EST\JOOS lEG'SUTlVOS·C.OI"

LEI N!! 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(Com os a!ttroç{les introduzidos ptla Lei n.·8.883, d. 08 d. junho dt /99./ - DOU 09/06/9./)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI. da Constitlliçao
Federal, instihti normas para licitações, contratos
da Administração Ptíblica e dá OIttrasprovidências

oPRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULo 111
Dos Contratos

SEÇÃO.
Disposições Preliminares

. .
Art. '57. A duraçlodos COntritos regidos por esta Lei ficará adstrita àvigencia do.
respectivos créditos OI'ÇIIIIeIItirios,exceto quanto aos relativos:

§ 2.' Toda prorrogaçio de prazo deverá serjustificada por escrito epr~amente
autorizada pelaautoridade competente para celebriro contrato.

§ 3.°Évedado o contrato com prazo de vigSncia indetenninado.

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

PROJETO DE LEI N° 921, DE 1995
(Do Sr. Hilário Coimbra)

Cria a Área de Livre Comércio no Município de Santarém,
Esado do Pará, e dá outras pratdências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 624/95)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I

Das Finalidades e Localização da
Área de Livre Cam9fcío de Santarsm

Art. lQ - Fica criada, no Município de Santaré~

Estada do Pará, ãrB~.dB livre comércio de importação e de r~

gima fiscal especial, estabelecida com a finalidade da premo
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ver o desenvolvimento das regiões fronteiriças do oeste daqu~

1e Estado 9 c~m o objetivo de incrementar as relações bilate

raia com 05 PZ1SBS vizinhos, segundo a po11t;ca de integração

latino-americana.

Art. 22 - O Poder Executivo fará demarcar uma

área, onde se instalará a Área de Livre Comércio de Santarém

- AL5A.

Capitulo 11

Do Regime Fiscal

rior exportação, serã, para efeitos fiscais, equivalenti

uma exportação.

Art. 7º - O produto estrangeiro estocado na ALSA,

quando sair para qualquer parte do território nacional, fica

sujeito ao pagamento de todas os impostos, salvo nos casos de

isenção prevista em legislação específica.

Capitulo lU

Disposições Finais

Art. 82 - Compete à Secretaria da Receita Feda

ral e à Polícia Federal a vigilãncia das áreas-limite da ALSA.

cias no sentido de prover os recursos materiais e humanos n~

Art. 32 - A entrada de produtos estrangeiros na

ALSA far-so-â com suspensão dos impostos de importação e 50

~r& produtos industrializados, ~uando Destinados:

Art. 92 - O Poder Executivo adotará provid§n-

_ ac seu consumo interno:

rr - ao seu ceneficiamento, em seu território,

·cessátio5 aos serviço~ de fiscalização e controle

da AL5A.

aduaneiro

de pescado, pecuária, recursos minerais

matérias primas de origem agrícola ou flo

restal;

111 - à agropecuária e piscicultura.
IV - instalação e operação oe turismo a serviços

de qualquer natureza;

- a estocagem para comercialização ou emprego

em outras Dantas da Território Nacional;

VI - bagagem acompannada de viajante~ observados

as limites fixacos pelo Podar Executiva por

intermédio da Secretaria da Receita Federal.

lQ - O regime de que trata este artigo alcan

ça apenas os produtos entrados pela rodovia, a~

roporto, porto ou posto de fronteira do Municí

pio de Santarém, exigida consignação nominal a

im90rtador es.abelecido na AL5A.

§ 2Q - As obrigações tributárias suspensas nos

termos deste artigo 58 resolvem efetuando-se a

isenção integral nos casos dos incisos I a 111,

com o emprego do produto nas finalidades previ~

tas nos mesmos incisos.

§ 32 - A bagagem acompanhada procedente da AL5A

no que se refere a produtos de origem estrangei

ra, será desembaraçada com isenção de produtos,

~bservando o limite corresponde~te ao estabele

cido para a Zena Franca de Manaus.

Art. 42 - Os produtos nacionais, destinados à

ALSA, para fins de que tratam 05 incisos I a 111 do art. 3º,

gozarão de' isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados

- IPI.

Parágrafo Único - ~ isenção do imposto sobre o

perações relativas à circulação de mercadorias a sobre a prest!,

ção de serviços áe transpor~e in~erestaaual e intermunicipal

e ds comunicação deoenderá de convênio celebrado nos termos

da Lei Compl~mentar n~ 24, ae 07 de janeiro de 1975.

~rt. 52 - O limite global para as importações

através da riL5A, será estabelecido, anualmente, pelo Poder E
xucutivo.

Art. 19 - Aplica-se à AL5A, no que couber, a l~

gislação pertinente à Zona Franca de Manaus.

Art. 11 - As isenções previstas nesta Lei vig~

rarão pela prazo de vinte 8 cinco anos.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

J U 5 T 1 F 1 C A ç AO

criação de uma zona de livre cQmércio em San

tarém, no Estado do Pará,será o marco inicial para a preserva

ção mais efe~iva das fronteiras internacionais desguarnecida;

e aumentar o fluxo das relações nilaterais com os nosso~ vizi

nhos do Oeste, segundo a política de integração latino-amSr!

cana.

criação da Zona Franca de San~arém irá mino

rar o abandono. a que ficou relegada a região oeste do Estado

pelo Governo sediado em Belém, que fica a mais de setecentos

quilômetros de Santarém.

Ademais, o porto de Santarém diminuiria as di~

tãncias percorridas pelos nossos exportadores, pois é menos

de três mil e oitocentos quilômetros do que o porto de Santos

para a cidade de Tóquio, mil quilômetros para Londres, três

mil e seiscentos Quilômetros para Miami.

Tudo isso são fatores preponderantes para a con!.

cientizaçao de nossas pares para o pleito de uma comunidade

de mais de um milhão de. ~abitantes, de toda a região Oeste do

Brasil que espera a ampliação dos programas e projetos de i~

teriorização do desenvolvimento brasileiro

Sala das Sessões,

Art. 62 - A remessa de produtos nacionais

a ALSA, destinados acs fins de que trata o art. 32 ou

para

ulte- Deputado HILÁRIO COI~BRA
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LEI COMPLEMENTAR N.' 24 - 'DE 7
DE JANEIRO DE 1975

Dispõe sobre os convênios para a
conce8são de isenções do imposto
sobre operaç()es re(atwas à ci."cula
ção de m~rcadorias e dá outràs pro
vidências.

O Pre.sidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono .11 seguinte Lei
Complementar:

Art. 1.0 As isençõe.s do imposto so
bre operações relativas à circulação
de m"ercadorias serão concedidas ou'
revogadas nos termos de convênIos
celebrados e ratificados pelos Estados
e pelo Distrito Federal, segundo esta
Lei. .

Parágrafo único. O disposto neste
artigo também se aplica.

I - A redução da base de câlculo;
II - A devolução total ou par

cial, direta ou indireta, condicionada
ou não, do tributo, ao contribuinte,
ii .responsávelou a terceiros;

111 - A concessão de créditos pre
sumidos;

IV - A quaisquer outros incen
tivos ou favores fiscais ou financei
ro-fiscais, concedidos com base no
imposto de cirCUlação de merc3.do
rias, dos quais resulte redução ou elI
minação, direta ou indireta, do res-

pectivo ônus;
V - As prorrogaçõe.s e às exten

sões das isenções vigentes nesta
data.

. Art. 2.° Os convênios a que alude
o artigo 1.°, serão celebrados em leu
niõe.s para as quais tenham sido ~on
vocados representantes de todos os
Estados e do Distrito Federal, sob a
pre.sidência de represclitantes do Go
verno Federal.

§ 1.0 A!3 reunIões se realizarão com
a presença de representantes da
maioria das Unidades da Federação.

. § 2.° A concessão de beneficios de
penderá sempre de decisão unânime
dos Estados representados; a S).la re
vogação total ou parcial dependerá
de aprovação de q1Jatro Quintos, pelo
menos, dos representantes presen
tes.

§ 3.° Dentro de 10 (dez> dias, can
tados da' data final da reunião a
que se refere este artigo, a, resoluçã.o
nela adotada será publicada no Diá
rio Ojzcial da União.

Art. 3.° Os convênios podem dispor
que a aplicação de Qualquer de, suas
cláusulas seja limitada a uma 0\1
a alg.umas Unidades da FedérDçã.o.

Art. 4." Dentro do prazo de 15
(quinze) dias contados da pUblicação
dos convénlos no Diário O/fezaZ da
União, e independentemente de qual
quer outra. comunicação, o Poder
Executivo de cada Unidade da Fe
deração publicará decreto ratifican
do ou não os convénios cel€'brados,
considerando-se ratificação tâclta dos
convênios a falta de manifestação no
prazo assinalado neste artigo.

§ 1.0 O disposto neste artigo apli
ça-se também às Unidades da Jt'e
deração cujos re.presentantes não te
nham comparecido à reunião em que
hajam sido celebrados os convénios.

§ 2.° Considerar-se-á rejeitado o
convênio que não for exptessa. ou ta-
cItamente ratificado pelo Poder Exe
cutivo de todas as Unidades da Fe
deração ou, nos casos de revogação a
que. se refere o artigo 2.° § 2.°, desta·
Lei, pelo Poder Executivo de, no mí
nimo, quatro quintos das UnIdades
da Federação .

Art. 5.° Até 10 (dez> dias depois
de finõ.O o prazo de ratificação dos
convênios, promover-se-á. segundo o
disposto em regimento, a publicação
relativa à ratificação ou à rejeição
no Diário Oji-cial da UnIão.

~rt. 6.° .os convênios entrarão em
vigor no. ·trigésimo dia após a pu
blicação a que se refere :) artilJO 5.° _



22908 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Setembro de 1995

salvo disJXlSição em contrárIO.
Art. 7.°. Os convênios ratificados

obrigam todas as Unidades da Fe
deração inclusive as que, regularmen
te convocadas, não se tenham feito
representar na reunião.

Art. 8.° A inobservãncia doo dis
positivos desta ~1 acarretanl., cumu
lativamente:

I - A nulidade do ato e :l inefi
cácia do crédito fiscal s.tribuído ao'
estabelecimento recebedor Ja merca
doria;

II - A exigibilidade do imposto
não pago ou devolvido e a ineficácia
da lei ou ato que conceda remissão
do débito correspondente.

Parágrafo único. As sanções pre
vistas neste artigo poder-se ·ão acres
cer a presunção de irregularidade das
contas correspondentes ao exercicio,
a juizo do Tribunal de Contn.s -:a
Uniã.o, e a suspensão do pagamento•
das quotas referentes ao Fundo d~
Participação, ao Fundo Especial e
aos impostos referIdos nos itens VIU
e IX. do artigo 21 da ConstItuição
Federal.

Art. 9.° E' vedado aos Munic1pios,
sob pena das sanções previstas no
ar.tigo ant.erior, conceder~m qualquer
.os benefícios relacionados no artigo
1.0 no que se refere à sua parcela na
receita ao imposto de clrcu~ação de
mercadorias .

Art. 10. Os convênios definir.ão as
condições gerais em =lue se ppclerão
conceder, unilateralmente, anistia, re
mlSsão. transação, mora toria, parce
lamento de débitos fiscais e amplIa
ção do prazo de recolhimento do lm
JX)Sto de cIrculação' de mer~~dorias.

Art. 11. O Regimento das reuniões
de representantes das Unidades da
Fed~ração será aprovado em ,convê
nio.

Art. 12. São mantidos os benefí
cios fiscais decorrentes de convênios
regionais e naCIonais vigentes à data
desta Lei, até que revogajos ou alte-

, rados por outro.

§ 1." Continuam em vigor os b~

neficios fiscais ressalvados pelo § s.e
do artigo 3° do Decreto-lei n' 406,
de 31 de dezembro de 1968, rom a
redação, que lhe deu o 'lrtigo 5.° do
Decreto-lei n.O 834, de 8 de setembro
de 1969, até o vencimento do prazo
ou cumprimento das condições cor
respondentes .

§ 2.° Quaisquer outros benefIcios
fiscais concedidos pela legislação es
tadual considerar-se-ão revogados se
não forem convalidados pelo primei
ro convênio que se realizar na forma
desta Lei, ressalvados os concedidos
por prazo certo ou em função de de
terminadas condições que já tenham
Sid? incorporadas ao patrimônio ju
rídICO de contribuinte. O prazo para
a celebração deste convênio será de
90 (noventa) dias a contar da data
da publicação desta Lei.

I 3.° A convalidação de que trata
o parágrafo anterior se· fará p~la

aprovação de 2/3 'dois terços) dos
representantes presentes, observando
se, na respectiva ratificação, este
quorum e o mesmo processo do dis
posto no artigo 4.°.

~rt. 1.3. O artigo 178 do Código
TrIbutárIO Nacional (Lei n.O 5.172, de

25 de outubro de 1966). passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 178. A ISençã.o, salvo se
concedida por prato certo e em
função de determinad.iS condi
ções, pode ser revogada ou modl
ficada por lei, a qualquer tempu,
observado o disposto no inciso Jll
do artigo 104."

Art.. 14. Sairão com suspensão do
imposto de circulação de mercado
rias:

l' - As mercadorias remetidas pelo
estabelecimento do produtor para es
tabelecimento de Cooperativa de que
faça parte, situada no mesmo Estado;

11 - ~ mercadorias remetidas ;>elo
estabelecImento de CooperatiV;l. ele
Produ.teres, para· estabelecimento, no
mesmo Estado, da própria Cooperati
va, de Cooperativa Central ou de Fe-
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deração de Cooperativas de que a Co
operativa remetente faça parte.

; 1.°.0 imposto devido pelas fiaidas
mencionadas nos incisos I e .tI será
recolhido pelo destinatário quando da
saída subsequente esteja esta sujeita
ou não ao pagamento do tributo.

§ 2.° Ficam revogados os inciso&
IX e X do artigo 1.0 da Lei Com
plementar n.O 4, de 2 de dezembro
de 1969.

Art. 15, O disposto nesta Lei não
se aplica às indústnas lnstaladoas ou

que vierem a instalar-se na Zona
Franca de Manaus, sendo vedado às
demais Unidades da Federação d~ter

minar a exclusão de incentivo {iscal,
prêmio ou estimulo concedido pelo
Estado do Amazonas,

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação,' revo~adas
as disposições em contrário,

. " " .

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

PROJETO DE LEI N° 922, DE 1995
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Destina a renda líquida de um teste do concurso denominado
SUPER-SENA ã Federação das Misericórdias do Brasil e dete!
mina outras providências.

(ÃS Ca4ISSCES DE .SEGURIDADE SOCIAL E FPMfUA; DE FINANÇAS E TRIBurA
00; E DE CüNSTI11JIçAi) E .mSTIÇA E DE REDAOOCART.54,RI) - ART.24 ,lI)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1°. Será destinada anualmente, à Federação das Misericórdias

do Brasil a renda líquida de 1 (um) teste da SUPER-SENA ou teste que a 5uceder.

Parágrafo único. A Federação das Misericórdias do Brasil fica

obrigada a prestar contas públicas, na forma da lej, do dinheiro que receber na

forma deste dispositivo.

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias de sua publicação.

Art. 3'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

A proposição em tela, visa minorar as combalidas finanças das

Santas Casas de Misericórdia do Brasil.

As Santas Casas de Misericórdia prestam um trabalho

admirável e só durante o primeiro semestre do ano já encontramos casos de atraso

de até quatro mooes nos pagamentos dos seus abnegados servidores.

Várias instituições que prestam serviços assistenciais são

beneficiadas com a descentralização da recursos: a Caixa Econômica Federal já

destina recursos de prognósticos para a Cruz Vermelha, ao <::omitê Olímpico

Brasileiro e à Confederação Brasileira de Futebol.

O projeto beneficiará uma respeitável e sólida amparadora de

milhares e milhares de brasileiros que necessitam de uma assistência humanitária.

No Rio Grande do Sul a Santa Casa de MiseJicórdia tornou-se

o único complexo hospitalar da América Latina a realizar todos os tipos de

transplantes, sendo que uma de suas especializações é o de pulmão, iniciado de

forma pioneira no Brasil em 1989. Cinqüenta e dois dos setenta transplantes de

pulmlio realizados no Pais aconteceram na Santa casa de Misericórdia de Porto

Alegre.

Esperamos a aprovaçlio de nossos pares para uma proposição

de largo cunho social.

Sala das Sessões, em O .)de .)C-;-· de 1995.

~pJ,r
Deputado OSVALDO BIOlCHI

PTB-RS

devendo no entanto a legislação especifica·da União, Estado c Município
regular a matéria no tocante a pagamento c outras despesas , se, se tratar de
empresas autárquicas, públicas ou entidade de economia mista.

ART. 42 A legislação Estadual ou Municipal que disporá sobre preços, e
custos das atividades gráficos e outras correlatas das autarquias, ou empresas
públicas, ou sociedades de economia mista, fará menção às hipóteses de
publicaçõcs gratuitas amparadas pela lei n° 1060, de 05 de fevereiro de 1950,
no tocante às pessoas carentes ou consideradas juridicamente pobres.

ART. S2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o projeto acima é uma reivindicação da Associação das entidades
de serviços gráficos oficiais, estruturadas como empresas públicas autárquicas
ou sociedade de economia mista.

A Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a
cobrança judicial da divida ativa da Fazenda Pública, em seus arts. 82 e 22,
obriga a publicação gratuita do expediente judiciário no Diário Oficial, mesmo
sendo autarquias, ou empresas públicas.

Nesses casos, sem ter outra alternativa, as imprensas oficiais que,
como autarquias ou empresas públicas estaduais, não dispõem de nenhuma
outra fonte de renda senão a resultante do trabalho realizado pelo seu parque
gráfico são obrigadas a buscar socorro nos cofres de Poder Executivo, o que
lhes descaracterize as atividades.

Isso não pode perdurar, porque provoca dificuldades para com essas
entidades descentralizadas e, ao mesmo tempo, significa uma inadequada
intromissão do poder público centralizado em atividade do Estado, na área
descentralizada.

Em face disso é de se apresentar o presente projeto de lei,
mantendo-se a gratuidade de publicaçilo para todos os casos amparados pela
Lei 1060, de 05.02.50, que trata da Justiça Gratuita, mas transferindo ao
Estado ou Município a tarefa de regular a matéria

PROJETO DE LEI N° 923, DE 1995
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Regulamenta o custo e o pagamento de serviços gráfi
cos oficiais quando organizados em autarquias, empre
saS públioas ou sociedade de·economia mista.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO
PÚBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo (ART. 541; E DE

CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 541 - ART.

24, lI)

Sala das Sessões, 5 de SETEMBRO

~I· P.. A~
Deputado Bonifácio de Andrada

LEI N~ 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950 (*)

1995

o Esta~/~ normas para a concessão da assistincia judicidria
aos n«essilados.

ART. 12 Os serviços de Imprell5l.Oficial da União, dos Estados ou
Municipios, deverão se realizar de forma a dar pleno conhepimento dos atos e
publicações especificas dos poderes públicos às partes interessadas e a todos
os setores da comunidade na forma desta lei..

ART. 22 A publicação de atos, portarias, decretos administrativos, judiciais
ou normas legislativas, além de outros expedientes de interesse público
determinados pela legislação competente não poderá ultrapassar de 10 dias da
data em que foram firmados pela autoridade respec~va.

ART. 3D Se os serviços gráficos oficiais forem promovidos por repartição
da Administração centralizada, as regras referentes ao respectiw
funcionamento ficarão a cargo de normas legais fixadas pelo Poder Executiw,

O Presidente da Repllblica:
Faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I? Os poderes pllblicos federal e estadual, independentemente da colabora
çio que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
concederia assist!ncia judiciária aos necessitados, nas tennas desta Lei (Jf!lado).

• Artlzo COIII fWi4r4o d<t_iJllHM poIo úI .! 7.:110, dt 4 di lolho d. 19M.

Art. 2? Gozarlo dos beneficios desta Lei os nacionais on estrangeiros residentes
no País, que necessitarem recorrer à justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

('I Publicada DO DIirlo O/klol dIt U.iIo, de 13 de r..uàro de 1950, • rq>Ublkada em 8 d. abril de 1974,
SvplaDallo. l'Idr &n. 5~, LXXIV, da Coaslilulçio F_ de 1911. l'Idr ano 206, parúrafo 1!DJco, da
Lo! n! 8.069, de 13 de ju1llo de 1990. SIo orilill&b OI VII...._a dat. diploma lepl.
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. Parágrafo ~co. Considera-se necessitado, para os flll5 legais, todo aquele cuja
sltuaçio econômica n!o lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da famJlja.

Art. 3? A assiltet1cia judiciária compreende as seguintes isenções:

I - das taxas judiciárias e dos selos;
li - dos emolumentos e custas devidos aos juíies, órgilos do Minist~rio Público

e serventuários da justiça;
m- du despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da

divulgaçio dos atos oficiais;
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, recebe

rio do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direi
to regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos 1l:rritórios' ou
contra o poder público estadual nos Estados; ,

V - dos honorários de advogado e peritos.
Parágrafo único. A publicação de edital em jornal cncarregado da divulgação de

atOl oficiais, na forma do inciso m, dispensa a llublicação em outro jornal.
• Pard,ra/o Dcresctntodo pela Lei 11.° 7.288, de 18 dt dtumbro de J984.

Art. 4? A part~ goza:á d~s .1J.enefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própna petIção inICIal, de que não está em condições de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuizo próprio ou de sua família.

• AnJ,o com mJaç40 dttermmada pela L,i ".0 7.5JO. de -I de julho de /986.

§ i? Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta Lei, sob pena de pagamento até o d~cuplo das custas judiciais.

• f I" com ndoç40 determinada ~ltlLAi li.' 7.510, de 4 de julho de /986.

§ 2? A impugnação do direito á assistência judiciária não suspende o curso de
processo e será feita em autos apartados.

• f 2" com mJaçào dtlttmf1Joda IRIa lAi li! 7.510. de 4 de julho Ih 1986.

§ 3? A apresentação da Carteira de 11"abalho e Previdência Social devidamente
legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os a;estados exigi
dos nos §§ i? e 2? deste artigo.

• I J! ~1fttH.ioptÚl úi n.' 6.651, de JO de maio dI 1919.
• Mallli",mOl o f l.", tlCrt3Clnltldo ~/a Lli n." 6.6'4, de 30 dt maio de 1979, deJ:cando aos aplica

doru do Dlrtllo 11 }nltrprt/oç4D quanto iJ sua DJ"dtJ vJgillcÚJ, jo qUI o /t,is/MOI' nDo dJs.se IX
preuttmtlflt tk SUlI revogação.

Art. S? O juiz, ~ nlo tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá jul.
gá.lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 72 (setenta e
duas) horas.

§. i? Deferido.o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária,
org.amzado e mantido ~Io Estado, onde houver, indique, no prazo de 2 (dois) dias
útClS, o advogado que patrocinará a causa do necessitado.

§ 2? se no Estado nlo houver serviço de assistência judiciária por ele mantido
cabe~á. a i.ndicaçio à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estad~ais, ou Subseç~
MUnlClpa1S.

§ 3? Nos municípios em que não existirem Subseções da Ordem dos Advogados
do Br~l, o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do
necessitado.

§ 4~ Será preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar
e que declare aceitar o encargo.

§ 5? NOI Estad?s onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles manti
da, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmen
te de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se·Ihes em dobro
todos os prazos.

• f 5! IICrrxtttltldo peltl ui n." 1.871, de 8 dt nol'tmbro de 1989.

~. 6? O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, poden·
do o JUIZ, em faoe das provas, conceder ou denegar de plano o beneficio de assistência.
A petição, neste caso, será autuada em separado, apensando-se os respectivos autos
aos da causa principal, depois de resolvido o incidente.

Art. 7? A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação
do" beneficios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão.

Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se processa
rá pela forma estabelecida no final do art. 6? desta Lei.

Art. 8~ Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o
juiz, ex o/ficio, decretar a revogação dos beneficios, ouvida a parte interessada dentro
de 48 (quarenta e oito) horas improrrogáveis.

Art. 9? Os beneficios da assistência judiciária compreendem todos os atos do pro
cesso até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os beneficios de as
sistência judiciária que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pe
la morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que conti
nuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei.

Art. lI. Os honorários de advogado e peritos, as custas do processo, as taxas e
selos judiciários serão pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência for ven·
cedor da causa.

• Vide Súmula 4'0 do STF.

§ i? Os honorários de advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15."
(quinze por cento) sobre o liquido apurado na execução da sentença.

§ 2? A parte vencida poderá acionar a vencedora para reaver as despesas do pro
cesso, inclusive honorários do advogado, desde que prove ter a última perdido a con
dição legal de necessitada.

Art. i2. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obriga·
da a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuizo do sustento próprio ou da família.
Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfa
zer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Art. 13. Se o assistido puder atender, em parte, as despesas do processo, o juiz
mandará pagar as custas que serão rateadas entre os que tiverem direito ao seu recebimento.

Art. 14. Os profissionais liberais designados para o desempenho do encargo de
defensor ou de perito, conforme o caso, salvo justo motivo previsto em lei ou, na sua
omissão, a critério da autoridade judiciária competente, são obrigados ao respectivo
cumprimento, sob pena de mu1la de duzentos cruzeiros a hum mil cruzeiros, sujeita
ao reajustamento estabelecido na Lei n? 6.20S, de 29 de abril de 1975, sem prejuizo
da sanção disciplinar cabivel.

I ArlilO com redllç40 dlttrminada pe/a Lei n." 6.46$. de U dI novtmbro de 1977.

§ i? Na falta de indicação pela assistência ou pela própria parte, o juiz solicita
rá a do órgão de classe respectivo.

• § l.tI com rtdari10 dtttrminada !'t/o Lti ".0 6.46$, de U de novembro dl/977.

§ 2? A multa prevista neste artigo reverterá em benefício do profissional que assu·
mir o encargo na causa.

• § 2." com r«façdo dlllrminadfJ INla Ltl n." 6.465. de /4 de novembro de 1977.

Parágrafo único. As multas previstas neste artigo reverterão em proveito do advo-
gado que assumir o patrocínio da causa.

Art. 15. São motivos para a recusado mandato pelo advogado designado ou nomeado:
i?) estar impedido de exercer a advocacia;
2?) ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com ela relações profis

sionais de interesse atual;
3?) ter necessidade de se ausentar da sede do juizo para atender a outro mandato

anteriormente outorgado ou para defender interesses próprios inadiáveis;
4?) já haver manifestado por escrito sua opinião contrária ao direito que o neces·

sitado pretende pleitear;
5?) haver dado á parte contrária parecer escrito sobre a contenda.
Parágrafo único. A recusa será solicitada ao juiz que, de plano, a concederá tem·

porária ou definitivamente, ou a denegará. '

Art. 16. Se O advogado, ao comparecer em juizo, não exibir o instrumento do
mandato outorgado pelo assistido, o juiz determinará que se exarem na ata da audiên·
cia os termos da referida outorga.

Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, quando a parte
for representada em juizo por advogado integrante de entidade de direito público in·
cumbldo, na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados:

a) os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil;
b) o requerimento de abertura de inquêrito por crime de ação privada, a proposi·

ção de ação penal privada ou o oferecimento de representação por crime de aç!o pú
blica condicionada.

• PfJrd,ra/o ocTeSctntado PI/o lAllf.e6.248, dlR de outubro de 1975.

Art.. 17. Caberá apelação das decisões proferidas em conseqüência da aplicação
desta lei; a apelação será recebida somente no efeito devolutivo, quando a sentença
conceder o pedido.

• Artigo com moção dettrm;nada {N/a ui ri! 6.0/1. tk 27 de deumbro de /97J. O praUJ de aPt-
/QÇÕO t de 15 (quilfu) dilU, conforme o art. 19 da c/loda lei. .

Art. 18. Os acadêmicos de direito, a partir da 4~ série, poderão ser indicados pe
la assistência judiciária, ou nomeados pelo juiz para auxiliar o patrocinio das causas
dos necessitados, ficando sujeitos às mesmas obrigações impostas por esta Lei aos ad·
vogados.

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias depois da sua publicação no
Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1950; 129? da independência e 62? da República.

EURICO G. DUTRA

LEI N? 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 (*)

Dispõe sobre a cobrança judicial da DIvida Ativa da Fazenda
Pública e dli outras providências.
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Art. 8? O executado será citado parã, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a divida
com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou ga
rantir a execução, observadas as seguintes normas:

1 - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública
não a requerer por outra forma;

11 - a citação pelo correio considera-se reita na data da en.trega da carta no ende
reço do executado; ou, se a data ror omitida, no avíso de recepção, 10 (deZ) dias após a
entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega
da carta à agência postal, a citação será reita por oficial de justiça ou por edital;

IV - O edital de citação será afIXado na sede do juizo: publicado uma s6 vez no 6r
gão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias,
e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis,
a quantia devida, li natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Regístro da
Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo.

§ I? O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta)
àias.

§ 2? O despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

• Vide Sámu/Q 78 do TFR.

Art. 22. A arrematação será precedida de edítal, afIXado no local do costume, na

sede do juizo, e publicado, em resumo, uma só vez, 'gratuitamente, como expediente ju~
diciário, no órgão oficial.

§ I? O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser supe
rior a 30 (trinta), nem inrerior a 10 (dez) dias.

§ 2? O representante judicial da Fazenda Pública será intimado, pessoalmente, da
realização do leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI N° 924, DE 1995
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Altera a redação do artigo 149 do Decreto-lei n9 2.848,

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° O art. 149 do Decreto-lei n° 2.848, de 07/12/94

passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 149 Reduzir alguém a condição

anàloga à de escravo mediante:

I - atos que impeçam ou dificultem '.)

trabalhador de deixar o local de trabalho;

II - utilização de coação fisica ou moraL por

parte do empregador, para permanência do

trabalhador no emprego;

III - apreensão <le docwnentos pe~soais;

IV - utilização de dividas contraídas pelo

trabalhador junto ao empregador ou seu

preposto, para impedir pedido de demissão.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos."

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o art. 149 do Código Penal tem permanecido letra morta

entre nós. Não se sabe de uma única condenação com base nesse dispositivo.

apesar das freqüentes denúncias da ocorrência de trabalho escravo nos

recantos mais distantes e até nas imediações dos grandes centros urbanos do

pais.

o Brasil foi wn dos últimos paises do mundo a abolir a

escravidão oficiahnente. Uma mentalidade escravocata permanece ainda em

alguns emp.regadores, em especial nos rurais.

As denúncias se sucedem pelos meios de comunicação,

havendo, inclusive, casos de crianças menores de 14 anos obrigadas a

trabalhar 15, 16 horas por dia. Há o "gato", um dos termos comwnente

utilizados na linguagem jornalística, que designa os agenciadores de

trabalhadores, vendedores de ilusão de wn paraíso trabalhista q~ se mostra.

na realidade, verdadeiro inferno de trabalhos forçados.

A CONTAG ( Confederação dos Trabalhadores na

Agricultura), diversos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e ONGs

especializadas no tema têm trazido à luz fatos chocantes sobre o assunto.

Recentemente, os fiscais do trabalho libertaram 400 (quatrocentos)

trabalhadores em carvoarias e sementeiras no Mato Grosso do Sul, dentre eles

50 (cinqüenta) crianças, em situação estarrecedora e em condiçõcs

sub-hwnanas de trabalho.

Uma das razões pelas quais o art. 149 do Código Penal

não tem sido aplicado é justamente a dificuldade que se tem em caracterizar o

que vem a ser "situação anàIoga à de escravo". Esta é uma noção intuitiva.

porém de dificil de comprovação juridica. Com este projeto as situações ficam

bem tipificadas, não se podendo mais falar em amplitude excessiva da lei ou

falta de tipificação legal.

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos ilustres

Pares para a conversão do mesmo em lei.

Sala das Sessões, em' de'- de 199 .

"',',.; I"':
Dl;ÍJu\ado AGNELO QUEIR~
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"LEGSLLÇLO CnADA tJ~E>-"DA PEL'
COO"OEw.ç10 DE EltTVOOS LEG'Sl..AnvoS·CrOI"

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Código Penal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Conslítuíção, decreta a seguinte Lei:

PARTE ESPECIAL (*)

TITULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

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

CAPiTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

SeçiJo J
Dos'Crimes contra a Liberdade Pessoal

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

Redução a condição aniJo&a • de escravo
Arl. 149. Reduzir alguém a condição análoga' de escravo:
Pena - reclusão, de 2 (doi.s) a 8 (oito) anos.

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

PROJETO DE LEI N° 925, DE 1995
(Dó Sr. Chicão Brígido)

Altera o artigo 82 da Lei n9 7.210, de 11 de julho de 1984,

que "institui a Lei de Execuçãp Penal tl
•

(À rousSlD DE aJNSTIWIÇPD E JUSTIÇA E DE REDAÇPD - ART. 24, Il)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 82 da Lei nO 7.210. de 1I d~ julho de 1984. passa a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 82 .

§ I' A mulher e o maior de 6Q anos. separadamente. seria
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado á sua condiçlo

pessoal.

§ 2' ..

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrano.

JUSTIFICAÇÃO

O idoso goza de proteção constitucional tendo em vista a sua

condiçlo fisica que vai se debilitando com o correr dos anos e sua necessidade de amparo e

bem-estar.

O ano 230 da Constituição Federal estipula qué "a família. a
sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas. assegurando sua

partieipação na comunidade. defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo·lhes o
direito avida".

Em face desse dispositivo o Estado deve proporcionar ao idoso

melhores condições no estabelecimento penal. em conviveneia com pessoas da mesma faixa

etária.

AJ mulheres ji usufruem desse beneficio legal. tendo em vista a sua
natureza. Nada impede. pois. que o maior de 60 anos venha gozar. igualmente. dessa

proleçlO.

iJ
'~

#-
Deputado ~ " ~RÍGIDO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS·C.DI"

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
. .

Ttm.D\')JJ

. .

C.\I'lm.o \'11

D.' FA\lil 1.'. )\ CiUA:-1~·A. 00 AOOI.FSrp.:rr F IX> hXlSO

Art. 230. A r.1miha. a SOCiedade e o ESlado têm o de,.er de amparar as pessoas idosas.
assegurando sua particlpaç:io na cOlllunidade. derelldendo 511a dignidade e bem-eslar
e garanlindo·lhcs o dIreito à ,.Ida

§ J.' Os programas de amparo aos idosos scr:io eseculados prcferencialmcnte
cm seus lares.

§ 2.' Aos maiores dc sesscnta e cinco anos é garantida a gratuidade dos trans·
portes colcll\'OS urbanos.

LEI S? 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

InstitUI (J ui tk Ú~CUfÕOP~nf}J.

TíTULO IV
DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

CAPITULO J

DISPOSIÇÕES GERAIS

.Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à
medIda de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§ I~ A mulher será recolhida a estabelecimento próprio e adequado á sua condi
ção pessoal.

§ 2~ Omesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destina
ção diversa desde que devidamente isolados.
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PROJETO DE LEI N° 926, DE 1995
(Do Sr. Chico Vigilante)

Cria o Programa de Bolsa Familiar para o ensino funda
me:ltal.

(As COMISSOES DE EDUCAÇAo, CULTURA E DESPORTO; DE ~I

MANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE
REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Fica instituido o Programa de Bolsa Familiar para o ensino

fundamental de crianças provenientes de familias comprovadamente carentes

Art. 2' A Bolsa Familiar equivale a um salário minimo mensal por

familia que tenha todos os filhos na faixa de 7 a 14 anos matriculados na escola publica.

que estejam cursando o ensino fundamental com regularidade e alcançando o rendimento

minimo estabelecido em regulamento do Programa,

Parágrafo unico, A seleção das familias que fazem jus à Bolsa de

que trata esta lei será feita nas unidades escolares onde as crianças estão matriculadas. por

uma comissão composta pela direção da escola. por representante de pais e professores e

de entidade representativa da comunidade.

Art. 3' O Programa de que trata esta lei será implantado

prioritariamente nas áreas onde a evasão. a repetência e a não~freqüencia á escola de

crianças entre 7 e 14 anos é mais elevada.

Art, 4' Os recursos para o Programa de Bolsa Familiar para o

ensino fundamental terão origem:

I - no orçamento do Ministério da Educação e do Desporto;

II - na parcela do Salário Educação creditada ao Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação, de que trata o Decreto lei n' 1 422, de 26 de dezembro

de .1975;

III - em operaçães de crédito interno e externo;

IV - em doaçães e contribuiçães e outras fontes.

Art. 5' Terão prioridade no repasse de recursos do Ministério da

Educação e do Desporto os Estados e Municipios que aportarem recursos próprios para

complementarem o Programa de Bolsa Familiar para o ensino fundamental.

Art. 6' O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo

de 120 (cento e vinte dias) a partir de sua publicação.

Art, 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo deste Projeto é dar condições financeiras para que a

família pobre possa manter seus filhos pequenos na escola fundamental. Ele se fundamenta

em cinco argumentos claros e objetivos:

Primeiro, a ~mdo I! a rl!pl!tência sílo extrI!lIIlIlflI!lttl! aftm no

I!Mino funtiDlflI!ntal. Segundo a Sinopse Estatistica da Educação Fundarnl!Otal, MEC,

_ 1993, em uma matricula de 30.548.879 alunos, 5.177.501 foram reprovados e 3.592.488

abandonaram a escola, equivalendo a 28,7%. Ou seja, em um ano apenas, a escola de I"

grau perdeu quase 30"10 de sua clientela! E isso, como média dos 8 anos; nas primeiras

séries esse índice chega a 50"10.

Há necessidade de mudar esse quadro. O Brasil é um dos paises

com maior nUmero de analfabetos. Ostenta os piores indicadores no ensino básico: 18,4%

da população adulta é analfabeta; a média de escolaridade do brasileiro é de três anos, uma

das mais baixas do mundo; em tomo de 2 milhões de crianças entre 7 e i 4 anos não estão

freqüentando a escola. Muitas dessas ingressarão no rol dos analfabetos.

Segundo, m criançm qUI! mais repl!tem, as qUI! mais
abandoltam e as qlle Itílo vào d escoia são, majoritariameltte, as qll« pérultcem às

fallfÍlim pobres. Essas famílias precisam da mão-de-obra de seus filhos ainda pequenos

como estratégia de sobrevivência. Esta fala mais alto do que o diploma de ensino

fundameotal. O pão-de-cada-dia é uma exigência mais forte do que o conhecimento que

dará condições de um trabalho de melhor remuneração mais tarde.

Essa uma injustiça a que tais famílias não devem mais ser

condenadas.

Ter<eiro, a falta de illStnlção formal, ou seja, dI! _do escolar

contribui para perpl!tuar n pobrao. Hoje quem não tem um minimo de escolarização,

quem não domina o código da escrita não consegue emprego ou se submete à exrorção de

sua força de trabalho. Ou as politicas sociais - e a politica econômica também, obviamente 

conseguem incluir no processo de desenvolvimento as pessoas que se encontram à margem

e para isso a escolarização, a aprendizagem formal, a conquista do conheciml!Oto é

imprescindivel, ou continuaremos sendo uma sociedade estruturalmente injusta, com ricos

cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Atualmente, o conheciml!Oto é fator

indispensável de inserção na vida produtiva e na vivência da cidadania. Embom não seja

condição suficiente, o conhecimento é, pelo menos, condição necessária para romper o

circulo da pobreza. E a escola é o lugar social próprio para aquisição do conhecimento.

Quarto, a economia mQderna exige, no mínimo, oito anos de

e5colaridade, Oll seja, o ensino fNndamental completo. Nem mesmo os patrões mais

tacanhos têm interesse em trabalhador despreparado. O analfabetismo já não interessa. é

um peso incômodo. Até o capitalismo, aquele dito avançado, tem interesse no trabalhador

que é capaz de ler um manual de operação de máquinas, de atualizar-se rapidamente para

seguir as mudanças tecnológicas e fazer parte do processo inovador. Segundo a UNESCO

(OREALCICEPAL, Educnción y COllocimiento. Eje de la rralliformaciólI producriva CO/I

equrdad, Santiago, 1992), hoje o desenvolvimento de um pais não se faz sobretudo com

base na riqueza da matéria prima mas no conhecimento. A educação é estratégica porque

ela constrói o conhecimento e ensina manejá-lo. levando à inovação-tecnológica.

Mas nós visamos mais do que o mero desenvolvimento econômico.

Pensamos na pessoa como cidadã e queremos que ela seja respeitada como pessoa e que

viva com dignidade. O conhecimento é instrumento, enquanto a educação guarda sua

relação com os fins e valores humanos. E a escola de ensino fundamental se preocupa com

a educação basica.

Quinto, um salário mínimo mensal às fanu7ias pobres - e neste

Projeto estabelecemos como beneficiárias as famílias comprovadamente carentes, o que

pode equivaler a meros RS 20,00 por pessoa/mês numa familia de cinco membros! - pode

ser umfator decisivo ptl1"lJ deixorl!m seus filhos de 7 a 14 anos de iiÚ1defreqilentando

a escola t! até mesmo os estimularem a qUi! obtenham um bom rendimento (/e
aprendizagem.

Seria um.gasto para o governo? Estudos internacionais dizem o

contrário. O Banco Mundial afirma que recursos financeiros aplicad'Os" no ensino

fundamental têm uma alta taxa de retorno para a economia do país e que essa taxa supera o

retorno das aplicações nos outros niveis de epsino. Portanto, não se trata de gasto, mas de

investimento com alta taxa de retorno.

Seria um investimento excessivamente alto para o País? Nosso

Projeto não estabelece metas, em numero de crianças ou familias atendidas, nem o

montante de recursos a ser aplicado. O Poder Executivo definirá esses dois elementos, em

função da vontade politica de universalizar o ensino fundamental, da realidade orçamentária .
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DECRETO-LEI N° 1.422 - DE n DS
OUTUBRO DE 1975

"LEGISLACAo CITADA ANEXADA PElA
.:' ORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CIIDI

~-
Deputado CDlco Vigilante.

e da cooperação que obtiver dos Estados e Municipios numa ação conjunta no Programa.

Colocamos a prioridade de implantar o Programa nas áreas onde a não-freqüência á escola,
a evasão e a repetência no ensino fundam~ntal são mais altas.

I 3.' A contribUição da emoresa
obedecerá aos mesmos prazos de re
cOlhiment.n " -. ..; ils mES
mas sanções administrativas. penais
e -I:-mais normas relativas a.s con:ri
bUlções destinaaas a p:ev'd~nrla 50·
cia~

§ 49 o Salário-Educação na.> tem
ra-áter remuneratório na relação de
em!Jrego e não se Vincula. pfl.ra lle
r.hum efeito. ao salário ou à remu
ne:ação percebida paios empregados
dE>, empresas compreendidas por este
De<'Teto-le1.

I 5.° Entende-sE' 1'V'l- '""ln'roa. na
ra lJO fins deste Decreto-lei. o em
pregador como tal defimdo no Art.
29 r:e Consolldacão das Leis do Tra
ba'!... e no artigo 49 da Lei 3.807, rSe
25 de agosto de 1950, c.tn (l. r'~daçao
dada l?el~ artigo 1." da Lei n.· 5.890,
de 8 ·e Junhn np 1973" Ilem c.'llno lI.S
I.'milTesas e demais entidades públl
eas ou privadas. vlnculaúas n PrevI
dência Social, ressalvadas r.s pxceçi>es
prpV'0Ta< I"a Ipll:i<laçiio psp!:cífl=a e
exclu:dos os órgãos da Admínistreção
Dl'eta,

Art. 2.° O montante -Ia :lT~!lcadaç1l.o
do salário-educação. em cada Estado
e Território e no Distrito' Fed~:·ll.l, de
pois de feita a dedução prevista no
§ 3,· deste a-tlgo, será creditado t>elo
Banco dn 'B-asil S.A, pm duas con
ta.!> distintas:

aI "/"1 (dois terçOSl ~m favor dos
programos de ensino de 19 grau, rl'gU
lar " supleLivo. no respecu'O Estado,
Terrltório ou Distrito F'€'deral;

/ll 1/3 (um terço> em favor do Fun
do Nacional de Desenvol\'JIlento da
EdlJ(.ação.

~ 19 Os recursos de que trata &
allnea u a" ~estf' artigo <erão empre
r.atios nos Estados e no Distrito Fe
deral. de acordo com plano~; dc ~pllca
ção aprovados pelos resDectivns Con
selhos de E:lucação, e ')05 TelTltórloll
de conformidade cnm o Plano Seto!ial
d!:' Eclucação e Cultura.

§ 2" O terço destinado &O Fundo
Nat'lonal de DesenVOlvimento da Edu
caçá,. será aplicado:

a) em programas de imciativa pró
p~;a do Ministério da Educação e Cul
tura. de pesquISa, planejamento, cur
rículos, material escolar, formacão e
apl,-feiçoamento de pessoal docente e
Ollr:-os programas especla1S relaciona
ri '5 com O ensino de 19 grau;

b I na concessão de auxllJos, na for
ma do disposto nos artigos 43 e 54,
e 5<!US parãgrafos. da Lei n9 5.692. de
11 j" agosto de 1971, sempre respel
:au"o critérios que levem em conta
o !u'nu de desenvolvi.mento econOmlco
.. !'o -elal relativo. tal como especifica
dos ('m Regulamento e, especialmen
te, os' '~dlificits" de escoJarizaç>.lO da
oJ"ou;açao na faixa etária entre os
F"~ e os catorze anos, em cada Es
'g:lu e Território e no DistTito Fede
ral, de modo a contempl"ar os mais
n(>('...ssitados.

§ 39 O INPS ret.erá. do montantE'
r'!<' "h:do. a titulo de taxa de admi
IIistl'ação. a Importãncla equivalente
a 10\. (um por cento), depositando o
rp.<tante no Banco do Brasl!. para os
firu; prevIStos neste artigo.

de 1995.Sala das Sessões, em ' de

m~põe sobre o satano-EducaçliD.

O Presidente da Repúbllca,

no uso das at- ibuicões que ihe confl're
'l art. 55, inc:.so lI, da ConstitUição,

OECRE"IA:
Art. 19 O Salário-;Educação, pre

)lU-to no art. 178 da Cons,itulçao,
s.::r!l calculado com base em allquota
Inciaente sobre a folha do salário de
contribUIção, como deflnldo no art.
'76 <!a Lei n9 3.807. de 26 de agosto :Ie
19t1O, com as modlflcações intrOdUZI
das pelo Decreto-lei n,' 66, :ie 21 de
novembro de 19~6 e Pf'l'l LI'I nLlmero
5.890, de 8 de junho de 1973. nã<> ~II

aplicando ao Salário-Educação o dis
posto no art. 14 11l Im" nessa Lei,
relatiVO á limitação da base de cálculo
da wntribuição.

§ 19 O Salário-Educação seri e!!
tlP'llad.:; pelo sistema. de compensa·
I;ão do custo atuarial, cabendo a tndas
~.r.l'resas recolher, para este flID, em
rl"la.ão aos seus titulares, SÓCIOS e di
retores e aos emo plO;a·jlJS "ndepen
den' p.mente da idade, do esta.do civil
e Qo número de filhOS, a contribUIção
que for fixada em correspondênCIa
c.>m o valor da quota respectIva.

I 2.' A al1quota preVIsta neste ar·
tJg.;: será fixada por ato do Poder Exe
cutivo, que po~erá alterá-la median
te oemonstraçao pelo Mimstério da
Educação e Cultura, da efetlvI!- va
ria~ão do custo real unltáTlo dO en
smo de 19 grau.

Finalmente, a experiência de um programa como este que estamos

propondo e no qual nos inspiramos - que é o da Bolsa Familiar para a Educação. do

Governo do Distrito Federal. - já vem demonstrando resultados positivos. Ele pode operar

uma mudança imponante na educação brasileira, exatamente onde as estatisticas teimam

em não mudar: o número de crianças de 7 a 14 anos fora da escola, a elevada repetência

nas primeiras séries, o vergonhoso rendimento de apenas 33 aprovados na 8- série em cada
grupo de 100 crianças que ingressam na I'.

o elevado espirito público dos meus colegas Deputados e
Deputadas. especialmente seu desejo de contribuir para uma virada histórica na educação
brasileira ~ nas condições de desenvolvimento de nosso País. bem como na formação ,.Jas

condições básicas do exercicio da cidadania, me fazem contar com seu apoio para a

aprovação deste Projeto.
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JUSTIFICAÇÃO

DepuladO FERNANDO ZuPPO

Nio é juslo que esse pagamento persisla, ainda na hora da morte.

Art. 2· Esla lei enlra em vigor na dala de sua publicaçio.

de 1995.Sala das Sessões. em t. de

Ademais. é do inleresse do ESlado que lodos os óbilos sejam

õevidarnenle assenlados. o que, inclusive. evilará a perpeluaçio de muilas fraudes.

Art. I· Sio a lodos assegurados. independentemenle do
pagamenlo de emolumenlos. o assenlo de óbito e a oblençio das respeclivas certidões.

Os serviços nolariais e de registro 510 exercidos em caràter
privado. por delegaçio do poder püblico.

PROJETO DE LEI N° 927, DE 1995
(Do Sr. Fernando Zuppo)

o Congresso Nacional decrela:

Os cidadios. duranle loda a vida. pagam emulumentos por esses

selVÍços. seja por ocasião do nascimenlo. do casamenlo. ele.

Por isso conlamos com o endosso de nossos ilustres Pares para
aprovaçio deste projeto.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 346, DE 1995)

Dispõe sobre a gratuidade do assento de óbito e respectivas
certidões.

Alt. 39 Ficam isentas do recolhI
mento do SaJário-Educação:

~ - As empresas que. obedeCIdas
as normas que forem estabelecIdas
em heguJamemo. rnantenl'lam dlre.a
U1Pilt.P e as suas expensas. lILStltUI
ções de ensino de 19 grau ou progra
ma.> de bolsas para seus empregados
e úS fllhos destes;

11 - As instltulÇbe.s públlcas de
ens.no de qualquer grau. e as parti
culares. deVIdamente reg!.5traaas e
reconhecidas pela administração es
taclua: de ensino;

III - As orga01zaçõe.~ nospltalares
e dO! assistêncIa social. desde que com
pl'''vem enquadrar-se nos beneliclos
da Lei nQ 3.577. de 2 de jUlho de. 1959:

IV - As organizações de flrl.S cul
tt:ralS que. para este !Im. vIerem a
:;e~ óefinidas no Regulamento.

Art. 49 O Ministério da Educa.çao
e Cl.ltura fiscalizará a aplicaçã.o de
\lidos os recursos provenientes do
Sa. ario-educaçã.o. na forma. do Re
gu:amento e das instruções que. pa_
ra E:SSe fim. forem baixadas pelo Fun
do NacIonal de DesenVOlVimento da
I·:du.:&çâo. ..

Art. 59 O Poder Executivo baixa
ra rJecrev: ~provando Regulamen to
~est" IJecreto-lel. no prazo de 60 dIas
a lnntar de sua publlcação.

.Art. 69 Este Decreto-leI entrara
('m vigor a 10 de janeiro de 1976. re-
\'Jg~:las a lei 4.440. de 27 de outubro
d~ .964. e demais disposiçõeS em con
trarIo.

Brasllia. 23 de outubro de 1975;
15o!9 da Independência e 879 da
H.cpuOlica.

~RNESTO GEISEL
Ney ,Br4Q/J
JOão P4UW des Rel$ Velwso



LIVRE NEGOCIAÇÃO É UMA FARSA

ARTIGO A QUE SE REFERE o ORADOR:

Paulo Paim

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a livre ne
gociação proposta pelo governo é uma farsa, pois li ~nica coisa de
sindexada são os salários dos trabalhadores. Os contratos
continuarão sendo corrigidos automaticamente, bem como os alu
guéis, as mensalidades escolares, as prestações da casa própria e as
aplicações fInanceiras. Sou li favor da livre negociação mas para
aumento real de sa1árlos e melhores condições de trabalho. lnfla
ção não se negocia, deve !ler incorporada automaticamente aos sa
lários do!! trabalhadores.
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O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se ao • Quase dois séculos depois de Bento Gonçalves, não preten-
IV Q demos empunhar armas ou organizar uma resistência. O 20 de se-

- PE UENO EXPEDIENTE tembro por nós gaúchos é imortalizado como uma demonstração
Tem a palavra o Sr. Nelson Marchezan de orgulho, civismo, patriotismo e coragem. E é em nome de todos
O SR. NELSON MARCHEZAN (ppR - RS. Pronuncia o esses sentimentos que ainda envolvem os gaúchos, da cabeça aos

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, asflXia- pés, que peço justiça. O Presidente Femando Henrique Cardoso
dos sob pesados impostos, desiludidos pela demora na solução de tem, agora, oportunidade de reparar os desequilíbrios que se apre
seus problemas, abandonados pelo Governo Central e tomados por sentam no País e estão' abatendo o nosso Estado.
um grande sentimento de liberdade politica, os gaúchos se rebela- A atual situação em que se encontra o Rio Grande do Sul
ramo E, detenninados, partiram para a mais longa das revoluções compromete a integração do Brasil com os outros países do Mer
brasileiras. cosul pelo fraco desenvolvimento da Metade Sul do Estado. É

Neste 20 de setembro quando lembramos nossos heróis far- bem verdade que, desde a posse, o Presidente Fernando Henrique
roopilhas, combatentes calejados, que traziam, na alma, a tradição anuncioo sua preocupação com a metade sul, mas, até agora o pro
guerreira das lutas contra os espanhóis, temos de exaltar, ao lado cesso efetivamente não evoluiu. E pode-se comprovar que a inten
de homens como Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Guiuseppe ção ainda não é realidade, no compêndio do Orçamento Geral da
Garibaldi - o herói de dois mundos -, também a figura do pacifi- União para o exercício de 1996, que chegoo ao nosso conhecimen
cador Duque de Caxias, que conseguiu em maio à excitação da ba- to na última semana. Os investimentos programados para o Rio
talha, mostrar a importância da Nação unida. Grande do Sul estão muito aquém do que se esperava.

Neste dia, contamos cento e sessenta anos passados dessa Acredito na união de forças para o crescimento. Acredito na
epopéia, que registra, inclusive, a proclamação da república do Pi- distriooição homogênea e equilibrada das forças para que todos se
ratini a 12 de setembro de 1836, por Antônio Neto. Mesmo saben- empenham por igual pelo resultado. Talvez este seja o momento
do que se encontrava entre uma maioria de farroupilhas sem oportuno de lembrarmos as proféticas palavras do Duque de Ca
intenção separatista, ooscou o combatente, naquele ato, valorizar o xias para alcançar a paz na Revolução Farroupilha: ''Abracemo
moral do que estavam sob sua chefIa, partindo ao extremo. nos e unamo-nos para marchannos, não peito a peito, mas ombro a

Mas, em 28 de fevereiro de 1845, a paz era assinada em ombro, em defesa da Pátria, que é nossa mãe comum".
Ponche Verde, e o Rio Grande, integrado ao Brasil como "a herói- Neste dia pelo Rio Grande afora, os gaúchos desfilam exi-
ca província de São Pedro do Rio Grade do Sul". ' bindo seus símbolos, herança de uma Revolução travada para pe-

Liberdade, igualdade e hunJanidade, desde então, têm sido dir justiça numa incansável demonstração de desejo em integrar-se
o lema do povo rio-grandense. ao Brasil.

As condições em que nosso povo empenhou-se para fazer Longe de buscar a separação, o que o Rio Grande quer no-
parte dignamente da Nação brasileira, sem ser discriminado, hoje vamente ainda que já se tenham passado 160 anos, continua sendo
são reconhecidas muito mais por estrangeiros do que pelos pró- uma oportunidade de fazer parte do Brasil, contando com justiça,
prios brasileiros, lamentavelmente. enquanto integrante de uma Federação.

Ouvi com muito orgulho há pouco tempo, do Presidente Aqui, do Planalto, envio à minha gente esta saudação, lem-
uruguaio, Júlio Maria Sanguinetti, emocionante manifestação de brando seus feitos e propondo-me a prosseguir na luta pelos nos
admiração aos gaúchos. Dizia-me que somos um povo que lutou sos ideais de justiça e igualdade, que ainda não se transformaram
para integrar o território brasileiro, povo que quis ser brasileiro. em realidade por inteiro.

E note-se que Sanguinetti é, hoje, o Presidente da terra do Era o que tinha a dizer.
caudilho Manuel Oribe, que queria estimular a separação do Rio O SR. PAULO PAIM (PT-RS.Semrevisão do orador.)-
Grande do Sul juntamente com o argentino Juan Manuel Rosas, no Sr. Presidente, na mesma linha do Deputado Nelson Marchezan,
movimento que, de apoio às intenções gaúchas de reconhecimento eu gostaria de dizer que tive a felicidade de ser Relator, na Comis
pelo poder central, transformou-se em outra batalha com vistas a são do Trabalho - o Deputado Adylson Motta foi Relator na Co
assegurar a integridade da re~blica. missão de Constituição e Justiça e de Redação -, dO'projeto que

Cento e sessenta anos depois da Revolução Farroupilha, deu a cada Estado a possibilidade de escolher sua data Magna. O
não são só as taxas de charques, do couro e da terra que fazem o projeto foi sancionado, e hoje temos a data do Rio Grande do Sul.
Rio Grande sentir-se mais uma vez discriminado. Aproveito para solicitar seja anexado ao meu pronuncia-

o quadro hoje, é curioso, assemelha-se àquele 20 de setem- mento artigo de minha autoria publicado nos principais jornais do
bro de 1835. O Rio Grande sente-se abandonado, o setor IXoduti- País e das entidades dos trabalhadores, com o título ''Livre nego
vo está asflXiado economicamente. Há falta de investimentos em ciação é UnJa farsa".
infra-estrutura, energia, estradas, educação, e a solução dos pro
blemas não acontece na mesma proporção em que se agravam.

Assistimos, ainda sob estado de choque a recursos e investi
mentos serem carreados para outras localidades de forma mais ge
nereosa, enquanto vivemos uma crise agravada pelos problenJas
eI\frentados no setor agricola, que, nas últitnas safras, sofreu UnJa

evasão de rendas da ordem de um bilhão de reais e, agora sem crê·
dito, desespera todo o Estado e todos os selOTes com li perspectiva
de desemprego que esse desequilfurio está gerando. O setor prlmá.
rio, no Rio Grande, foi freado, e, mesmo com o recollhecimento
do pr6prio Presidente da Rept1blica de que o agricultor pagou a
conta do Plano Real, não há qualquer sinal de qUê essa dívida ve
nha Sel' saldada A tempo de tirar oElItado das dificeis condições de
sobrevivência em que se encontra.
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Se tivéssemos uma economia estabilizada, com juros de
menos de dois dígitos ao ano, inflação de dois digitos por ano, e
não tivéssemos recessão e desemprego, esse então seria o momen
to para a livre negooiação, como dispõe o projeto do pr, em seu
artigo 1°, § de 1° a 4°, onde fortalece a idéia de que livre negooia
ção deverá se dar em contrato individual de trabalho, convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.

A MP da Desindexação, reeditada em 28 de julho, não foi
alterada quanto ao mérito permanecendo injusta, inexplicável, im
praticável e indefensâveL E, na realidade, as alterações em relação
à primeira versão deveram-se à liminar concedida pelo S1F, que
apreciou ação direta de Inconstitucionalidade contra vários pontos
da Medida Provisória. À nova edição da MP apresentei 54 emen
das, cinco a mais que na edição anterior.

Continuamos defendendo a reposição imediata do IPC-r
acumulado, pois consideramos inconceb1vel que os trabalhados te
nham que aguardar até a próxima data-base para receber o percen
tual de um Úldice inexistente; a reposição mensal automática para
todos os trabalhadores toda vez que a inflação atingir 6%; o cresci
mento do salãrio mínimo com o objetivo de que o mesmo 'alcance
o valor de 180 reais em maio de 1996; a livre negooiação para au
mentos reais; a fonnação de Comissões de Fábrica que terão aces
so aos livros contábeis das empresas para verificação dos seus
lucros; a supressão da figura do mediador, entre dezenas de ou~s
propostas.

É preciso que a classe trabalhadora esteja vigilante, pois o
governo com seu rolo compressor já aprovou as suas propostas de
reforma à Constituição, que culminaram com a quebra do mono
pólio do petróleo e das telecomunicações.

Neste segundo semestre, além da reforma tributária, o go
verno, de forma iruculenta, atacará os direitos dos trabalhadores, a
Previdência Sooial e tentará aprovar a medida pl'Ovis6ria da políti
ca salarial.

Frente a isso precisamos garantir, via projeto de lei, ou
emenda à Medida Provisória, a correção automática dos salários
dos trabalhadores, servidores públicos civis e militares e dos apo
sentados I Na área da mobilização e pressão, a pl'Oposta que defen
demos é que o movimento sindical chame plenárias estaduais,
coordenadas por todas as centrais sindicais e confederações, para
debater esta situação.

Se não fIzermos isso, envolvendo dep1;1tados ~ senadores,
estado por estado, o projeto neoliberal- do governo FRC levará
esse pais ao caos. E, novamente, quem pagará a conta sem a classe
trabalhadora.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, é patente que
um dos indícios mais positivos de que a sooiedade brasileira se
movimenta para coustnlir um país melhor são as crescentes mobi
lizações dos trabalhadores rurais e trabalhadores sem terra. É notó
rio que eles queiram uma verdadeira reforma agrária (que nossas
elites expertamente sempre adiam) em nosso Pais. Eles reivindi
cam uma política agI.Ícola que deixe de ser a felicidade dos gran
des agricultores, caloteiros e sonegadores, e efetivamente
contemple os interesses dos pequenos e médios pl'Odutores e seja
capaz de atender às graves carências de alimento do nosso povo.

Frente a essas mobilizações as elites e o Governo não se
contentam com o recurso secular a hediondos massacres como o
recentemente perpetrado em Corombiara, Rondônia. Eles recor
rem à velha técnica da tentativa de desqualificação e de provoca
ção do aparelho repressivo.

É evidente, também, que a mobilização popular tem posto a
nu a demagogia e o caráter antipopular do Governo FHC. A exe
cução orçamentária e as demandas do povo mostram que nem

mesmo as tímidas metas de assentamento de trabalhadores sem
terra, que constam do que se chamou de Programa de Governo, o
Presidente se dispõe a cumprir.

Diante das competentes mobilizações capitaneadas pelo
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST - o Governo
vem anunciar o recrudescimento de uma postura conservadora. Os
jornais anunciam que o Governo adotará, doravante, as seguintes
diretrizes: 1) reduzir os custos dos assentamentos que ele estima
estar em~US$40 mil por família; 2) acabar as ocupações de fa
zenda, através do princípio "ocupou, não dá para desapropriaI"; 3)
não aceitar que existam as 22 mil famílias hoje acampadas, como
forma de impedir a ampliação de mais acampados. Por aí se perce
be o que o Sr. FHC, acumpliciado com o PFL, prepara-se pera re
tomar a velha conduta das elites brasileiras: se o povo não
reivindica, nada se faz sob alegação de que, se não há Pressão, não
existe demanda a ser atendida; se o povo se mobiliza, diz-se não
trabalhar sob pressão,- como desculpa para manter o status quo.

Ocorre que, neste fim de século, a sociedade brasileira se
movimenta e não mais aceita essa prática de nada fazer no sentido
de desconcentrar li riqueza e a renda. As entidades populares e o
MST vão continuar lutando para arrancar a verdadeim reforma
agrária. Mais que isso, continua na ordem do dia o lema "ocupar,
resistir, produzir", como norte de mobilização e de conquistas·do
povo sem terra•

. Nes9Q tentativa de passar à contra-ofensiva, as forças
conservadoras e o Governo resolveram apelar para a linha da
provooação policial: inventaram a história, sem que se dêem o
trabalho (até porque disse não dispõem) de apontar nenhum in
dício para sustentar a canhestra história que criaram, apenas
para confundir a população e tentar prejudicar o MST e a luta
dos tra!,alhadores. .

E necessário que a consciência demoorática do Brasil se
mobilize e faça ver a esse Governo que não aceita o resgate de mé
todos aplicados pelas ditaduras. É preciso que reafmnemos mais
uma vez que a sociedade brasileira, na resistência que empreende
contra a política neoliberal que FHC iníplementa, recusa também
as regressões antidemocráticas embutidas nessas pOlíticas.

Desta tribuna, quero reiterar o repto da Liderança do PT ao
Ministro da Justiça, aos Ministl'Os militares e ao Chefe da SAE
para que esclareçam cabalmente de onde saiu a denúncia que vei
cula através do meios de comunicação de que o Sendero Lumino
so estaria infiltrado no MST;

Finalmente, quero enfatizar que é hora de os setores pro
gressistas e democráticos da sociedade emprestarem sua solidarie
dade aos trabalhadores rurais e exigirem reforma agrária.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GmSON (BlooolPSB - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, ocupo
hoje esta tribuna para registrar o excelente trabalho da CELPE,
Companhia Energética de Pernambuco, no primeiro semestre de
1995, CO!Dpletando um ano o Plano de Estabilização da Economia,
denominado Plano Real, que instituiu não s6 a mudança do padfao
monetário como também iniciou um período de congelamento de
tarifas públicas, inclusive a de energia elétrica.

Sr. Presidente, apesar do congelamento das tarifas de com
pra e venda de energia elétrica desde 1° de junho de 1994,.todos os
itens de custo ficaram sujeitos a reajustes de preço, por força con
tratual ou em função do mercado, a exemplo do custo de pessoal,
cuja data-base foi novembro de 1994, refletindo diretamente nas
despesas da Celpe.

Mesmo inserida neste contexto, a Celpe apresentou no se
mestre um desempenho econômico-financeiro bastante satisfató
rio, constatado na situação patrimonial e nos resultados auferidos
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que o Governador Miguel Anaes apresenta atmvés do Presidente
da Celpe, Dr. 0010 da Conti Oliveira, inclusive no áltimo námero
da revista Melliores e Maiores, da Exame, onde a Celpe aparece

como a segunda maior liquidez no setor do País, só perdendo para
a Celesc, de Santa Catarina.

Eis os resultados que a Celpe apresenta:

BALANÇO PATRIMONIAL
Períodos findos em 30 de junho de 1995 e 1994

(em milhares de Reais)

1995
CORREÇÃO
INTEGRAL

1994
CORREÇÃO
INTEGRAL

ATIVO

CIRCULANTE .................................... 186.106 24,17 205,687 28,89

REALIZÁVEL A lONGO PI?AZO .......... 73.565 9,55 612 0,09

PERMANENTE ................................... 510.535 66,28 505.442 71,02

TOTAL DO ATIVO ............................. 770.206 100,00 711,741 100,00

PASSIVO

CIRCULANTE .................................... 71.340 9,26 99.954 14,05

EXIGíVEL A lONGO PRAZO .............. 120.392 15,63 83.199 11,69

PATRIMÔNIO lÍQUIDO .................... 578.474 75,11 528,588 74,26

TOTAL DO PASSiVO ......................... 770.206 100,00 711.741 100,00
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS PERíODOS
Períodos findos em 30 de junho de' 1995 e 1994

(em milhares de Reais)

1995 1994
CORREÇÃ9 CORREÇÃO
INTEGRAL INTEGRAL

RECEITA OPERACIONAL

Fornecimento de Energia Elétrica ................. 226.537 117,09 208.481 114,51
Suprimento Energia Elétrica/Outras Receitas 4.560 2,36 4.575 2,52-.,

(-) ICMS Faturado ......................................,. 31.401 16,23 25,041 13,76

(-) Deduções à Receita ................................. 6.219 3,22 5.949 3,,27

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA .................. 193.477 100,00 182.066 100,00

DESPESA OPERACIONAL
Pessoal ....................................................... 41.322 21,36 46.703 25,65
Material ...........,............................................ 4.789 2,48 5.524 3,03
Serviço de Terceiros ..................................... 14.808 7,65 11.433 6,28

Energia Elétrica Comprada para Revenda .... 71.780 37,10 68.556 37,66

Depreciação e Amortização ......................... 14.927 7,72 14.573 8,01

Enc. Sociais Não Vinco à Folha de Pa~amento 6.3.14 3,26 9.490 5,21

Outras Despesas ......................................... 15.428 7,97 32.740 17,98

169.368 87,54 189.019 103,82

RESULTADO DO SERViÇO ............................... 24.109 12,46 6.953 3,82

RESULTADO FINANCEIRO .............................. 1.321 0,68 6.670 3,66

RESULTADO OPERACIONAL ........................... 25.430 13,14 13.623 7,48

RESULTADO NÃO OPERACIONAL .................. 989 0,52 81 0,04

LUCRO (PREJuízo) ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA ECONTRIBUIÇÃO SOCIAL ............... 26.419 13,66 13.542 7,44

(-) IMPOSTO DE RENDA ECONT. SOCIAL ...... 5.511 .2,85 1.825 1,00

LUCRO (PREJuízo) LíQUIDO DO SEMESTRE .. 20.908 10,81 11.717 6,44

o crescimento do mercado de venda de energia elétrica na ordem de 12,3%, se

comparado ao mesmq período do exer~ício anterior, representou um dos aspectos favoráveis

para o resultado obtido, cujo incremento foi de 6,4% na receita líquida de fornecimento.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Períodos findos em 30 de junho de 1995 e 1994

JUNHO/95 JUNHO/94
DESCRiÇÃO R$ MIL % R$ MIL %

1- RESULTADO DO SERViÇO

DE ENERGIA ELÉTRICA ................... 24.109 115,31 ó.953 59,34

2- RESULTADO FINANCEIRO ............... 1.321 6,32 6.670 56,93

3- RESULTADO OPERACIONAL (1 +2) .. 25.430 121,63 13.623 116,27

4- RESULTADO NÃO OPERACIONAL ... 989 4,73 81 0,70

5- LUCRO ?~EjUiZOl ANTES DO

IMPOSTO DE RENDA E

CONTRIBUiÇÃO SOCIAL (3+4) ..... 26.419 126,36 13.542 115,57

6- IMPOSTO DE RENDA E

CONTRIBUiÇÃO SOCIAL ................ 5.511 26,36 1.825 15,57

7- LUCRO (PREjuízo) LÍQUIDO DO •

SEMESTRE (5-6) .............................. 20.908 100,0 11.717 100,0

o resultado'do's'emestre fói formado de acordp com a composição a seguir, evidenciando

um desempenho empresarial positivo em todos os aspectos.
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INDICADORES DE GESTÃO
Períodos findos em 30 de junho de 1995 e 1994

ECONOMICO-FINANCEIROS

L1QUIDEZ CORRENTE .

ENDIVIDAMENTO GERAL .

ENDIVIDAMENTO DAS IMOBILIZAÇÕES .

RESULTADO OPERACIONAL (MILHÀRES DE REAIS) .

LUCRO (PREJuízo) LíQUIDO (MILHARES DE REAIS) .

DE DESEMPENHO

QUANTIDADE DE CONSUMIDORES (MILHARES) ..

QUANTIDADE D(EMPREGADOS (UNIDADE) .

CONSUMIDOR POR EMPREGADO (UNIDADE) .

GWh VENDIDOS (GWh) .

GWh POR EMPREGADO (UNIDADE) .

1995 1994

2,60 2,05
0,29 0,32
0,05 0,06

25.430 13.623

20.908 11.717

1995 1994

1.560 1.482
4.565 4.737

342 313
2.918 2.599
0,64 0,55

A situação de equilíbrio em que se encontra a CELPE está refletida nos indicadores de
gestão, onde em todos houve uma melhora, se comparados ao mesmo período do exercício
anterior. Destaca-se, ainda, o valor do patrimônio líquido que teve um incremento de 9,44%,
elevando o valor patrimonial da ação de R$ 8,43 para R$ 9,10 por lote de 1.000 ações.
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DEMONSTRATIVO DE fORNECEDORES
Períodos findos em 30 de junho de 1995 e 1994

DESCRiÇÃO
JUNHO/95

R$ MIL %
JUNHO/94

R$ MIL %"

SUPRIMENTO DE ENERGIA

CHESf ..

OUTRAS .

MATERIAIS ..

SERViÇOS .

15.320 81,50 17.006 89,13

143 0,76 143 0,75

15.463 82,26 17.149 89~88

1.980 10,53 907 4,75

1.355 7,21 1.026 5,37

18.798 100,00 19.082 100,00
-

OBSERVAÇÃO: Os débitos de Fornecedores nos meses de junho/94 e junho/95 referem-se a faturas vincendas.
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DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS

Períodos findos em 30 de junho de 1995 e 1994

DESCRiÇÃO

,',- +. '~, " , ••,"'!"!' ",.,... •••.....t',~#"':·_;j'_ ...t,·::J'···':t"',.·~:f',.~.,.~

JUNHO/95 , .:,: ..>., "'-, :J~~(. . ~..~;;.~..;~J
R$ 'MIL . CJ6. .<: 'R$ Mi( ." ''j:'' .-c I

~'._ ; . _._~ ..~. ~,,' '" ,~,'~':~-~.i:'~ I,' '.~~:~,:~·;j/i~~~~~. . ~/t>:.';$:;,;)

ELETROBRÁS

MOEDA NACIONAL ........................: 13.360 48,93 12.926 43,81

BANCO DO BRASiL ............................. 7.995 29,29 9.472 32,10

CEF/COHAB.·...................................... 4.652 17,05 5.086 17,24

OUTROS............................................. 966 3,53 1.320 4,47

26.973 98,80 28.804 97,62

ENCARGOS FINANCEIROS ................. 327 1,20 701 2,38

27.299 100,Oq 29.505 100,00
-

CURTO PRAZO 3.012

LONGO PRAZO 23.961

26.973 --

8.079

20.725

28.804

OBSERVAÇÃO: O Principal de Empréstimos e Financiamentos terá o vencimento final em Agosto de 2014.
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PATRIMÔNIO LíQUIDO
Períodos findos em 30 de junho de 1995 e 1994

. ,o'f.J ' ,. • "':.'

. '. DEséRlçÁo. .' .
:'.. ~' .'~. - ,;.~~~pt·i~....~.::~: ".,1:~J:"

CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO .

RESERVAS DE CAPITAL. .

RESERVAS DE LUCROS .

LUCROS ACUMULADOS .

LUCRO (PREJuízo) DO SEMESTRE .

SUB-TOTAL ..

250.769

254.493

12.411

19.820

20.908

558.401

43,35 250.769 47.,44

44,00 251.391 47,56

2,15 8.353 1,58

3,43 18.729 3,54

3,61 11.717 2,22

96,54 517.525 97,90

RECURSOS DESTINADOS

A AUMENTO DE CAPITAL.. 20.073

TOTAL '578.474

3,46

100,00

11.063

528.588

2,10

100,00

COMPosrçÃo ACIONÁRIA
Em 30 de junho de '1995

. ~. ~, . -,' '~.. (.

o o 1.821.318.583 24,77

17.061.716 0,03 970.840.122 13,21

ESTADO DE
PERNAMBUCO... 53.456.648.127 99,48

PREFEITURAS ..

ELETROBRÁS .

o o o

o

o

o 53.456.648.127 87,10

o 1.821.318.583 2,97

o 987.901.838 1,61

30.688 0,01 2.524.210.699 34,34 54.260.005 18,84 2.578.501.392 4,20

OUTRAS (PESSOAS
JURíDiCAS) 259.973.718 0,48 2.034.651.160 27,68233.701.914 81,16 2.528.326.792 4,12

OUTRAS (PESSOAS
FíSICAS) ..

TOTAL DE AÇÕES 53.733.714.249 100,00 7.351.020.564 100,00 287.961.919 100,00 61.372.696.732 100;00
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO
FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO

10 Semestre de 1995

Setembro de 1995

DESCRiÇÃO JAN/95 FEV/95 MAR/95 ABR/95 MAI/95 JUN/25

ARRECADAÇÃO EM R$ MIL (*) ......._. 35.103 33.473 37.447 33.994 38.488 37.707

FATURAMENTO EM R$ Mil (*) .......... 40.448 37.~56 40.644 39.352 41.059 38.997

ARRECADAÇÃO/FATURAMENTO

DO MÊS %.................................... 86,79 89,37 92,13 86,38 93,74 96,69

ARRECADAÇÃO EM MWh ............... 468.548 439.828' 476.966 422.070 469.464 455.813

FATURAMENTO EM MWh ................ 515.952 464.673 506.119 472.761 494.133 466.525

ARRECADAÇÃO/

FATURAMENTO %......................... 90,81 94,65 94,24 89,28 95,01 97.70

ARRECADAÇÃO EM N°

DE CONTAS .................................. 1.414.725 1.320.057 1.593.273 1.314.720 1.563.052 1.577.360

FATURAMENTO EM N° .

DE CONTAS .................................. 1.535.6~ 1 1.542.969 1.548.753 1.552.603 1.554.807 1.559.611

ARRECADAÇÃO/

FATURAMENTO %.......................... 92,13 85,55 102;87 84,68 100,53 101,14

(") INCLUI TRIBUTOS·
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o SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depltados, a questão
da reforma agrária ganha nova investidura com a denúncia dos mi
litares de que existe inftltração sedenderista no MST; No horizonte
das intenções, transparece o lobby dos setores refratários à dem.o
cratização no País, ávidos paIa que o Govemo aumente os recur
sos paIa a espionagem oficiaL Nessa annação, não se exclui a
SAE e os remanescentes das ''inteligência'' do penodo militar.

Por ootro lado - e isto é o mais perigoso lance desse jogo
flagra-se a tentativa de legitimação de novas corumbiaras, com de
náncias que visam desqualificar as ações do Movimento-dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra, e, nos estertores do ridículo, tentam
desviar a opinião pl1blico crescentemente favorável à reforma
agrária. Tudo leva a crer em prenfucio de armações mais ousadas
na tentativa de desmora.lizar a luta pela reforma agrária.

O cenãrio paIa tais denfucias é um quadro de intensificação
das ocupações de terra em várias Estados do País, algumas - como
no caso recente do Piauí e Goiás - promovidas pelas próprias Fe
derações de Trabalhadores na Agricultura. A violenta concentra
ção de terra e a passividade oficial na proteção dos latifundiários
desencadeiam uma onda irreversível de ocupações de terra, muitas
das quais espontâneas, pressionadas pelo igualmente violento qua
dro de exclusão social que coloca 24% da população rural do País
numa situação de indigência inaceitável.

A intensiflcação da crise agrária é um dado irreversível,
principalmente pelo fragrante atraso com que o Governo está con
duzindo as ''tímidas'' metas de assentamento de 1995. Veja-se que
a timidez é enfatizada ,por militare.s. do alto escalão, ouvidos pela
imprensa, a mesma qualiflcação usada por Pedro Camargo, Presi
dente da Sociedade Rural Brasileira, ao lembrar que as 4õtiril fa
mílias (meta de assentamento paIa 1995 representa apenas 10%
das famílias que serão expllsas do campo neste ano.

O próprio líder da bancada ruralista, Deputado Hugo Biehl
(ppR - SC), não muito afeito às questões relativas à democratiza
ção da terra, declarou que as ocupação estão acontecendo porque a
meta do Governo não está sendo cumprida.

É natural, numa situação como esta, que alguns setores, his
toricamente contrários à reforma agrária, assumam um discurso fa
vorável à refonna agrária, embora na prática não sejam capazes de
se perfilar ao lado das organizações que lutam efetivamente pela
transformação da atual estrutura agrária nacional.

Ora, o Governo se defronta hoje com um volumoso mOVI
mento social defendendo a reforma agrária - parte desse movi
mento representado no MST, que é o organismo mais atuante na
efetivação do acesso à terra e outras condições paIa viabilização
econômica e social das famílias assentadas - e setores sociais an
tes relutantes em aceitar mudanças na estrutura de propriedade do
campo, declarando-se favoráveis às soluções que destensionem a
realidade agrária do País. Esse é o elemento relevante e inusitado
no debate sobre reforma agrária, debate condenado por alguns
anos, meio que criminalizado pelo pretexto. da ideologização da
questão agrária.

No cenãrio atual e no que se avizinha, denl1ncias de envol
vimento do ~T com guerrilheiros peruanos além de não traze
rem novidades ClÍveis parecem inoportunos 00 oportunistas, dado
que as respostas que a sociedade espera do Governo, diante da
iminência de novos COOflitos sociais lio campo, é a agilização de
uma política estrutural que se anteceda às ocupações, democrati:
zem e humanizem as relações no campo.

A divulgação desse tipo de dem1ncia, num momento como
este, de inoperância governamental, materializada com o represa
mento de recursos da reforma agrária, redução das metas de assen
tamento no Orçamento da União e não efetivação .dos acordos de

política agrícola fnmados com as organizações dos pequenos pro
dutores, soa, no mínimo, como tendenciosa e coloca o Governo
Fernando Henrique numa posição incomodamente defensiva. Um
sinal fragrante da fragilidade das dem1ncias, foi a declaração çla di
plomacia peruana, que negou que o Governo brasileiro tenha man
tido, conversações sobre a inmtração de guerrilheiros daquele país
em território brasileiro, o que se configuraria como problema de
segurança nacionaL

Muito mais digno e conseqüente seria o Governo oovir o
apelo das 4 milhões de famílias que aguanlam terra e cidadania e
dos setores que engrossam as propostas de reforma agrária, indife
renciadamente, e promover uma política emergencial de reorgani
zação do espaço agrário, democratizando as relações no campo e
espantando os fantasmas de guenilha com os quais pretende chan
tagear os movimentos que lutam pela dignidade do tmbalhador ru
ral.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRCIO FORTES (pSDB - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, gostaria
de merecer a atenção deste Plenário paIa um fato que está ocorren
do, em todo o País, in1I'anqüilizando e muitas vezes impedindo o
prosseguimento das atividades das entidades beneficentes de assis
tência social, tais como escolas, creches, orfanatos, asilos e hospi
tais. RefIro-me, Sr. Presidente, às entidades confessionais
detentoras de certificado de fms ftlantrópicos e títulos de utilidade
pública federaL Por conta do reconhecimento do Estado da socie
dade dos méritos e da importância social das ações que, há déca
das, empreendem, detemrinou-se em lei o benefício do não
recolhimento ao INSS da quota patronal devida sobre a folha de
pagamentos da entidade, como compensação e estímulo aos meri
tórios e necessários tmbalhos que desenvolvem.

Não estou aqui, Sn e Srs. Deputados, paIa defender as cen
tenas, talvez milhares de entidades ditas mantrópicas, mas que na
realidade, aproveitando-se de condições pouco claras, num passa
do recente, obtiveram os certificados não para prestar, com maior
desenvoltura, serviços de ajuda à população deste nosso Brasil,
mas sim para aumentar, de forma inidônea, seus ganhos e lucros.

.Estoo aqui para chamar a atenção desta Casa paIa o fato de que a
ftscalização do INSS, na louvável ânsia de coibir abusos e e).TOS,

ao mesmo tempo em que procura aumentar a receita daquela insti
tuição previdenciária tem autuado, com a imediata cassação do
certificado de ftlantropia, fazendo cessar os beneficios dáí decor
rentes, as entidades confessionais, por motivos, no mínimo, extm
vagantes e despropositados.

No caso das entidades beneficentes da Igreja Católica, é
unânime o reconhecimento no Brasil e no mundo inteiro da sua se
cullll.' experiência no campo da educação, do amparo às crianças e
à velhice, bem como a manutenção de hospitais onde religiosos e
religiosas residem na obra que mantém, ali dormindo, comendo,
vestindo-se e recebendo dos seus superiores as quantias necessá
rias para tratamento médico-dentário, compra de remédios, passa
gens ef,c. Pois bem, esta prática de vida comunitária, austera e
exemplar, está sendo considerada pelos ftscais do INSS com for
ma de remuneração indireta. Como a lei que rege a mantropia não
permite que os dirigentes e associados da entidade sejam remune
rados, as entidades estão'sendo autuadas e os certificados de fms
.mantr6picos estão sendo cassados.

Sr. Presidente, SxAs e Srs. Deputados, há algo de muito erra
do nesta atitude. O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, já
deftniu que a vida religiosa é uma opção de vida e não pode ser
entendida como um vínculo empregatício. Se escolas, hospitais,
creches e asilos erraram, deliberadamente 00 por incompetência,
nos lançamentos contábeis e no recolhimento dos tributos e taxas a
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que estão obrigados, que sejam multados e que lhes sejam aplica
das as sanções previstas em lei. Mas amesquinhar-se na ação fISca
lizadora, desconhecendo, de fmma muito estranha e deliberada,
como uma comunidade religiosa vive e trabalha, é inadmissível, é
indesculpável, é imperdoável.

Ao trazer tais fatos ao conhecimento desta Casa, quero que
meus pares saibam que, por conta destas autuações, começa a pro
liferar, em todo o Pais, os escritórios de advocacia e de contabili
dade oportunistas, que espertamente passam a oferecer seus
serviços de assessoria na defesa de recursos administrativos, a al
tos custos. Tal oportunidade surge não s6 pela falta de escrúpulos
de alguns profISsionais de se aproveitar da aflição dessas institui
ções, mas também por conta da extensa legislação, confusa e con
traditória, que se vem acumulando nos últimos anos, não s6 por
conta das leis propriamente ditas mas também pelos inúmeros de
cretos, portarias e normas de serviço do Ministério da Justiça, do
INSS, do CNAS e do antigo CNSS.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, essas instituições
existem, sobrevivendo muitas vezes com grandes dificuldades,
parà o exercicio da caridade, como testemunho concreto da fé que
profesÍrlun no dia-a-dia da vida social. Além do aspecto do direito
à liberdade das práticas das COnfISsões religiosas em sua plenitude,
não só nas suas expressões litúrgicas, mas também nas ações con
cretas sobre a realidade segundo suas concepções, como um direi
to constitucional assegurado em todos os países civilizados, temos
que considerar as contribui~sefetivas que essas instituições be
neficentes dão ao nosso Pais, no serviço às coletividades, com a
manutenção de escolas, asilos, hospitais e creches. O valor dessas
instituições para o Brasil é incomemumvel. Quaisquer indicadores
polVentura utilizados para aferir o seu contributo social, vão apon
tar que o valor econômico dos selViços que prestam excedem, em
muito, os beneficios que recebem por conta da dispensa do rec0

lhimento da quota patronal ao INSS. Esta é uma verdade que pre
cisa ser reconhecida. Ao invés de se pensar em criar empecilhos
ao trabalho desenvolvido por'&sas instituições, precisamos desco
brir, com urgência, fonnas de apoiá-las, incentivando-as a se mul
tiplicar e não atrapalhando-as com burocracia tacanha e
mesquinha.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, grande é o débito da
Nação brasileira para com as COnfiSsões religiosas, que, até mea
dos deste século, eram, muitas vezes, as únicas entidades que man
tinham escolas e obras assistenciais, a que a popllação pudesse
recorrer. Mesmo nos nossos dias a presença destas obras confes
sionais, no campo do atendimento social, hospitalar e educacional,
é de fundamental importância para o desenvolvimento do Pais.
Este também éum fato que precisa serreconhecido.

O Sr. Ministro da Previdência conhece a matéria. Já foi pes
soalmente informado dos maleficios e da inquietude que tal proce
dimento vem causando às escolas, hospitais e asilos mantidos por
confiSsões religiosas. Apesar do interesse e da sensibilidade do~r.
Ministro pela causa, nada foi feito até agora. É preciso encontrài-;
rapidamente, uma solução justa para tais fatos, de tal forma que a
tranqüilidade possa voltar a essas entidades gye, com seu trabalho
meritório e exemplar, continuam a dar a sua' contribuição ao de
senvolvimento do Brasil, minorando e solucionando aspectos de
nossos problemas sociais que, sozinho, o Estado não tem como re
solver.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADELSON RlBElRO (pSDB - SE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, na Gré
cia antiga costumava-se afrrmar que a água "é a melhor de todas as
coisas". Nada mais verdadeiro para quem habita o Nordeste e se
acostumou a viver, por longos períodos, o contraste entre um ser-

tão seco e uma costa exuberante.
É pelVersa a seca no Semi-Árido, que, fez por outra, some,

para logo voltar, esfaimada e cmel, ceifando vidas e esperanças. O
espetáculo de devastação e miséria, 'quando ali se instala, não dei
xa de comover os brasileiros. De repente, t.odoS se apressam por
apontar mais uma solução, quase sempre.a "defmitiva", para o fla
gelo da estiagem.

Recentemente, um desses acenos de esperança voltoo a em
balar os sonhos do sertanejo. Este sertanejo que, mesmo já meio
descrente de tantas promessas vãs, teima em acreditar que um dia
o sertão vai virar mar. E parece que desta vez vai mesmo. Pelo
menos é o que asseguram os ardorosos defensores do projeto de
transposição das águas do São Francisco para o Semi-Arido nor
destino.

Pessoalmente, considero antiga e equivocada a idéia de que'
basta levar água para a região para que a fome e a miséria sejam
defmitivamente varridas do mapa das injustiças sociais no Brasil.
Digo que a idéia é antiga, porque remonta aos tempos do Império.
Ela também é equivocada, porque o fosso que separa o Nordeste
do resto do Brasil não depende só de água para ser eliminado. Se
assim fosse, Sr's e Srs. Députados, na verdejante Zona da Mata
nordest.i:tla não se registrariam alguns dos piores índices de pobre
za e desnutrição do planeta.

A transposição das águas do São Francisco pode, até mes
mo, se conduzida de maneira acertada, concorrer para minorar os
efeitos da estiagem em uma pequena parte do Sertão. Mas as van
tagens da empreitada parece que param ai. Pontos obscuros em re
lação ao projeto não foram até agora suficientemente esclarecidos,
o que nos leva a suspeitar que estamos mais uma vez diante de
uma dessas obras faraônicas, que provocam uma en01Dle sangria
no Erário, em troca de um beneficio duvidoso para a maioria da
POpllação. ,

Não se sabe, por exemplo, qual ó custo real do empreendi
mento. Uns-dizem que não passará de 600 milhões de reais. Ou
tros afnmam que não ficará em menos de 2 bilhões.
Desconhece-se também a existência de estudos que demonstrem,
de maneira convincente, as vantagens comparativas da transposi
ção em relação ao aproveitamento da água já armazenada no
Semi-Árido, bem como da água com potencial de armazenamento.

Sem resposta encontra-se, da mesma forma, a instigante
questão relativa ao fato de se priorizar a transposição, enquanto
vários projetos de irrigação e de perenização na bacia do São Fran
cisco acham-se paralisados, ao que se diz justamente por falta de
recursos.

Além disso, não se sabe como será solucionado o conflito
do uso da água para irrigação com a geração de energia. Tampou
co se tem idéia de quem arcará com o aumento do custo de produ
ção de energia decorrente do projeto, nem de como será abSOlVido
'o déficit energético que fatalmente acometerá a região.

Do rio São Francisco, sabe-se que está agonizante. Esse,
que já foi conhecido como o ''rio da integração nacional", não
comporta hoje em seu leito o trãfego demais que pequenas embar
cações. Nas suas margens, que antes abrigavam o chamado ''Vale
das Maravilhas", e onde prosperava a riqueza e a fartura, tem-se
agora, via de regra, uma incipiente cultura de subsistência que mal
sobrevive aos efeitos das primeiras estiagens.

O desmatamento, o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertili
zantes pelos grandes projetos agropecuários que pontuam na região, o
garimpo e a indústria sideIDrgica que derramam seus metais pesados
sobretudo no trecho mineiro do rio, encarregam-se paulatinamente de
transfrnmar o São Francisco em uma verdadeira cloaca.

Especialistas já têm como certo que, a prevalecer as atuais
circunstâncias de degradação ambiental na região banhada pelo
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''Velho Chico", e este passará, muito em breve, à ser um rio tem
porário. Não há, portanto, como pensar em transposição de águas,
e sem que antes sejam asseguradas ao São Francisco condições
ideais de sobrevivência.

Resta, finalmente, lembrar que, ao iàdc dos oitocentos hec
tares de terra que serão irrigados no Semi-Árido com as águas da
transposição, 3 milhões de hectares potencialmente irrigávei.. con
timIam esperando pela sua transformação em terras agriwiíáveis,
na própria bacia do São Francisco.

Não posso posicionar-me contra medidas que, em principio,
se destinam a garantir o progresso da região da qual faz parte o Es
tado que represento nesta Casa. Mas quero, também, para os nor
destinos e brasileiros, um desenvolvimento que não seja
predatório. Um desenvolvimento que se baseie no respeito pela
coisa pública e na garantia, às atuais e futuras gerações, do direito
constitucional de viver em um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PFL - PRo Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho à tri
buna fazer a defesa do Sebrae.

Em 1980, recém-formado Engenheiro pela Universidade
Estadual de Maringá, fui contratado pelo Sebrae. Foi a minha pri
meira oportunidade de exercer a profissão, como consultor técnico
daquela empresa, no antigo CEAG do Paraná. O Centro de Apoio
à Pequena Empresa sempre se caracterizou como uma instituição
capaz de melhorar o desempenho do pequeno empresário, dando
lhe luz sobre técnicas, informações e tecnologias que talvei não
pudesse alcançar com seus próprios recursos - certamente não p0
deria contratar técnicos capacitados para o desenvolvimento dos
trabalhos de forma direta. Trabalhei algum tempo no CEAG e sei
da índole das pessoas que compõem seus quadros. O meu então
chefe no escritório de Maringá, Sr. Hélio Cadore, atual Superin
tendente no Paraná, é um proftssional reconhecido e qualiftcado
dos quadros da instituição dirigida pelo Sr. Mauro Durante. O
Conselho do Sebrae é presidido pelo Sr. GuílhelIDe Mú Domin
gos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as questões politicas
não devem interferir no trabalho do Serviço de Apoio à Pequena
Empresa. Estamos defendenoG o estatuto da pequena e média em-

presas, pois precisamos ter legislação própria que beneftcie aque
les que, gerando empregos, dão sua contribuição para o progrésso
'deste Pais. Temos que estimular as pequenas e microempresas, as
maiores empregadoras deste Pais e que, certamente, fazem um tra
balho realmente consistente visando sair dá economia infotmal e
partir para a tentativa de cre~er e legalizar-se. Há uma fase inter
mediária para a empresa informal de fundo de quintal que quer
transfOtmaI-se numa grande empl;esa. É preciso dar as condições
necessárias para que esse crescimento aconteça, estabelecendo
uma tributação diferenciada para empresas ainda em fotmação.

Aqui ftca o meu apoio ao Sebrae; esperando que os recursos·
a ele destinados possam ser devidamente aplicados, com ftscaliza
ção, para que o serviço possa prosseguir beneftciando milhares e
:ülHhares de pequenos empresários neste País.

LA..proveito a oportunidade, Sr. Presidente, para registrar d0
cumento qlJé recebo do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá,
do Sindicato dos Conferentes do Paraná, ao Sindicato dos Conser
tadores de Paranaguá e Antonina, do Sindicato dos Vigias Portuá
rios de Paranaguá, do Sindicato dos Trabalhadores de Bloco de
Paranaguá e Antonina, do Sindicato dos Empregados Portuários
do Estado do Paraná, do Sindicato dos Anumadores de Paranaguá
e do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veiculos Rodoviá
rios de Paranaguá. Todos eles estão protestando contra a transfe
rência de uma área de 16.610 metros quadrados à Empresa Centro
Sul Serviços Marltimos..Ltda. pelo Serviço de Patrimônio da
União.

O Estado do Paraná havia manifestado por escrito seu inte
resse, mas a empresa, apropriando-se da área, pretende cobrar pe
dágio dos caminhões e das esteiras que nela trafegam.

Há um equivoco nesse processo. Essa área foi aforada à
empresa, mas certamente o Serviço de Patrimônio da União equi
vocou-se. Peço que se faça justiça, devolvendo-se essa área ao Pa
trimônio da União, para depois ser efetivamente transferida a
quem de direito, à Administração do Porto de Paranaguá, que já
havia manifestado seu interesse.

Estes são os meus registros de hoje. Peço as providências
necessárias para a consolidação das reivindicações.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

ParanagutllPR. 18 de ~etembro da 1995.

Ref.: Apelo formulado aos insignes Parlamentares FederaIS.
no sentido da correção de irregularidade verificadas no
processo de nú 10980.003941/93-07, da Secretaria de
Patrimônio da União SPU, Delegacia do Paraná, que
autorizou a escritura pública em favor da CENTRO SUL
SERVIÇOS MARfTIMOS LTOA., de uma área de 16.610,53m2,
mais um armazém graneieiro, com área construída de
a.40a,45m2, arrendados pela Administração dos Portos de
Pal'anaguá e Antonina - APPA, à beneficiada, cujo patrimônio
deveria ser devolvido ao Estado em 1996, em conseqüência
do término do contrato de arrendamento.
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Sénhor Dcput::ldo:

As entidades sindicais que agrupam os trabalhadores portuários
de Paranaguá, por seus representantes legais que subscrevem., presente,
pedem vênia para submeter á superior avaiíação de V. Excía. as
considerações que se seguem, pertinentes ao processo de referência.

,
1/

~
~

" '
~ A Secretaria de Património da União - SPU, E!m processo acima

7)) mencionado, autorizou e foi executada a escritura pública de nD 48.5t4, no
Cart6rio do Registro de Im6veis. em Paranaguá, em favor da Centro Sul

/ Serviço~ Morltimo::o Ltdo., entregondo à beneficiado, em troco de volor
/ /--s1mbolleo, uma area extremamente privilegiada no Corredor de Exportaça o

~
Porto de P:Hanaguá, cujo contrato de arrendamento, celebrado pela

'. -'APPA e a empresa em questão. sob a supervisão da extinta Portobras. hoje,. /IÍ Departamento de Portos e Hidrovias - D?H. terminaria no ano que vem,
l_V/ ./'':i~ Referido processo do S?U tramitou sem qualquer con$u!ta à

~' principal intel'el:isada, APPA, sendo pl'omovido pOI' um advogado ~ue

'\......., ofereceu este tipo de serviço a todos os terminais arrendados em
.~ '"":' Paranaguá e conseguiu escritura pública de área ainda maior que á
~ originalmente arrendada. atingindo áreas de outras duas empresas

arr~ndatárias - a V, Morei e Sagel/Slavieiro - e criando enorme conflito no
Sistema Corredor de Exportação de Paranagua '

Ao autori;:or a escrituro pública em fovor do Cantro Sul Serviço~

Marltlmos Ltda.. a Secretaria de Patrlmonlo da UnJlo - SPU. Ignorou
completamente o volumoso processo protocolado naquele 6rgão público,
peia APPA. ,onde. entendendo todos os pre-requisitos. que oneraram aos
c:::fres públicos do Estado, apresentou-se levantamentos
aerofotogametricos e topográficos. definindo .características técnicas.
utilizaçâo atual e futurrJ de todas as áreas de marinha e acrescidas de
intefesse do porto, inclusive onde está a elnpl'e~a beneficiada, por ser
e)(tremamente nobre. Tant:) o processo elaborado pelo porto para
regularização dessas áreas atendeu todos os requisitos, que a Delegacia
do SPU do Paraná manifestou, em declaraçao formal, a sua correçao. A
APPA contíatoú empresa especializada para a execução desses serviços
(Ievant.amento aerofotogamétncos. etc). soliCitando posteriormente a
rogul:íriz:Jç~o individu::ll de c:Jd~ uma d~s âro:Js, o inclusive o quo tr::lt::l d::l

es rr ds a Centro Sul rotocolada com o nO 342/89 e o lote de nii
nos termos do Decreto 25.398/49 ue fU'ndamentZ! o Contrato de

Concessilo ao Governo do Parans.
C> ....... c:a:z:

Em consequência. ao entregar (doar) área à Centro Sul Serviços
Mal'ltimo::t Uda., iniciando um glave processo de divisão do Purto de
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Paranaguá em capitania hereditárias, a SPU ignorou completamente ainda
o termo de contrato registrado no Tribunal de Contas da União, sob nll

2.621, em 13/12/1932. contrato este celebrado "ex vi" do Decreto nO
22.021, de 27/10/1932, cujos termos da Cláusula 111 diz textualmente: "O
Governo Federal autoriza a utilizaçAo pelos concessionários
(APPA/Govcrno do P::H~ntl), dos terrenos de m~rinha e acrescidos, que
sejam necessarlos a execu~ao das obras a que se refere o presente
contrato e que ainda não estejam afora~os", definindo, entre outros pontos,
na Clausuia VI, que "Q., Cj)n.ce~rio poderá dispor, mediante venda ou
w~n..dam.e,nto, cujos preços e demais condições serão submetidas à
mqyaç.ão..-.do Governo Federal (no caso, o Ministério dos iransportesL das
sobr :; de terrenos adouirido!; 001' com ra ou de!5a roo!'ia~âo bem corno
das reas de marinha e seus respectivos acrescidos, que lhes foram
-~nUtr:guesem virtude do disposto na Cláusula 111, deste contrato, desde que
tenham se tornado desnecessárias às obras e serviços de utilidade pública,
a juizo do Governo Federa'" e que, portanto. legalmente a SPU não ooderia
autoriZar a escritura pública à Centro Sul Serviços Marltimos Ltda" por
ferir ainda o proprlo Contrato de Concessao. firmado entre o Governo
Federal e o Governo do Paraná. em 4 de abril de 1949. onde o estado é
autorizado a ocupar com obras e instaiacões os terrenos de marinha e
:Jcrescidos de marinha" que não tivessem sido aforados até aquela d:at3.
retorcando a autorizacão em varias Clausulas do Contrato. inciusive de
formó bem explicit<J ct<J Décim<l. onde diz que: <lutorizo o concession~rio ::l

::ie U IIiz81 do::; terreno::; doe marinha", aCI e::icentando, indeoendenie de
qual r ônus ao concessionário; desde que não estejam aforadQs .
.e;clare~dY:;los parágrafos primeiro e segundo que "ficam reservados
Da/ih atender às necessidades de amoliacão das instalacões todos os
terrenos de marinha, que na data deste contrato não estejam afOrêldo:i a
q;e.Ii.qu_f!m-ªºI,!ngldC?_s,J~~tº-.p-'~_nC?. ~.r~1 ,da. r_e.t~rid~ ..am.QllélCLãO e que "a
entrega far·se·á por meio de termo lavrado na Delegacia Regional do
'SêrViEQde Património da União. termo em gue constarão todas as
ê.âtict.e,risticas técnic:3s do terreno a ser entregue,

Ignorou..assim, a SPU. ao ceder ilegalmente a Centro Sul
5tH viços Mal'ltimos Lida., a pl Opl iedade de bens públicos de altíssimo valol
de mercado, entregues a preço simbólico, que toda aquela área privilegiada
de porto teve seu valor agregado por pesados investimentos feitos com
recursos públicos do Governo Federal e Governo do Estado. ao longo de
décadas, onerando ao Tesouro do Paraná e do País. A área conta com toda
infra-estrutura de caríSSImo aterro hidráulico. drenagem. urbanlzaçao e
todo conjunto que forma o sistema Corredores de Exportaç:io e o importante
complexo portuário de Paranagua, incluindo cais, dragagem, ferrovias. ruas
de acesso e que o contrato de arrendamento celebrado entr-e a
APPAiCentro Sul com a autorização do Ministério dos Transportes, institui
durante um'a década o subsidio tarifário à empresa, a t!tulo de estimulo
para construir o armazem graneieiro que deveria retornar ao patrimÔniO do
País e foi doado pela SPU. dando um calote no Poder Público que deveria
reaver estes bens no prõximo ano,

Agravando as irregularidades focalizadas, a SPU, ao concede i a
escritura pública à empresa Centro Sul Serviços Marítimos Ltda. à revelia



22932 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1995

da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, bem como do
proprlo Ministerlo dos Transportes. atropelando até a Lei nU 8.630/93. de
modernizaçâo dos portos. que disciplina o assunto. abre grsvissimo
precendente no sistema. podendo todas as empresas que mantém contrato
de arrendamento no Porto de Paranaguá ou em outros portos do Pais.
solicitar e ganhar a propriedade. burlando e 'roubando o Estado. dividindo
um grande porto nacional - o de Paranaguá - em capitanias hereditárias.
instituindo donata,-jos e J't~sultando -num escandaloso plejuizo a coisa
pública, correção, dignidade. dificultando o desenvolvimento da economia e

·de tod_a sociedade brasileira.

Pelo exposto, e justiflct:ãdamente preocupados com os rumos da
chamada "~odernlzaçâo dos Portos". mais próxima. do Cartel de Cal, do
que dos palzes do primeiro mundo que queremos copiar, om nome do~

trabalhadores portuarios em geral. postulamos o apoio e Intervent;:ao de V.
Excia .• junto ao Poder Executivo, nq sentido de as irregularidades ora'
relatadas sejam corrigidas e' os verdadeiros i..teresses nacionais sejam
resguardados. sem danos ao prioritário patrimônio público.

R~t:~ba rj~'5dê 10']0 0'5 p~rênê'5 agradeClmêntos <:la .~0Io?""'r'l;Jd'?

,...,ô.jdw':'a iü \J~iciiiu. ';\;iii "4 i1v:';';';C:; jj"jyl':'; ~iti.i ~:;tiiiiw ..: cCíi:.;idC::íÜ~~~
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o SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, os dados
que progressivamente vão sendo divulgados já nos permitem vi
sualizar o tamanho do golpe contra o patrimônio público brasileiro
que o chamado Programa Nacional de Desestatização já realizou.

yai ficando claro para n6s, que nos empenhamos na apura
ção e pimição da conupção do Esquema PC Faria9-Collor e mais
à frente na CP! do Orçamento com seu esquema dos "anões", que
PC Farias Collor e os "anões" promoveram infantis e desprezíveis
furtos quando comparados seus deslizes com os astronômicos as
saltos contra o patrimônio p1blico realizados oficialmente atnvés
desse Programa de Desestatização. Melhor seria se esse programa
fosse chamado Programa de Confisco do Patrimônio dos Brasilei
ros e de sua Transferência Gratuita aos Grandes Capitalistas Priva
dos. Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, O BNDES informa que
a União arrecadou até agora, com a chamada "venda" de 36 esta
tais, a quantia de 8,84 bilhões de dólares. Outros 395,5 milhões de
dólares foram apurados com a venda de participações minoritárias
da União em empresas privadas elevando a soma das privatizáções
para 9,24 bilhões de dólares.

Porém, o BNDES s6 recebeu desse total pouco mais de
10% em dinheiro, todo o restante foi pago em moedas podres, títu
los com valor de mercado muito inferior ao valor de face e com
prazos de vencimento previstos para daqui a quinze, vinte ou trinta
anos. Mais do que isso: parte significativa e às' vezes todas as
quantias pagas em dinheiro saíram dos cofres da União, através de
fmanciamentos altamente vantajosos oferecidos pelo próprio
BNDES.

Mas as intituladas ''privatizações'' - na verdade doações 
ganham o caráter de verdadeiros crimes de lesa-pátria quando se
comparam os preços de venda estipulados para as estatais pelos
órgãos do Governo com os valores de patrimônio declarados hoje
pelas mesmas estatais e com os lucros líquidos por elas auferidas
em um único ano. .

A revista Exame de agosto de 1995, que publica a lista das
"500 maiores e melhores empresas do Brasil", mostra que a Usi
minas, vendida em 1991 por 1,92 bilh~s de d6lares, dos quais
apenas 495,4 milhões de d6lares pagos em dinheiro, obteve em
1994 um lucro líquido de 422,8 milhões de dólares e registroo no
mesmo ano um patrimônio líquido de 2,44 bilhões de d6lares.
Mostra que a Açominas vendida em 1993 por 598,5 milhões de
dólares, dos quais apenas 29,9 milhões de d6lares pagos em di
nheiro obteve lucro líquido ge 9,7 milhões de dólares em 1994,
mas registrou no mesmo ano um patrimônio líquido de 4 bilhões
de dólares, quase oito vezes o valor de sua venda e mais de 133
vezes o valor do pagamento em dinheiro recebido pela União em
sua privatização.

Tomando por base 21 estatais privatizadas a partir de outu
bro de 1991 e que figuram na lista das "500 maiores e melhores"
da revista Exame - Usiminas, CSN, Açominas, Acesita, Cosipa,
CST, Piratini, Copesul, PQU, Petroflex Poliolefmas, PPH, Polisul,
Oxiteno, Politeno, Litriflex, Cinique, Ultrafértil, Fostértil, Embraer
e Caraíba - veremos que os números maquiados pelo BNDES para
mostrar sucesso do programa de privatização escondemum assalto
ao patrimônio do País que faria Collor, PC e outros coraram de
vergonha por não terem tido competência de fazer nada parecido.

A União arrecadou 7,85 bilhões de dólares com a venda
dessas 21 estatais, dos quais somente 1,19 bilhão de d6lares em di
nheiro. Essas mesmas 21 empresas obtiveram um lucro líquidos de
1,38 bilhão de d6lares só em 1994 e registraram, no mesmo ano,
um patrimônio líquido de 23,7 ~ilhões de dólares.

Os dados da revista Exame dão claros indicativos de como
é feito o saque do patrimônio público e comprovam que desde o

Governo Collor lucrativas e estratégicas empresas estatais estão
sendo doadas a grupos privados através de leilões que são verda
deiras farsas.

Um ano atrás, em 28 de julho de 1994, o Governo vendeu
em leilão a Caraíba, pelo preço de 5,8 milhões de d6lares, dos
quais apenas 600 mil d6lares pagos em dinheiro vivo. Nesse mes
mo ano a Caraíba, segundo a revista Exame, obteve um lucro lí
quido de 40,4 milhões de d6lares e registrou patrimônio de 426,5
milhões de dólares. Ou seja, somente o lucro líquido obtido em
1994 pela Caraíba é 64 vezes maior do que o valor que seus com
pradores tiveram que despender em dinheiro para tomarem-se seus
proprietários, e seu patrimônio líquido registrado no ano da sua
privatização é 69 vezes superior ao preço de sua venda. É um es
cândalo, mas é mais do que isso: é-um crime de lesa-pátria.

Poder-se-ia aqui dizer que Fernando Henrique Cardoso,
mesmo tendo sido Ministro das Relações Exteriores e da Fazenda
do Governo Itamar Franco e tendo entre seus auxiliares a mesma
equipe que conduziu as privatizações citadas, nada tem a ver com
as privatizações passadas. Não é verdade. Ainda mais quando as
privatizações continuam hoje dentro do mesmo diapasão.

O caso da Copene, privatizada há pouco, é exemplo de ne
gócio recente realizado por governante improbo. A maior central
de matéria prima petroquímica do País e a principal empresas do
P6lo PetIoquímico de Camaçari foi a leilão em 15 de agosto passa
do. O Governo de Fernando Henrique vendeu os 32,76% das açõ
es que a União tinha na Copene por exatos 241,38 milhões de
reais, dos quais apenas 24,1 milhões de reais em dinheiro.

Mas, segundo a revista Exame, a C~ne faturou, em 1994,
2,11 bilhões de reais, obtendo um lucro de 137 milhões de reais e
registrando um patriÍnônio líquido de 2,72 bilhões de reais. Ora, se
uma empresa tem 2,72 bilhões de reais de patrimônio líquido, os
32,76% de suas ações sobre controle da União jamais poderiam
valer apenas 241,38 milhões de reais, mas, pelo menos 890,35 mi
lhões de reais. E se o Governo vendeu por um preço bem menor
do que esse, recebendo apenas 10% dele em dinheiro e ainda fi
nanciando os compradores, lesou o patrimônio público e incorreu
em crime tipificado pela legislação do País.

A Norquisa, que já controlava 47,59% do capital da Cope
ne, através desse mecanismo altamente beneficioso, assumiu o con
trole da antiga estatal, ao adquirir mais 5,97% do seu capital votante.
E sabem quem são os donos da Norquisa? Os grupos Econômico,
0debred1, Suzano, Rhodia, Mariani e Dow Química. O Grupo Ec0
nômico é o seu maior acionista, com 31% de seu capital.

Quando o Banco Central interveio no Banco Econômico
constatou negociações suspeitas entre o Econômico e empresas de
seu pr6prio grupo, que levaram ao rombo de mais de 3,5 bilhões
de d6lares. Ou seja, dinheiro que saiu do Banco Econômico, e foi
coberto pelo Banco Central, serviu para engordar patrimônio do
próprio Grupo Econômico, seja no Brasil, através das empresas
que controla, seja no exterior, através de um suspeito banco que o
grupo fundoo nas Ilhas Caymam.

O Governo brasileiro, quatro dias após tomar conhecimento
disso tudo, resolveu vendêr uma grande empresa estatal, a Copene,
para um grupo onde desponta exatamente o Econômico, empres
tando aos compradores dinheiro do BNDES, a juros de 6% ao ano
e dez anos de prazo de carência. O total do dinheiro pelo qual o
grupo comprou a Copene.

Houvesse no Brasil um Legislativo e um Judiciário sobera
nos e independentes, a cadeia seria o destino desses que, em nome
de uma modernidade falaciosa e torpe, cabisbaixos e rastejantes
ante imposições do capital estrangeiro, permitem o assalto ao que
é do povo brasileiro e tramam o desmantelamento completo do Es
tado nacionaL
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Durante o discurso do Sr. Haroldo Lima, o Sr.
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. WilS'on Campos, 1°
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Valdir Colatto

O SR. VALDIR COLATTO (pMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a agricul
tura nacional está passando pela pior crise de que se tem registro
na história do Brasil. No cenário interno, a agricultura, neste ano
de 1995, está regristrando uma perda de valor bruto da produção,
em média, de 32% relativamente ao ano passado, o que representa
um prejuízo para os produtores da ordem de 9,6 bilhões de reais.
A questão do endividamento rural não foi solucionada, o anúncio
dos preços mínimos para a safra de verão vindoura apresenta uma
redução em termos reais de 30%. Acresça-se que em face da não
ObselVânCia do § 2° do art. 16 da Lei n° 8.880 pela MP n° 1.072,
que prevê a correção dos preços mínimos em patamares equiva
lentes às atualizações monetárias das dívidas, os preços mínimos
serão rebaixados ainda mais em termos reais, o que significa um
ônus excessivo para ser abSOlVido pelos produtores rurais.

Os primeiros indicadores apontam que a produção brasileira.
de grãos poderá ter uma redução de 20% a 30% na safra 95/96, o
que implica sairmos de uma produção de 81 milhões,de toneladas
para 60 milhões de toneladas. A diminuição da produção agrícola
trará, além de grande prejuízo social no campo e nas cidades pelo
aumento do êxodo rural, perdas de empregos, impactos negativos
dos preços da economia e perda de divisas internacionais pela ne
cessidade de se incrementar as importações de alimentos que dei
xaremos de produzir por falta de uma política adequada para o
setor rural.

Os problemas internos da agricultura brasileira são notícias
nos principais meios de comunicação do País e mostram que a cri
se da agricultura já está visivelmente instalada nas economias das
cidades que têm como fonte principal de geração de renda e em
prego a atividade do campo. A minha preocupação neste pronun
ciamento é alertar não só para os proble~sde ordem que estamos
enfrentando, mas também para os problemas externos que o setor
rural está sofrendo devido à condução amadorística dos negocia
dores·brasileiros nos foros internacionais do GATI e do Mercosul.

Sr"s e Srs. Parlamentares, a economia mundial está alicer
çando bases que poderão trazer um novo surto de prosperidade em
tennos de geração de renda e de emprego, mas é mister afmnar
que o Brasil poderá ficar à margem desse desenvolvimento, caso
continue adotando posições nefastas aos produtores nacionais.
Nessa perspectiva, a conclusão da Rodada Uruguai do GATI
(Acordo Geral de Tarifas e Comércio), em dezembro de 1994, em
bora acene numa direção de médio e longo prazos que poderá for
talecer o sistema multilateral de comércio, adota para estes
próximos anos a legalidade e a convivência, embora em níveis
mais baixos, das práticas desleais de comércio proporcionadas pe
las políticas de altos subsídios aos produtores e exportadores agrí
colas dos países desenvolvidos.

O GATI, por congregar a maioria dos países mundiais, é
uma tentativa de se inibir a tendência à fragmentação das trocas
internacionais de comércio em blocos estanques, todavia a fonna
ção de blocos econômicos é uma realidade do comércio mundial,
dentre os quais podemos enumerar. 1) União Européia (UE) for
mada pela Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Ho
landá, Bélgica, Dinamarca, r0rtugal, Grécia, Irlanda,
Luxemburgo, Finlândia, Suécia e Austria, com um PIB total de
máis de 6,7 trilhões de dólares; 2) Acordo de Livre Comércio da

América do Norte - NAFTA - composto pelos Estados Unidos,
Canadá e México, com um PIB total de 6,7 trilhões de dólares; 3)
Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico 
APEC - que congrega 18 países e totaliza um PIB de 12 trilhões
de dólares; 4) MERCOSUL - Mercado Comum do Sul- compos
to por Brasil, Argentina, .Uruguai e Paraguai que juntos somamum
PIB de 750 bilhões de dólares; 5) Pacto Andino que contempla a
Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Peru, com um PIB total
de 146 bilhões de dólares e, 6) Grupo dos Três (G-3) com o Méxi
co, Venezuela e Colômbia, que totalizam um PIB de 398 bilhões
de dólares.

A fonnação de blocos econômicos, embora estabeleça con
dições prioritárias de comércio para os países-membros em detri
mento dos demais, tem contribuído para a geração de um
aprendizado à medida que se procura amenizar os efeitos das polí
ticas protecionistas internas mediante a implantação de zonas de
livre comércio ou de união aduaneira.

A fonnação de blocos econômicos e a simples adesão de
países num conglomerado econômico têm trazido efeitos negati
vos para o comércio agropecuário do Brasil. A esse exemplo, p0
demos citar a adesão da Áustria, Suécia e Finlândia à Comunidade
Econômica Européia no início deste ano, que, por praticarem tari
fas de importações inferiores às flXadas pela CEE, tiveram que au
mentar as suas alíquotas até o limite praticado pela Comunidade.
Com essa alteração tarifária, o Brasil foi duramente penalizado nas
exportações de suco de laranja, café, fumo, autopeças, melões, e
outros produtos. Embora a elevação tarifária desses países tenha
ficado inferior às consolidadas no GATI, existe aquestão do dano
causado às exportações de produtos brasileiros, e por isso temos
que solicitar compensações junto à Organização Mundial de Co
mércio - OMC.

No caso específico da fonnação de bloco, o Brasil passa
atualmente pela experiência do Mercosul, que embora tenha con
tribuído para o aumento do comércio entre os países-membros tem
trazido problemas para o setor agropecuário brasileiro.

O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção, assinado
pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em 26 de março de
1991, e entrou em vigor em 29 de novembro do mesmo ano sendo
identificada a sua duração. . '

Os principais instrumentos previstos nesse TratadO- para a
constituição do Mercado Comum são:

1. programa de liberação comercial, que corresponde a re
baixas tarifárias progressivas, e eliminação das restrições não~tari

fárias; ,
2) estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum"": TEC;
3) coordenação das políticas macroeconômicas;
4) adoção de acordos setoriais.
Inicialmente, no MERCOSUL, foram estipuladas preferên

cias tarifárias entre os Países-Membros, e a partir de 1° de janeiio
de 1995 se estabeleceu uma Zona de Livre Comércio com a elimi
nação das tarifas e restrições não-tarifárias e uma União Aduanen:a
com uma estrutura uniforme de tarifas em relação a terceiros mer
cados, a chamada TEC - Tarifa Externa Comum. ' .

Na realidade, pelas diferenças de produtos e de condiçõe~

competitivas, foram fonnulados dois expedientes que devem per
durar por determinados período. O primeiro é a Lista de Exceção 4
Tarifa Externa Comum. que flXa tarifas diferentes para terceiros
mercados. Neste caso particular, num primeiro momento o Brasil
incorporou apenas alguns produtos lácteos e o algodão e, poste- .
rionnente, com a inovação introduzida pelo Decreto nO 1.471, de
23 de dezembro de 1994, ingressaram na Lista de Exceçãoas' car
nes, que tiveram as alíquotas reduzidas de 10% para 2% eo arroz!
aumentando de 10% para 20%. O segundo é a Lista de Adequa-
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ção, que evidencia uma gama de produtos que ainda vigOl'll.Ião ta
rifas no comércio intra-MERCOSUL e que semô desgravadas
llDIlalmente até a sua eliminação total, que deverá ocorrer no ano
2001. Nesta Lista, o Brasil contemplou apenas 29 posições tarifá
rias, das quais apenas quatro para produtos agroindustriais: 2 para
pêssegos e 2 para vinhos). A Argentina apresentou uma lista com
221 posições tarifárias, o Uruguai uma lista com 950 posições tari
fárias e o Paraguai com 427 posições tarifárias. O Paraguai, que já
6 um tradicional exportador de algodão para o Brasil, protegeu
ainda mais os seus produtores, contemplando-os na Lista de Ade
quação com 103 posições tarifárias no capítulo de algodão com ta-o
rifas de até 30% para o comércio intrabloco.

A TEC prejudicou o setor agropecuário nacional por terem
sido os produtos dele oriundos contemplados com tarifas do Im
posto de Importação em média de 10%, enquanto que.os defensi
vos, máquinas e implementos agrlcolas foram contemplados com
tarifas de 14%. Isto significa que os critérios não foram neutros,
desprotegendo os produtos agropecuários em relação aos seus in
sumos. O correto seria que os produtos tivessem tarifas iguais às
dos seus insumos.

No caso da integração econômica, o setor agropecuário é
sensivel devido aos elevados subsídios que são praticados pelos
países desenvolvidos e pela baixa taxa de retomo da atividade vis·
à·vis os demais setores da economia. No caso do MERCOSUL, a
vulnerabilidade brasileira decorre da elevada carga tributária em
relação aos demais países e da vantagem competitiva da região'

, pampeana da Argentina, que pelas excepcionais condições edafo
climáticas (alta fertilidade natural dos solos, topograflll plana e
condições climáticas que reduzem a necessidade do uso de defen
sivos agrlcolas), resultam em custos de produção inferiores aos do
Brasil. A situação se agrava quando se I1gregam os custos do cre
dito e de transportes que fazem com que regiões com alta produti
vidade se tomem economicamente inviáveis para escoar a sua
produção. No caso específico do frete, fica mais barato para a Re
gião Nordeste importar milho da Argentina pagando 17 dólares a
tonelada do que obter produto da Região Centro-Oeste, e pagar
llm frete de 70 dólares a tonelada.,

Nos estudos levados a 'efeito por pesquisadores brasileiros,
foram apontados os seguintes produtos agropecuários sensíveis na
integração do MERCOSUL: trigo, milho, arroz, cevada, leite em
pó, queijos, uva, pêssego, pêra, ameixa" carne bovina, couros, soja,
algodão e girassoL Como a maioria,desses produtos não foi con
templada na Lista de Adequaçãó ou na Lista 4e Exceção à lEC, a
agricultura nacional está passando pelos seguintes problemas: 1)
desemprego da mão-de-obra rural, que apenas para o caso do trigo
é estimado em 360 mil trabalhadores, e o do algodão, 1,7 milhão
de trabalhadores; 2) ausência do Programa de Reconversão Produ
tiva no sentido de dotar as cadeias produtivas com sistemas efi
cientes de produção para enfrentar a concorrência regional, ou
quando isso não for possível, propiciar a inserção em outros ramos
de atividade econômica, e 3) concorrência desleal e predatória das
importações subsidiadas pelos países desenvolvidas com conse
qüências irreparáveis na fonnação da renda rural brasileira.

Não bastassem os problemas advindos do MERCOSUL, te
mos a questão da concOJ.'l'ência desleal e predatória praticada pelos
países da América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e da
União Européia. A longa duração das negociações da Rodada Uru
guai do GATT se deu em função das questões agrlcolas arduamen
te defendidas pelos países ricos na IDIlDIltenção do status quo de
seus produtores. Em função disso, os resultl!dos imediatos das ne
gociações do GATT em relação à agricultura apresentam-se extre
mamente tímidos a curto prazo, mas que sinalizam uma tendência
de limitação dos subsídios com reduções gradativas.

Apenas para se ter uma idéia do efeito nocivo ,dos subsídios
agrlcolas, a União Européia e os Estados Uriídos pagam aos seus
produtores até pela não-produção, isto é, as áreas que os produto
res deixam em poosio são remuneradas pelo Estado. Além disso,
recebem um preço mínimo e na hora da exportação ganhll1O. um
adicional para composição de renda. Para o caso específico do tri
go importado da União Européia, se os subsídios fossem retirados
e a renda dos produtores comunitários tivesse que ser fonnada
apenas no mercado, o trigo, em vez de ter sido comercializado a
dólares a tonelada FOB pago pelos importadores brasileiros no
ano passado, passaria para dólares 185 a tOnelada, o que possibili
taria um preço de paridade referencial para pagamentos aos produ
tores brasileiros de 240 dólares a tonelada, em vez dos 129 dólares
a tonelada (119 reais) de preço mínimo fIXado pelo Governo para
1995. Este raciocínio pode ser estendido para os demais produto
res agropecuários.

A questão dos subsídios agrícolas internacionais é um pr0
blema de grándes proporções e é U1J1ll relação desigual, uma vez
que se trata de uma disputa entre o Tesouro dos países ricos com o
dos países desprovidos de recursos, e que taxam pesadamente a
sua produção agrlcola como é o caso do Brasil.

Na Rodada Uruguai do GATI o acordo sobre agricultura
teve como resultado principal a conso~ e reduçã~ de todas as
tarifas de produtos agrlcolas. Para isso, foi necessária a conversão
de,medidas não-tarifiírias (quotas de importações, proibições, etc.)
em tarifas. As reduções, por linha tarifária, devemo ser, no míni
mo de 36%, em seis anos, para os países desenvolvidos e de 24%
para os"países em desenvolvimento.

E exigida a IDIlDIltenção das oportunidades de acesso aos
mercados.de no mínimo 5% do consumo doméstico. Medidas de
subsídios à produção interna devemo sofrer redução de 20% para
os países deSenvolvidos e de 13,3% para os países em desenvolvi
mento. Algumas medidas chamadas de "caixa verde", que incluem
serviços governamentais na área de pesquisa, controle de doenças
ou pagamentos diretos aos produtores, estão isentas do compro
misso de redução.

No caso dos subsídios às exportações, seus valores deverão
ser reduzidos em 36% relativamente ao período-base de 1986
1990, e as quantidades exportadas reduzidas em 21% num período
de seis anos.

O acordo prevê a "cláusula de paz" para a não- aplicação
do Código de Sub&idios às medidas da "caixa verde", apoio inter
no e subsídios às exportações mantidas conforme os compromis
sos do Acordo e para a limitação de ações contestatórías. Essa
"cláusula de paz" terá duração de nove anos e fmdaIá no ano 2004.

No ano de 1994, constatou-se elevação dos subsídios prati
cados pelos países ricos. A União Européia gastou 80,5 bilhões de
dólares com subsídios agIÍcolas, os Estados Unidos gastaram 22
bilhões de dólares, o Canadá 4 bilhões de dólares, e o Japão 46,4
bilhões de dólares. Enquanto isto, no Brasil, com a introdução do
Plano Real, os preços agrlcolas foram aviltados, os preços míni
mos congelados e as dívidas dos produtores corrigidas pela TR.

Em função das facilidades de importações promovidas pe
los países desenvolvidos via subsídios, o Brasil aumentou suas im
portações em detrimento da produção nacional. Com isso, as
importações de arroz, aveia, trigo, cevada, milho e algodão totali
zaram, no ano passado, 9,1 milhões de toneladas e consumiram
1,885 bilhão de dólares CJF. Neste ano, caso a tendência permane
ça semelhante à verificada nos cinco primeiros meses, as importa
ções chegamo a 11,6 milhões de toneladas e esterilização 2,3
bilhões de dólares das nossas reservas internacionais. As importa
ções de produtos agrlcolas foram elevadas substancialmente afe
tando a comercialização interna via internalização dos subsídios
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internacionais, uma vez que, quase todas as petições envidadas pe
las entidades representativas dos produtores rurais não lograram
êxito junto à burocracia do Ministério da Indústria, do Comércio e
Turismo.

S~s e Srs. Parlamentares, é impossível o Brasil competir
num ambiente de comércio internacional altamente subsidiado pe
los países ricos. Com a tendência à diminuição dos subsídios nos
países desenvolvidos, a competitividade do Brasil será rapidamen
te aumentada e teremos condições de elevar a produção agrícola,
principalmente se a questão tributária for homogeneizada em rela
ção ao resto do mundo e as taxas de juros ficarem a níveis dos pra
ticados no mercado internacional. Vale lembrar que o Brasil,
segundo levantamento do IBGE, dispõe de 62% da 'área do territ6
rio nacional com potencial para a produção agrícola. Isso repre
senta mais de 527 milhões de 'h~tares que podem ser destinados à
agricultura. Para tennos uma dimensão relativa dessa potencialida
de basta dizennos que essa área equivale à soma de toda a área
plantada no Planeta com as seguintes culturas: trigo (220 milhões
de hectares), soja (60 milhões de hectares), milho (133 milhões de
hectares) e arroz (143 milhões de hectares). Mesmo assim, a agri
cultura no Brasil ocupa apenas 52 milhões de hectares, computan
do-se as culturas permanentes e temporárias, o que representa
apenas 10% da área que o Brasil pode destinar ao setor.

Enquanto isso, os estoques de alimentos no mundo são os
mais baixos após a Segunda Guerra Mundial. O FinanciaI Times
disse: as reduzidas existências de certo número de bens fará os
preços s.usceptíveis à interrupção imprevista dos abastecimentos.

Há muitos meses, o governo dos Estados Unidos anunciou
que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, não tem
reservas alimentares de urgência. Na Europa, a existência de grãos
tem caído a um mínimo histórico de 6,26 milhões. de toneladas.
(Há um ano, as reservas européias eram de 17,16 milhões de tone
ladas, há dois anos, eram de 33,43 milhões de toneladas).

Na América do Sul e na África, a produção de cereais e ou
tros alimentos básicos vem caindo há dez anos. Na Rússia, os últi
mos cálculos são de que a colheita de cereais será de 75 a 78
milhões de toneladas, a mais baixa em 25 anos.

A colheita total mundial de cereais este ano está calculada
em 1.724 milhões de toneladas, muito abaixo das colheitas dos úl
timos anos e também abaixo do consumo mínimo mundial de
1.800 milhões de toneladas.

Na realidade, para satisfazerem a ingestão diária de mais de
2.000 calorias por pessoa, a produção mundial de cereais deveria
ser de mais de 3 bilhões de toneladas.

Para várias décadas, o negócio mundial dos cereais é domi
nado por um punhado de companhias, encabeçadas por Cargil e
Archers Daniels Midland. Dwayne Andreas, presidente da Archers
Daniels Midland, e antes, alto funcionário da Cargil, é membro da
junta consultiva internacional da Corporacion Hollinger. Archers
Daniels Midland está atualmente sujeita a uma investigação fede
ral nos Estados Unidos por manipulação dos preços. A investiga
ção abrange a Tate e Lyle PLC, a companhia britânica que domina
o mercado mundial de açúcar.

A exposição do setor agropecuário à concorrência mterna
cional decorrente da acelerada redução tarifária não foi acompa
nhada de instmmentos eficientes e ágeis que possam salvaguanlar
o mercado interno da concorrência predatória dos países que sub
sidiam: fortemente a'sua agriCq1tura. Para adequar o setor rural ao
atual quadro internacional de cométeio são necessárias as seguin
tes medidas:

1) aparelhamento da máquina burocrática do Estado para
aplicar com eficiência a legislação antidumping e anti-subsídio;

2) em relação à TEC existe a necessidade de se criar um DÍ-

vel de proteção neutro entre os produtos e seus insumos;
3) inclusão na Lista de Exceção à TEC, com tarifas de 35%,

o que corresponde ao nível médio consolidado no GAIT, os se
guintes produtos: algodão, alho, cebola, arroz, trigo, coco raIado,
cevada, malte, látex de borracha natural, carnes e lácteos;

4) incluir na Lista de Adequação, sem prejuízo dos que lá se
encont.ra.m. os produtos agropecuários sensíveis ao prOCesso de in
tegração do Mercosul;

5) o nível da TEC do Mercosul deve refletir condições de
mercado competitivo, livres de subsídios. Todavia, a recém-con
cluída Rodada Uruguai do GAIT foi tímida no sentido de des
mantelar os subsídios agrícolas, sendo o comércio mundial de
produtos agrícolas obrigado a conviver com níveis elevados de
subsídios nos próximos anos. Desta fonna, a TEC não pode ser fi
xada isoladamente, e necessita de mecanismos de defesa comer
cial. Já prevendo que os resultados do GAIT não seriam
satisfatórios, o Governo brasileiro, no processo de tarifação, con
solidou tarifas elevadas no GAIT para os produtos agrícolas. A
maioria dos produtos agrícolas teve suas tarifas consolidadas em
35%, sendo que os produtos notoriamente subsidiados o foram em
55%. O teto máximo representado pela consolidação no GAIT
permite ao Brasil flexibilizar seus impostos de importação até este
limite sem que seja penalizado no "mércio internacional;

6) a questão da sobrevalorização do real frente ao dólar
deve ser contornada mediante a implantação de programas que de
sonerem as exportações agrícolas como a eliminação dos tributos e
reduções das tarifas portuárias.

Entendo que com a implantação dessas medidas o setor
agropecuário poderá sobreviver satisfatoriamente numa economia
globalizada. Caso contrário, os problemas recorrentes da agricul
tura não serão resolvidos e serão agravados, com conseqüências
danosas à geração de renda e empregos no campo, levando o Pla
no Real ao malfadado destino dos planos anteriores.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Pronuncia o seguinte
djscurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o epis6dio Hen
rique HargreaveslSEBRAE revela mais uma vez que a promiscui
dade entre os setores público e privado prossegue inalterada no
Governo Fernando Henrique. Um Governo que busca se apresen
tar aos olhos da sociedade como moderno e moralizador, mas re
produz as práticas mais arcaicas e condenáveis no exercício dos
neg6cios públicos, não atendendo aos limites entre QS interesses
gerais dos cidadãos que devem ser defendidos pelo Estado e os in
teresses particulares.

Peço a transcrição do artigo em anexo publicado no Jornal
do Commércio, com o titulo "Para que o Sebrae?"

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PARA QUE O SEBRAE?

A demissão do Sr. Henrique Hargreaves da presidência da
Empresa dos Correios e Telégrafos, colocada nos tennos de deli
cada hipocrisia com que foi consumada, é demonstração de que os
velhos hábitos da política dos compadres continuam intactos, sob
Governo que se declara moderno, moralizador e austero, imune
aos conchavos partidários.

Para dizer o menos, o Sr. Henrique Hargreaves, o Sr. Mau
ro Durante e o Sr. Guilherme AfIf Domingos participaram de con
luio para dar o primeiro salário de marajá, sob pretexto de pagar
assessoria 'do piõr fipo lobista. Ninguém poderá provar que o
''bico'' não passa de recompensa pelos serviços prestados pelo Sr.
Hargreaves, quando chefe da Casa Civil, no crepúsculo do Gover
no do Sr. Itamar Franco, junto ao Congresso Nacional, para levar
o Sr. Mauro Durante à presidência do Sebrae e o Sr. AfIf Domin
gos à presidência do Conselho Deliberativo da instituição.



Setembro de 1995 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) QuÜJ.ta-feira 21 2~

Sr. Presidente, da análise deste quadro, a única conclusão
que podemos tirar, é que o Sr. Mário Covas deseja acabar com as
áreas de Saúde e Educação no Estado de São Paulo. Conhecendo e
trabalhando no Estado há muito tempo, gostaria de afumar que
com essas previsões de orçamento, o Estado de São Paulo vai virar

Mas mesmo sem provas concretas da existência de tal acor
do entre compadres, configurou-se situação em que o Sr. Hargrea
ves, alto funcionário do Governo, pago pelo contribuinte para
dirigir, em regime de tempo integral, empresa que exige dos admi
nistradores mais do que dedicação exclusiva, também recebia do
Sebrae por serviços prestados.

E como o Sebrae é instituição financiada com recursos do
Tesouro Nacional, o Sr. Hargreaves permanecia numa situação ir
regular - para dizer o menos - com um contracheque mensal de
bom tamanho e um gordo contrato prevendo pagamentos também
mensais, à custa do contribuinte brasileiro. E tudo passaria em
bmncas nuvens, pennanecendo como dantes no quartel de Abran
tes, não fosse a revelação de O Globo.

Aqui vale um parêntese para indagar da necessidade da
existência do Sebrae. Não se discute a importância, fundamental
para a economia, do incentivo a pequenas e microempresas, base
do capitalismo democrático, extensivo e participativo. Mas, para
tanto, será necessário manter instituição do tipo do Sebrae, fman
ciada a fundo perdido em milhões de dólares, a gastar rios de di
nheiro em sucursais nos Estados com assessorias irregulares,
propaganda perdulária? Pois, small is beautiful, a pequena regra
dos pequenos e micros, parece não valer para o Sebrae - especial
mente em telIDOS de salário para seus assessores.

Em qualquer país civilizado e culto, onde as regras de mo
ral e ética valessem e as leis fossem respeitadas, o escândalo de
nunciado pela imprensa seria ·resolvido com demissão sumária,
cassação do contrato de "consultoria" e instauração de inquérito
administrativo, com vista ao ressarcimento do Erário - para dizer
o menos.

Aqui, país onde os costumes políticos e a noção de morali
dade mantêm-se abaixo dos níveis da Baixa Es10b6via, o ministro
das Comunicações pede ao funcionário apanhado em flagrante de
lito moral que faça opção entre as duas torneiras do Tesouro - e o
funcionário, impávido, escolhe Q gordo contrato, na certeza da im
punidade e de que o contribuinte continuará pagando.

Nunca o velho Machado de Assis foi tão atual como nas pá
ginas do seu conto. "Suje-se gordo".

Se fosse tudo aquilo que diz que é, o Governo do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso teria poupado o País deste espetáculo de
primente.

O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero apresen
tar, nesta tarde, minha indignação com as posições assumidas pelo
Governador de São Paulo, o Sr. Mário Covas, em relação à área
social do Estado. Pelo ajuste no orçamento previsto para o ano de
1996, a Saúde e a Educação sofrerão cortes em suas verbas que se
rão extremamente prejudiciais a qualquer evolução. E, Srs. Depu
tados, estas foram as áreas mais trabalhadas pelo Sr. Governador
durante a campanha, quando S. Ex& trabalhou intensamente no
sentido de afumar que elas iriam crescer, melhorar.

De todo o dinheiro para a área social, esses são os números
prováveis para as pastas de saúde e educação:

Emmilhõcs

Secretarias

Educação

Saúde

Orçamento 95

1.050

85

Orçamento 96

899
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um caos a partir do próximo am. A argumentação do Governo é
de que precisa ajustar o orçamento, cuja previsão de déficit é de
745 milhões de reais. Isso quer dizer que o povo de São Paulo
deve ser penalizado em função do ajuste no orçamento.

O quadro do Estado no momento j~ é dramático. Na minha
área de atuação, a Saúde, o que encontramos são hospitais sucatea
dos, falta de medicamentos, falta de médicos, insuficiente oferta
de leitos hospitalares, filas intennináveis de pacientes..., e o mais
grave, um médico concursado com 30 anos de serviço, trabalhan
do seis horas por dia, recebendo o valor base de cem reais e quatro
centavos.

Eu pergunto, Sr. Presidente, se diante desse quadro estarre
cedor em que nos encontramos agora em 1995, em que o orçamen
to é maior, como será a situação em 1996, quando o número de
habitantes crescerá e a demanda, por conseqüência, só que com
um orçamento menor? Qual a ''mágica'' que o Sr. Mário Covas irá
produzir para viabilizar melhorias com a diminuição de verbas?

E na Educa'ção, Srs. Deputados, a situação também não é
nada animadora, não é menos dramática. Em contato com repre
sentantes das escolas, no M1rnicípio de Diadema, constatamos que
lá a história dos hospitais se repete. O que se vê são escolas em
péssimo estado de conservação, falta de professores, falta de esco
las, de vagas,. falta de carteiras nas escolas, falta de merenda...
Nesse contato, os professores afmnaram que nos últimos 16 me
ses, tiveram 15,76% de reajustes em seus vencimentos, compara
dos a uma inflação de 36% no mesmo peóodo. Como, Sr.
Presidente, um professor pode se dedicar, pesquisar, melhorar sua
capacidade .no processo educacional, se não ganha o suficiente
para o seu sustento e o de sua família? Outro dado, também grave,
que foi discutido, é o processo de renovação da Secretaria de Edu
cação. As mudanças previstas por esta Secretaria têm se caracteri
zado pela falta de diálogo e participação. 'Mais uma vez, todos os
envolvidos nas mudanças são os últimos a saberem do assunto.
Ninguém foi consultado. Fala-se em implantar atendimento espe
cífico para escola para três faixas de escolaridade: primário de 1& a
4& série, ginásio de 5& a 8& e 2° grau. Cada escola terá apenas uma
dessas faixas. E quem foi consultado? A população foi consult
ada? Os Conselhos de Educação foram consultados? Os Sindicatos
Escolares foram consultados? Não, Srs. Deputadbs, ninguém foi
consultado...

E na Educação, como na Saúde, esbarramos novamente na
diminuição do orçamento para 1996. Em 1995, a estimativa de
gasto com refonna e manutenção preventiva de escolas e prédios
'da Secretaria de Educação e Infonnatização é de 1.050 bilhão de
reais, enquanto que em 1996 será de 899 milhões de reais. Como
isto é possível? Outra ''mágica'' na manga?

Sr. Presidente, para um Governador que foi eleito empu
nhando a bandeira social, eu diria que o Sr. Mário Covas está
traindo sua platafonna de Governo. Gostaria de afumar que o
povo de São Paulo não pode ficar à mercê de conclusões técnicas
para baixar o déficit orçamentário. O povo de São Paulo exige do
Governador Mário Covas o cumprimento de suas promessas para
devolver o rumo certo ao Estado e necessariamente o seu desen
volvimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MOISES LIPNIK (Bloco/PTB - RR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Es
tado de Roraima é uma das fronteiras econômicas de nosso País.
Para Desenvolvê-la, contamos com a força e a criatividade de um
povo trabalhador e ordeiro, mas necessitamos, também, de infra
estrutura básica, sem a qual não podemos atrair a parceria de capi
tais de risco.

Ressaltamos o trabalho do Engenheiro Neudo Campos, Go-



§ 2° Será considerado eleito Presidente o candida
to que, registrado por partido político, obtiver a maioria
absoluta de votos, ano computados os em branco e os
nulos."

. Propo~C? que a eleição do Vice-Presidente também seja
feIta por maIorIa absoluta de votos, com a intenção corrigir um
grave erro que se implantou no Brasil: o de ano se levar em conta
a importância da eleição do Vice-Presidente na chapa majoritária.
Pouco valor se tem dado a essa fIgura no País. Entretanto, por vá
rias vezes, na hist6ria da República, a Nação tem sido surpreendi
da .com fatalidades na vida do Presidente, e depois somos
obngados a empossar o Vice, que, na maioria dos casos ano reflete
as expectativas do povo. Os recentes casos de posses forçadas dos
Vice-Presidentes, sem dúvida, frustraram a nossa sociedade.
Quem ano se lembra da morte de Tancredo Neves e da renúncia de
Iânio Quadros? EnfIm, foram duas experiências que abalaram a
política brasileira.

É verdade que o destino nos reserva surpresas. Entretanto,
sabemos que podemos alterar algum dos seus percursos. Quere
mos que o Vice-Presidente assuma, como detem1Ína a Constitui
ção Federal. No entanto, reivindicamos legitimidade eleitoral para
esse cargo, já que seu ocupante constitucionalmente é a fIgura que
irá substituir o detentor do cargo máximo do Estado brasileiro.

. Entendo que o cargo de Vice-Presidente é de suma impor
tânCIa para o processo político e administrativo, e seu valor serã
reconhecido na medida, em que ganhar força institucional através
das urnas.

Votar separadamente signillca a garantia de· ~nnalidade
institucional Signillca, que, de fato, será eventnalmente o substi
tuto do Presidente da República. Portanto, é fundamental que a
Nação conheça bem o seu Vice-Presidente, dando-lhe principal
mente ~ garantia de eventuais ou defInitiva substituição, através de
sua eleIção específIca.

Na segunda propositnra, queremos consagrar o direito de pes
soas, com idade mínima de 21 anos disputaram os cargos de Senador,
Governador e Vice-Governador, confonne já prescrito nos Direitos
Civil e Penal, que detenniriam a idade mínima, pndica e social. O
fato de o Prefeito de Aso Paulo poder ser eleito aos 21 anos e o
~v.emador do menor Estado do Brasil ano, nos parece chegar à
!roma.

Se o jovem está apto a responder civil e criminalmente por
todos os seus atos, ano vejo motivo de ano lhe confIar o direito de
displtar plenamente cargos majoritários e proporcionais. Tenham
plena certeza de que a juventnde também quer fazer a história,
com sua presença em todas as instâncias da vida pública. Mais do
que isso, a democracia se consolida na medida em que o conjunto
da sociedade se faz presente poder público.

Nossa reivindicação ano reflete nenhum ato de corporativis
mo, mas sim o desejo que te!J1os de participar, não só com a cara
~intada,mas com a capacidade e a matnridade profIssional e polí
tica que temos demonstrado nas mas, nos sindicatos, nas associa
ções e nos partidos políticos.

Quãnto à terceira prOJ?Ositnra, creio ser mais importante,
dentro do novo espectro político que se desenha no cenário brasi
leiro: a. alteração do parágrafo 4° do art. 77 da Constituição, para
determmar que o partido escolha, em cinco dias, outro nome para
sub~titn.ir o candidato impedido por contingências da vida, sem
dúVIda irá fortalecer o próprio partido.

Não se faz necessário, no impedimento de um candidato,
que se busque entre os demais o de maior votação. Da fonna como
isso está inserido na Constituição, tenho plena certeza de que favo-
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vtrernador do nos,S<? Esdetado, que representa hoje, uma acbninistração "Art. 2° .
ansparente e sena, uma atuação pennanente em busca de solu-

ções que visam o atendimento da população sofrida de Roraima.

Profundo conhecedor dos problemas do Estado, o Governa
dor Neud<;> Campos tem priorizado os programas da área social,
gar~tindo saúde pública de boa qualidade, mais mas asfaltadas,
habItação, construção e refonnas de escolas, bem como a preser
vação das obras públicas, valorizando assim, o patrimônio público
do Estado. O Governador Neudo Campos é um empreendedor no
desenvolvimento e no progresso do Estado de Roraima.

Temos dois pontos de estrangulamento na economia esta
d~al: um é a excessiva concentração espacial da população na Ca
pItal (65%), e outro é o fomeCÍnlento de energia elétrica. O setor
industrial ainda é incipiente e a agropecuária não apresenta bons
níveis de produtividade.

A curto prazo, as expectativas de desenvolvimento concen
tram-se na ampliação das relações com os países vizinhos e no
aproveitamento da expansão comercial da Região Norte. Roraima
tem vocação para tomar-se um corredor natural de exportação
para o Caribe, América Central e Estados Unidos da América. A
queda das barreiras comerciais em todo o mundo aponta nessa di
reção.

Recentemente, a pavimentação da Rodovia BR-174, no tre
c~o em Mu~cípiosde Boa Vista e Pacaraima, permitiu a interliga
çao da CapItal com a Venezuela, ampliando as possibilidades de
conlércio com aqu<:le País. Acreditamos que a afetiva implantação
das ZPE de PacaraIma e BOnlIm trarão resultados imediatos para
os negócios da região.

No plano da energia elétrica, os estudos apontam para um
forte creSCImento da demanda no fInal do século, o que exige ati
tude fIrme das autoridades competentes.

O ~istema ~oraima de .energia elétrica é composto pela
~ompanhlaEnergetica de RoraIma (CER), responsável pelo inte
nor do Estado, e pela Eletronorte, que atende a capital e mais as
localidades de Mucajaí, Tamandaré, São Raimundo e Vila Irace
~. Muitas cidades do interior ainda não foram inemporadas ao
s~tema, que conta com um cronograma de trabalho em implanta
çao, que espera alcançar, no ano 2005, uma taxa de atendimento
domiciliar de 97%.

Mas a curto prazo dispomos de uma alternativa viável, que
pode~ trazer 1JlI:TIl Ro~aima os be~eficiosda energia elétrica capaz
de alime~taros mvestlmentos em infra-estrutura básica de que tan
to neceSSItamos. Trata-se do acordo comercial para incorporação
da energia gerada pela hidrelétrica de Guri, na Venezuela.

Se acreditamos que o Brasil entrará efetivamente num ciclo
de desenvolvimento econômico, não poderemos prescindir do
acordo para abastecer Roraima, rapidamente, com a energia de que
depende o Estado para acompanhar o resto do País. O Governador
está reforçando o programa de incentivos empresariais às micro e
peque~s empresas. As altas taxas de crescimento projetadas para
os próXImOS anos, em função da estabilidade econômica, não dei
xam dúvidas sobre os caminhos que precisamos trilhar. É nesse
sentido que esperamos a conclusão do acordo para compra da
energia elétrica de Guri, na Venezuela.

Quero parabenizar os eleitores por terem escolhido Neudo
Campos, por grande maioria, um Governador digno e competente.

A SRA. VANESSA FELlPPE (pSDB _ RI. Sem revisão
?a oradora.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de
informar que na semana passa~ apresentei três propostas de
emenda à Constituição Federal que considero de extrema impor
tância para o novo cenário político brasileiro.

A primeira delas refere-se ao § 2° do art. 77 que diz:
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rece a anomalia e a desestabilização política.
A escolha do substituto pelo próprio partido, inquestiona

velmente, irá contribuir para o aperfeiçoamento democrático e, so
bretudo, para a legitimidade do processo eleitoraL

No propósito de colaborar na construção e na consolidação
de nossa jovem democracia, submeto à apreciação desta Casa,
com bastante seriedade e maturidade, as minhas três proposituras,
na certeza de que serão acolhidas para análise com total interesse e
isenção crítica, e sobretudo recebendo contribuição para o devido
aprimoramento.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Felippe, o
Sr. Wilson Campos, 1" Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Benedito Domin
gos, 3D Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao Sr. José Fritsch.

O SR. JOSÉ FRlTSCH (PT - SC. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sn e Srs. DeJ.Xltados, ocupo hoje a tribuna para
falar das várias acusações que estão pesando sobre o Movimento
Nacional dos Sem-Terra. Estão alegando envolvimento dos sem
terra com guerrilheiros do Sendero Luminoso, do Perufna ocupa
ção de terras. As acusações são tão infundadas que até autoridades
do Exército dizem que o Governo do Sr. Fernando Henrique Car
doso está sendo tímido na liberação de recursos, como também no
processo de assentamento das famílias dos sem-terra.

Uma jornalista da Gazeta Mercantll procurou-me para ob
ter infonnações sobre rumores que estavam circulando nos basti
dores da imprensa brasileira. E a suspeita que eu levantara, na
sexta-feira, foi confirmada: esse tipo de boato só poderia sair do
Ministério da Agricultura, da~ Presidência do Inera. Não te
nho mais dúvida de que essas infOlIl1llÇÕeS ressurgiram das investiga.
ções realizadas pela Secretaria de Assuntos EstIatégicos em 1991.

Então, a minha afirmação de que o Governo está querendo
encontrar um fantasma para não resolver o problema da reforma
agrária é verídica, e esses boatos estão sendo semeados no próprio
Ministério da Agricultura, que, por azar deste País, tem pela primeira
vez um banqueiro no seu comando; e, por azar da refoona agrária, um
latifundiário, o Or. Brazilio de Araújo Neto, é o Presidente do Inera
o qual já infonnou J.Xlblicamente, na Comissão de Agricultura, não ter'
posição nem a favor nem contra a refonna agrária.

O que um cidadão com esse, responsável pelo encaminha
mento dos temas ligados à terra, mas que não é a favor nem contra
a refonna agrária, faz na Presidência do Inera? Quando os proble
mas sociais relativos a essa refonna aparecem, o primeiro a se
omitir é o órgão que deveria tomar a dianteira e conhecer de fato
as áreas. Mas, ao contrário, S. S" dá declarações utilizando inclusi
ve o cadastro do Inera de dez ou doze anos atrás, onde constam in
formações de todas as áreas produtivas - e sabemos que o papel
em branco aceita tudo o que nele for escrito.

Na minha avaliação, tal ofensiva está sendo orquestrada e
comandada pelo Ministério da Agricultura e pelo Presidente do In
era, inclusive com a solidariedade, conforme noticia hoje a im
prensa, do Ministro da Justiça.

Pois bem: o Presidente do Inera já disse que não é a favor
nem contra a refonna agrária; o Ministro da Agricultura afirma
que o Governo não vai atuar em áreas de conflito; e o Ministro da
Justiça vai ao Rio Grande do Sul respaldar a postura do Govema
dor Antônio Britto, que diz o mesmo. Se o Ministério da Agricul
tura e da Refonna Agrária, por intennédio do Inera, não agir
nessas áreas de conflitos, poderemos perder as esperanças de que a
reforma agrária venha ,a acontecer. A promessa do Presidente Fer-

nando Henrique Cardoso, de que assentaria 40 mil famílias no pri
meiro ano de Governo; 60 mil no segundo; 80 mil no terceiro; e
100 mil no quarto ano, podemos colocá-la no bolso, porque não
será cumprida. Se o GoVl'fD,O não agir nas áreas de previsão de
tensão social, as conhecidas "áreas de conflitos", poderemos es
quecer quaisquer perspectivas de reforma agrária, porque ela não
sairá do papel.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de dizer a meus Pares
que tentar imputar ao Movimento Sem-Terra um envolvimento
com guerrilheiros é, na verdade, apenas um pretexto para que as
Polícias Estaduais atuem sobre as áreas de conflitos de maneira
igual ou pior do que foi o massacre de Commbiara; é não tratar a
questão como um problema social de quem quer terra para plantar,
produzir e sustentar sua família. O Govemo precisa conversar com
essas pessoas para saber o que elas pretendem, porque, na verda
de, s6 desejam um pedaço de terra para poderem continuar viven
do como gente, com um mínimo de dignidade. Agora, acusar o
Movimento Sem-Terra de envolvimento com o Sendero Luminoso
é um caminho muito perigoso para o Governo, que trata os envol
vidos em conflitos como inimigos de guerra, e não como cidadãos,
porque são pessoas organizadas que buscam apenas a sobrevivên
cia, pois não têm outro emprego a não ser o manejo da lida com a
agricultura, a produção e o trabalho no campo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BETO LELIS (Bloco/PSB - BA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dirijo
me hoje a V. Ex." e aos Srs. Deputados para tratar de um assunto
da mais alta gravidade e que, se providências não forem logo to
madas, acabar-se-á tomando corriqueiro. RefJro-me às crescentes
denáncias que nos chegam sobre o seqüestro de crianças visando a
sua venda ou ao comércio de seus órgãos.

Em face do desespero de quem precisa de um órgão para
sobreviver, pessoas inescrupulosas não hesitam em cometer os
mais hediondos crimes para obter lucro. Diante da denúncia de se
qüestros de crianças com a fmalidade de extirpação de seus órgã
os, nós, representantes do povo, não podemos pennanecer inertes.

Quadrilhas de traficantes de crianças para o exterior são
presas em todas as regiões do País. Mas, onde estão as conclusões
dos inquéritos?

O jornal O Globo de 17 de setembro de 1990, na página 7,
noticiou que dois juízes italianos estiveram no Brasil pesquisando
o tráfico de crianças e descobriram a criação de um novo mercado
entre os traficantes: o comércio de órgãos. Rins, figados, corações
e testículos são muito procurados para transplante em crianças eu
ropéias. Uma criança brasileira pode custar de 12 a 20 mil dólares,
dependendo da cor e do estado de sm1de. Já um rim infantil pode
custar 35 mil dólares, e um coração ou figado 80 mil dólares. A
notícia foi, depois, genericamente desmentida pelas autoridades
italianas, após a intervenção do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil. Porém, o que restou desse episódio foi uma grande in
cógnita: se a afmnação não era verdadeira, por que foi feita? Qual
sua origem? O tema é sério demais para ser esquecido..,. e, pratica
mente, foi!

As denúncias de que crianças brasileiras são contrabandea
das para adoção intemacional datam de 1987. Qual o destino des
sascrianças? A grande maioria realmente encontra um novo lar;
mas muitas, infelizmente, têm como destino a prostituição, a sua
utilização em rituais de magia negra e a extirpação de seus órgãos
para venda, como esta Casa pôde constatar nas CPI que trataram
do extennínio de crianças e adolescentes e da prostituição e explo
ração infanto-juvenil.

O Correio Braziliense publicou, ano passado, uma série de
reportagens sobre o tráfico de crianças. Chegou a convincentes in-
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dfcios de que muitas das crianças adotadas por meio de processos
fraudulentos vão, na verdade, alimentar a lucrativa indústria dos
transplantes. A Polícia descobriu casas de "engorda" para crianças
que seriam adotadas por casais estrangeiros. Suspeitou-se de tráfi
co de órgãos, mas as pressões internacionais forçaram um desmen
tido oficial.

O Globo de 4 de dezembro de 1994, na página 15, nos for
nece depoimento do médico Volney Garrafa, do Núcleo de Estu
dos para a Paz e os Direitos Humanos, que afmna:

''Não pOdemos contimIar ignorando os indfcios.
Recebemos um número crescente de denúncias anôni
mas sobre crianças desaparecidas que reaparecem com
algum órgão extiIpaclo, assim como de pais cooptados a
entregar os filhos em adoção. Não conseguimos apurar
os fatos porque isto exige ação policial, e não de cientis
ta~ snciais."

Segundo o \.:Gu·....ó ~raziliense de 23.de setembro de 1994,
página 20, o presidente do Comitê itahano do Unicef, Arnaldo Fa
rina, de<:larou que:

''No Unicef chegam. há muitos anos, rumores e
denúncias sobre o tráfico de órgãos de crianças, em di
versas áreas do mundo em desenvolvimento."

Há um ano atrás, o euro-parlamentar francês Leon Schwart
zenberg afrrmoo que a Itália era uma das bases ocidentais desse
tráfico ilegal.

A Folha de S. Paulo de 3 de agosto de 1994, página 3-1,
publicou denúncias de que criança,s brasileiras com deficiência fi
sica'estariam sendo adotadas em outros países para terem seus 6r
gãos extiIpados.

Fato ocorrido err -. de dezembro de 1993, num famoso
shopping center do Rio de Janeiro: P., de quatro anos, desapare
ceu, sendo encontrado 24horas depois semum dos rins. O menino
estava sonolento e não sabia dizer o que acontecera. Emjaneiro de
1994, o mesmo aconteceu'a D., menina de oitos anos de idade, no
mesmo shopping .center.

A Folha de S. Paulo de 28 de março de 1992, página 3-3,
noticia o seqüestro de uma dona-de-casa, no Rio. No cativejro ela
deu à luz, e foi libertada. Os bandidos, no entanto, ficaram com
seu bebê.

O Correio Braziliense de 24 de julho de 1994, na página
12, publica dois casos de extração de cómeas realizadas em crian
ças pobres, na Colômbia e na Argentina. Em abril de 93, Jason foi
internado, em um hospital próximo a Bogotá, para receber uma
transfusão de sangue necessária à cura de uma diarréia. Ao sair es
tava cego, porque lhe foram extirpadas as duas cómeas. O hospital
contimIa funcionando, a polícia colombiana não descobriu os cul
pados, e a jomalista francesa autora do documentário sobre o caso
está sendo processada pelo Governo da Colômbia. Já Pedro, meni
no argentino louco, internado no hospício de Montes de Oca, a
cem quilômetros de Buenos Aires, teve as cómeas extiIpadas em
outubro de 1990.

O Globo de 26 de novembro de 1994, na página 8, nos in
forma que um grupo da Comissão de Direitos Humanos da Orga
nização das Nações Unidas (ONU) está estudando a possibilidade
de lançar um protocolo que, entre outras sugestões, transformaria
em criminoso internacional quem traficasse crianças para vender
seus órgãos, quem as vendesse para adoção ilegal ou quem as en
volvesse em prostituição ou pornografia. O objetivo é intimidar
não apenas os traficantes, mas também os que se beneficiam com
esse tráfico.

Segundo os dicionários, hediondo é sinônimo de sórdido,

asqueroso, repugnante, imundo. E crime hediondo é aquele que
causa repugnância por sua sordidez. É o crime que estarrece por
sua gravidade objetiva, pelo modo ou meio de execução ou pela fi
Dalidade que motivou a execução.

Como não considerar hediondo o seqüestro de crianças,
quando esta ação tem por objetivo a venda desses seres 00 o c0

mércio de seus órgãos?
Diante de fatos tão estarrece4ores, batalharemos para ver o

seqüestro de crianças com tal fmalidade incluído no rol dos crimes
hediondos.

O SR. ELIAS MURAD (psDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há mais OU me
nos um mês entregamos à Mesa Diretora da Câmara dos Deputa
dos requerimento, com o apoiamento de 328 Deputados,
solicitando a colocação neste plenário de advertências para o cum
primento do inciso XIV do art. 13 do Regimento Interno, que dis
põe taxativamente:

"Art. 73 .

XIV - a qualquer pessoa é vedado fumar no re
cinto do Plenário."

Sr. Presidente, são 328 assinaturas, muito mais do que ne
cessita uma PEC, onde bastam 310. E até hoje a Mesa da Câmara
não se manifestou a respeito-do nosso requerimento.

Insisto nisso por várias razões. Hoje mesmo, pela manhã, ti
vemos um exemplo: como não há essa advertência nem existe
qualquer sinal restritivo ao uso do tabaco neste recinto, muitas
pessoas que nos visitam, particularmente nas sessões solenes, fu
mam dehtro do plenário.

É necessário que a Mesa tome uma providência, pois nosso
Regimento já foi aprovado há mais de cinco anos. À época, tive
mos o. apoio ostensivo do saudoso Deputado Ulysses Guimarães
para a inclusão nele desse importante dispositivo, que'procura pro
teger neste plenário aqueles que não fumam. Este local é profun
damente impróprio para se fumar, pois constitui até mesmo, na
minha opinião, um verdadeiro caldo de cultura para os subprodu
tos do tabaco. A baixa aeração exi~nte, o obsoleto ar condiciona
do central, a falta de comunicação com o meio extemo, tudo isso
colabora para que o ar se tome irrespirável, principalmente nas
sessões prolongadas - que são comuns, nos dias atuais -, quando
permanecem aqui dentro centenas de Parlamentares, além dos fun
cionários e outras pessoas, como por exemplo alguns jornalistas.

É preciso tomar este ambiente mais favorável, principal
mente quando verificamos denúncias do Sr. Ministro de Estado da
Saúde, Dr. Adib Jatene, de que as multinacionais do fumo estão
colocando amoníaco no tabaco, para que seja liberada em maior
intensidade a nicotina nele presente. Há bases bioquímicas que
justificam essas denúncias, porque geralmente a nicotina se encon
tra no tabaco em fonna de saL

O nobre Deputado Luiz Henrique lembra, neste momento,
que perdemos recentemente dois colegas que provavelmente fo
ram vítimas de tabagismo: o Deputado Roberto Rollemberg e o
Governador Antônio Mariz. O nobre Deputado Gerson Peres, por
exemplo - e cito o nome de S. Ex- porque me foi pemritido fazê-lo
- há poucos dias foi retirado deste plenário por não mais suportar
o ambiente pleno de resíduos e subprodutos do tabaco usado neste
local.

Portanto, o ato de não fumar aqui deveria ser uma questão
de respeito para com os colegas. Não posso ficar patrulhando os
companheiros, solicitando que não fumem neste local. Temos, ao
lado deste plenário ambientes onde, de maneira cômoda, o indiví
duo pode desfrutar o seu cigarro, assistindo a um programa de te-
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levisão e até tomando café ou chá. Não é possível é que continue
fumando neste recinto, principalmente depois das denúncias a res
peito do supertabaco que vem sendo cultivado no Brasil e contém
o dobro de nicotina do tabaco comum, além da denúncia feita pelo
Ministro Adib Jatene.

Portanto, esperamos que a Mesa responda ao nosso apelo,
pois 328 Parlamentares apoiaram nosso pedido para que se colo
que advertências neste plenário dizendo que é proibido fumar no
locaI.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. cmco FERRAMENTA (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
satisfação que venlro à tribuna desta Casa para expressar meu con
tentamento ao sentir que, a cada dia que passa, vamos obtendo
adesões de Deputados e Senadores na luta contra a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce.

A resposta do Presidente da Rep6.blica à carta do Senador
Jáder Barbalho que tive a oportunidade de, desta tribuna, comen
tar, se não representa um recuo, pelo menos demonstra que o G0
verno começa a dar sinais de que não poderá continuar com o seu
intento de, a qualquer custo, privatizar a CVRD.

O Senador Pedro Simon, em artigo publicado na Folha de
S. Paulo de ontem, 19 de setembro, na coluna TendênciaslDeba
tes, dá uma contribuição inestimável ao debate que ora se faz nos
Parlamentos e na sociedade sobre esta questão. Afnma S.Ex&

liA CVRD, enquanto empresa emblemática, é par
te integrante do desenvolvimento do País e, em nome da
poJXIIàÇão, manipula materiais estratégicos para a con
solidação de sua soberania.H --

Com muita lucidez e espírito patriótico e democrático, pr6
prios daqueles que não se curvam ao silêncio obsequioso imposto
pelo status quo ou pela conveniência das elites de plantão, mani
festa o referido Senador o seu inequívoco posicionamento sobre a
privatização da Vale. Diz S. Ex&;

liA privatização da CVRD significa, para mim,
privatizar o subsolo brasileiro. Significa a forte possibi
lidade de abrirmos mão de nossas reservas de ferro,
ouro, manganês, bauxita, potássio, cobre, caulim, prata,
titânio, entre ootros metais nobres. ~ignifica, também,
interromper programas de desenvolvimento regional e
social implementados pela empresá, que aloca parte de
seu lucro lí9Uido nas áreas de influência dos Municípios
onde atua. E por isso que - conclui S.Ex&, o Senador Pe
dro Simon - os números da Vale não se limitam aos
seus aspectos puramente quantitativos. São números que
assumem dimensões econômica, social e política."

E é também por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. DeJXItados,
que apresentei na Comissão de Minas e Energia um requerimento,
que foi aprovado, solicitando ao Tribunal de Contas da União 
TCU - a realização ele uma anditoria fmanceirã, imobiliária e pa
trimonial na Companhia Vale do Rio Doce.

Neste momento, tenho a honra de comunicar a esta Casa e a
todos quantos se interessam por esse tema que entreguei ontem,
peSSOl,llmimte, a S:Ex~ o Dr. Marcos Vinicins Rodrigues' YilaÇa,
DD. Presidente do TCU; cópia desse requeIimentO. E, na oportu
nidade, solicitei, em nome do povo brasileiro - que constimcional
mente é o detentor primeiro do poder e, por isso mesmo, deveria
ser consultado, via referendum popular, sobre a privatização 00

não da CVRD -, urgência na realização dessa auditoria, que consi
dero extremamente importante para o conhecimento isento do real
valor da Vale do Rio Doce. Desse modo poderemos evitar que este

Parlamento fique refém das avaliações de mão única - ou seja, só
as que nos forem fornecidas pelo Govemo Federal.

Finalizo, Sr. Presidente, parabenizando o Senador Pedro Si
mon pelo brilhante e oportuno artigo em defesa da Vale. Associo-me
à corajosa, destemida e, mais uma vez afinno, lúcida e patrióticaposi
ção de S. Ex& ao dizer que se curvará única e exclusivamente à vonta
de popllar, se dela for a decisão de privatizar a CVRD.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, venho a esta tribuna para elogiar a posi
ção da Direção Naciona1 do Partido dos Trabalhadores, tomada no
último final de semana, de recomendar aos companheiros do Esta
do do Rio de Janeiro a aprovação das contas do ex-Governador
Leonel Brizola.

Sempre tive a mesma posição, dentro e fora do partido,
quanto à necessidade de aprovarmos as cantas do ex-Governador,
embora sabendo de antemão dos vários problemas que vinham
acontecendo internamente, desde a área de saúde até a de transpor
te. Mas, de acordo com o entendimento obtido em âmbito nacio
nal, temos necessidade de unificar cada vez mais o campo
progressista no País. Sou uma das pessoas que defendem ampla
mente essa unificação.

Ao mesmo tempo, inicia-se um novo movimento para que
não haja nenhuma represália aos companheiros Heloneida Smdart,
Tânia Rodrigues e Marcelo Dias, que votaram contra a aprovação
das contas do Sr. Leonel Brizola, ex-Governador do meu Estado.
Se não conseguimos convencer esses companheiros sobre a impor
tância de votarem a favor das referidas contas, é porque faltou ca
pacidade para isso tanto à direção do Partido como à bancada e
aos militantes, pois nosso partido,'no Rio de Janeiro, enfrenta pro
blemas internos.

Por isso, qiJero solidarizar-me com esses companheiros,
mas esclarecendo que tenho posição diferente: se lá estivesse, vo
taria pela aprovação das cOntas do ex-Governador. Na segunda
feira, por ocasião de um ato na Liderança do PDT, fui até lá para
me solidarizar com o ex-Governador Leonel Brizola, mas quero
deixar claro que serei contra a expulsão 00 a punição desses com
panheiros. Adoto essa posição por entender que não estamos em
nenhum partido stalinista, e não queremos que voltem a se repetir
problemas que já oe<>rreram internamente.',

A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Governo Fernan
do'Henrique Cardoso, que já se notabilizou pela negação de suas
promessas de campanha, agora rompe as regras de relacionamento
com os funcionários das empresas estatais e de economia mista
por ele mesmo estabelecidas.

É o que vem acontecendo nas negociações salariais dos
bancários e petroleiros. Durante as rodadas de negociação já ocor
ridas, a prática dos prepostos do Governo FHC tem sido calcada
na intransigência e no autoritarismo. A tão elogiada livre negocia
ção, que deveria mediar os conflitos entre capital e trabalho, nas
empresas do Governo transfonnou-se em mais uma mentira. Os
negociadores do Governo-patrão, indicados pela Caixa Econômica
Federal, pelo Banco do Brasil e pela Petrobras, quando questiona
dos sobre as razões pelas quais a discussão acerca dos respectivos
acordos salariais não vem sendo realizada com seriedade, afnmam
estar IDanietados pêlo CCE - Comitê de Controle das Empresas
Estatais, no qual, de forma unilateral, são estabelecidos os parâme
tros das negociações.

A livre negociação de FHC não admite, por exemplo, discu
tirnenhuma cláusula relativa à gestão das empresas ou à existência
de comissões paritárias destinadas a mediar os conflitos durante a
vigência dos acordos salariais. Ameaça, nos casos da CEF e do
BB, extinguir a figura do diretor eleito pelos funcionários; reduzir
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drasticamente as cláusulas sociais acordadas anteriormente; alterar
a data de pagamento dos salários e, cúmulo do escândalo, no Ban
co do Brasil, a despeito do discurso bombástico na mídia, pretende
legalizar o trabalho escravo. Explico: a jornada de trabalho dos
bancários é de seis horas, devido ao caráter estressante da ativida
de, reconhecido inclusive pela OMS - Organização Mundial da
Saúde. Os funcionários comissionados do banco, após anos de
luta, obtiveram essa conquista. Gmças ao malfadado PDV - Pro
grama de Demissões Voluntárias -, que reduziu em 13 mil o nú
mero de funcionários do banco, os remanescentes vêm
trabalhando 10, 12 e até 14 horas por dia, sem receber um centavo
sequer a título de hora extra. A proposta dos negociadores do ban
co é elevar em alguns míseros reais o valor das comissões, esten
der o horário de trabalho de seis para oito horas diárias e esquecer
oficialmente a existência de horas extras em todo e qualquer caso.

O que o Governo FHC entende por livre negociação é não
reconhecer como interlocutor, nas negociações, entidades do porte
da CNB - Confederação Nacional dos Bancários -, que representa
90% da categoria; é, a exemplo de Governos anteriores, buscar
acordos rebaixados com a CONIEC, representante de 10% dos
bancários e aliada de todo e qualquer Governo, mesmo quando
isso significa prejudicar os interesses dos trabalhadores; é ameaçar
os representantes dos funcionários com o ajuizamento de dissídio
no TST - Tribunal Superior dó Trabalho -:., instância que se tem
notabilizado pelo ''livre julgamento político" das demandas origi
nárias dos trabalhadores, exemplo do oconido com os petroleiros,
em passado recente, quando o acordo proposto e assinado pelo
Governo anterior foi sumariamente rasgado..

Este Governo não tem autoridade moral para falar em livre
negociação enquanto os negociadores por ele indicados não tive
rem autonomia para negociar; enquanto mantiver a ameaça aos
trabalhadores de se valer do Judiciário cooptado; e sobretudo en
quanto mantiver comitês, como õ CCE, absolutamente impermeá
veis a qualquer tipo de controle por parte da sociedade.

O SR. SIMÃo SESSIM (ppR - RI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a luta foi inten
sa. Muitos reclamavam. Eu mesmo, por diversas vezes, assomei à
tribuna para defender os direitos de cidadania do povo da Baixada
Fluminense.

Felizmente nossas autoridades estão compreendendo, e a reali
zação da primeira etapa do F6mm de Cidadania Pró-Baixada, reunido
no auditório da Refinaria de Duque de Caxias é um atestado do novo
~tusque passou a ser concedido aos Municlpios de Magé, Guapimi
rim, Duque de Caxias, São João de Meriti. Belfort Roxo, Nova Igua
çu, Queimados, Japeri, Paraclimbi, Itaguaí e Ntlópolis.

O Governador Marcello Alencar entendeu que a cidadania
s6 se afmnará com a participação de toda a sociedade e com maio
res recursos advindos do Estado que, privatizando algumas de suas
empresas, poderá conceder maiores investimentos em saneamento,
abastecimento de água, assistência à saúde e à educação.

A primeira reunião, de uma série de olto, já foi realizada.
No fmal os diversos Secretários de Estado já poderão iniciar· as
obras redentoras da Baixada Fluminense.

A Baixada não está sendo mais vista como um local de cri
mes e violência. Ela não será a pobrezinha, a enjeitada da êcono
mia fluminense.

O Governo Estadual vive agora,. um ·processo de reação e
vem procurando demonstrar sua confiança naqueles Municípios,
que antes eram considerados apenas cidades-dormit6rios. Há, ali,
grandes focos de desenvolvimento no coméICio e na indústria.
Não pode mais faltar abastecimento de água na região. O lixo pre
cisa ser coletado com mais regularidade. O esgoto não pode escoar
a céu aberto, em enormes valas negras.

Os três milhões de habitantes da região querem que seja
disparado o progresso naquela área.

Espera-se que até o próximo mês esteja completamente rea
tivadO o Hospital da Posse, em Nova Igua~.

Segundo o Secretário de Desenvolvimemo da Baixada Flu
minense, deverão ser iniciados, nas mais diversas áreas, 165 proje
tos, para os quais vão ser destinados investimento.s de 230 milhões .
de reais.

O aumento efetivo dos batalhões da .Polícia Militar na re
gião irilo propiciar meios para conter mais ainda a violência.

S6 com investimentos pesados na saúde, no saneamento bá
sico e na educação, uma sensível melh()[ll das condições de vida
da população local será alcançada.

O F6mm está colocando lado a lado as autoridades e o
povo, em busca da discussão dos problemas locais, sem equacjo
namento e sua soll1ção, o que representará a redenção da Baixada
Fluminense.

É o que almejamos para ser alcançado em curto prazo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu

tados.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocolPFL - BA. PrODUncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nos
temos do art. 60 da Constituição Federal, encaminho nesta data
proposta de emenda à Constituição, que altera o § ZO do art. 239,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2° Os patrimônios acumulados do Programa
de Integração Social e do Programa de Fonnaçio do
Patrimônio do Servidor Público são preservados,
mantendo-se os critérios de saque nas situaçõe~ pre
vistas nas leis específicas e no caso de o titular da
coma individual completar cinqüenta anos de idade,
excetuando-se a retirada por motivo de casamento, fi
cando vedada a distribuição da arrecadaçio de que
trata o caput deste artigo, para depósito nas contas in
dividuais dos participantes."

A partir da promulgação da atual Constituição Federal, a ar
recadação do fundo tem destinação especifica para fmanciar o se
guro-desemprego e o abono salarial, nos termos do art. 239 e seus
parágrafos, ficando vedado o depósito em contas individuais.

Ocorre que a própria Constituição preservou as contas indi
viduais existentes até a sua promulgação, mantidos os critérios de
saque previstos nas legislações específicas, ou seja, aposentadoria.
transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do
titular da conta individual, bem como o direito ao .aque pelos be
neficiários, quando da morte do titular.

Fica evidenciado que os valores depositados na, contas in
dividuais constituem patrimônio dos trabalhadores,

A minha proposta mantém os critérios, introduzindo .liber
dade para saque, após o titular completar cinqüenta anos de idade,
o que a meu ver, reveste a medida de alto cunho social e lídima
justiça.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputa
dos, é com tristeza e indignação que presencio a nova estratégia
adotada pelo Governo Federal para fugir aos próprios compromis
sos. Mais uma vez, o Governo demonstra falta de interelilie com os
graves problemas sociais vividos hoje no Pais, pois ao invés de
buscar soluções práticas para o problema agrário existente no Bra
sil, divulga infonnaÇÕC8 infunda$s que visam desmoralizar o M0
vimento dos Trabalhadores RlIrais Sem Terra (MS1). Faz isso.
afirmando, sem apresentar provas concretas, que há membros do



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 21 22943

principal grupo terrorista em atividade na América Latina, o Sen
dero Luminoso, infiltrados no MST.

Ao mesmo tempo em que repudio esta artimanha, faço um
apelo para que o Presidente da República cumpra o compromisso
assumido de assentar 40 mil famílias no primeiro ano de Governo,
60 mil no segundo, 80 mil no terceiro e 100 mil no quarto ano de
seu mandato. Porém, vejo que essas não são suas intenções, pois o
Governo já descartou para este ano o prometido assentamento das
40 mil famílias, adiando sua dívida para 1996. E não bastasse isso,
também já anunciou a redução dos recursos previstos para a agri
cultura, como os do Procera. E é para desviar a atenção da socie
dade sobre essas medidas desastrosas contra a população que o
Governo procura fazer crer que de fato há guerrilheiros entre os
integrantes do Movimento .

O que o Governo precisa é adotar medidas concretas, que
visem dar condições para os agricultores produzir. S6 assim Vai
conseguir garantir a paz no campo, evitando novos conflitos como
o de Commbiara, onde soldados e agricultores inocentes perderam
a vida, jogados uns contra os outros, pela falta de uma política
agrária. No entanto, o Governo prefere tratar os que lutam por jus
tiça social como inimigos, colocando a sociedade contra estes por
meio de infOlDlações invendicas, causando até um certo clima de te
mor, que só pode desencadear novos atos violentos.

Os organismos de informação das Forças Annadas e da Po
lícia Federal anunciam que há 12 membros do Sendero Luminoso,
grupo terrorista peruano que nos últimos 15 anos desenvolveu
ações que resultaram na morte estimada de 25 mil pessoas infiltra
dos no MST. Segundo eles, esses militantes do Sendero teriam a
função de treinar os sem-terra em táticas de resistência annada,
metodologias essas que, conforme acusam eles, teriam sido utili
zadas pelo MST nos recentes conflitos agrários presenciados com
tristeza no País.
, Então eu pergunto: que táticasafrnal são essas? Quais são

as armas que os agricultores possuem? Ou será que ainda se tenta
confundir instrumento de trabalho com amia de guerra? Será que
quando lhe convém, o Governo esquece das leis sobre as quais ele
próprio se sustenta? Será que o Governo crê que os agricultores
devem renunciar, inclusive ao direito de viver e de garantir a vida
a seus familiares, às crianças?

Quero que o Ministro da Justiça, os Ministros ririlitares, o
chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e o chanceler brasi
leiro no Peru provem que há infiltração de membros do Sendero
no MST e quem são eles. E não sou apenas em quem desejo esta
explicação; a sociedade como um todo necessita de uma resposta.
O pr6prio MST já comunicou que os acampamentos e assenta
mentos estão abertos para quem quiser visitar e conhecer de perto
como eles são organizados, verificar e apontar se existem afInal
pessoas que não são agricultores infiltrados. Mais do que isso, o
MST já solicitou o direito de resposta à imprensa e deve mover
uma ação judicial por perdas e danos causados pela calúnia propa
gada pelo Governo. E no dia 10 de outubro, as crianças do Movi
mento realizarão manifestações nos locais onde há assentamentos
e acampamentos dos sem-terra, para desmascarar esta idéia de que
o MST utiliza práticas violentas.

Acredito que quem na verdade usa práticas de guerrilha
hojé é o Governo, com sua ação (ou falta dela) tem provocado
conflitos mortais no campo, tem levado muitos a morrer de fome
e doenças por falta não apenas de uma política agrária, mas tam
bém pela carência de investimentos em todas as áreas sociais,
como saúde e agricultura. Aliás, a falta de uma política agrícola
tem aumentado cada vez mais o número de agricultores . E não
bastasse isso, ainda se utiliza de práticas ultrapassadas e antidemo
cráticas como a instalação de escutas na sede da Confederação Na-

cionaI dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).
Enfim, peço ao Governo que respeite a sociedade brasileira,

que não tente jogar sua responsabilidade (ou falta dela) nas costas
de outros. Precisamos de reforma agrária já, com o imediato as
sentamento das 22 mil famílias hoje acampadas na beira das estra
das e a destinação de recursos que permitam garantir a todos o
direito de viver como pessoas humanas.

Era o que tinha dizer.
O SR. PAULO FEUÓ (pSDB - RJ. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o povo de Cam
pos e os segmentos mais sérios e organizados da sociedade cam
pista, a imprensa local e este Parlamentar vêm reagindo, de modo
absolutamente enérgico, contra alguns poucos que, travestidos de
ecologistas e de defensores do meio ambiente, pretendem impedir
a continuidade das obras de construção do gasoduto Cambiúnas 
Campos,de responsabilidade da Petrobras.

Há uma febre conservacionista, em muito inspirada em
mensagens e políticas calcadas em um didatismo duvidoso, que
pretende sempre impedir, a qualquer custo, o desenvolvimento so
cial e econômico de regiões brasileiras que carecem de investi
mentos pesados, como é o caso da totalidade dos municípios dO
norte do Estado do Rio de Janeiro. Os que se deixam acometer por
esta febre não avaliam os prejuízos advindos de suas ações isola
das e percebem a importância e a grandeza de obras que se tradu
zem em progresso e em desenvolvimento. .

É o que ocorre em Campos, atualmente, quando ecologis
tas inconseqüentes e vaidosos de seus próprios atos agem contra
toda uma população que aspira o progresso e quer o crescimento·
econômico de todo o norte do Estado do Rio de Janeiro.

Felizmente, Sr. Presidente, O MinistérioPúblico da União,
em Campos, na pessoa da ilustre Procuradora da República, DI"
Geisa de Assis Rodrigues, não se deixou impressionar pelos des
varios dos ecologistas Aristides Soff1atti e João Francisco, negan
do-se a requerer a paralisação das obras e ao mesmo tempo
providenc~do, por meios legais, para que a Petrobras cuide no
sentido de ser efetivamente realizado pelos setores competentes,
o Estudo de Impacto Ambiental - ElA. A decisão do Ministério
Público bem revela um equih'brio elogiável, um bom senso respei
tável de um comportamento adequado ao interesse maior da socie
dade. É de se esperar a manutenção deste procedimento e, neste
sentido desta Tribuna, apelo ao Ministério Público da União, na
pessoa da DI" Geisa de Assis Rodrigues.

O jornal Folha da Manhã, de Campos, em súa edição de
15 de setembro do corrente, em editorial bem fundamentado, tra
tou deste assunto. Considerando a importância daquele editorial,
quero lê-Io desta tribuna para que, como parte integrante deste
meu pronunciamento, repercuta nesta Casa e conste nos Anais;
COlllO parte da história de uma luta séria em defesa dos interesses
de Campos. É o seguinte o texto do editorial, sob o título "Sonora
bofetada":

''Triste e lamentável para a economia do municí
pio a vitória dos ecologistas no episódio do gasoduto. A
ação do professor Aristides SoffIatti e de João Francis
co, solitários representantes do Centro Norte Fluminense
para Conservação da Natureza, ao mesmo tempo que
lhes enche de orgulho, provoca em toda a comunidade
decepções e prejuízos que mais tarde fatalmente lhes se
rão cobrados. Talvez até comjuros.

Se erro houve da Petrobras em investir U$l1 mi
lhões num gasoduto de seis polegadas de diâmetro para
trazer o gás até a cidade de Campos, sem antes provi
denciar o Estudo de Impacto Ambienta (ElA), não foi
menor o erro desses dois ambientalistas em sustar por
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algum tempo uma conqm.sta que é de fundamental im
portância para a comunidade onde vivem e atuam pro
Ílssionalmente.

O que causa espanto em tudo isso, é que em um
santuário ecológico como é Angm dos Reis, o Governo
Federal construa três'usinas nucleares que até hoje não
funcionaram na prãtica. Será que, na época, para a con
cretização desses três investimentos de grande porte,
houve Estudo de Impacto Ambiental? E, com a constru
ção do gasoduto, o oleoduto vindo das platafonnas de
produção, chegando ao continente na altura de barra do
Furado e daí seguindo para a Refmaria de Duque de Ca
xias, o mesmo procedimento técnico foi exigido?

Por que os vigilantes extremados do meio ambiente
não agem da mesma maneira contra a indústria de cerâmi
ca, que vem destruindo o solo da baixada campista, cavan
do enonnes crateras e condenando em defmitivo terras
férteis para a agricultura? E a fuligem que, na época da sa
fra suja, incomoda e prejudica a saúde da população?

É muito provável que a ação desses dois ecologis
tas também prejudique a construção do helipmto, cujas
obras estão programadas ainda para este ano. Se isto vier
a acorrer, Quissamã, que tem uma das maiores áreas' de
restinga do Estado do Rio, pode vir a ser beneficiada.
Aliás, seu prefeito está oferecendo uma série de vanta
gens à Petrobras, embora saiba que o seu município te
nha praticamente 40% de seu tenitório em áreas de
restinga, considerada de fundamental importância para a
preservação ambiental.

No caso do gasoduto de Campos, onde 95% das
obras já estão prontas, ao decretar o embargo, a União
está processando a pr6pria União, no caso a Petrobras.

,.Quem é que paga os prejuízos, os ecologistas ou os con
tribuintes? A preservação do meio ambiente é importan
te, mas a busca do desenvolvimento, da afrrmação
econômica e social de uma região e de um povo não
deve e nem pode ser escoada no ralo do radicalismo, da
intolerância.

Para os que acreditam no futuro deste município e
desta região, o embargo das obras do gasoduto soa como
uma sonora bofetada. Basta dar os dois lados da face
para apanhar. É hora de reagir."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RI. Sem revisão
da oraclora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero regis
trar nos Anais da Casa documento que enviei ao Presidente da As
sembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Deputado
Sérgio Cabral Filho, e a todos os Líderes de bancada daquela As
sembléia, pedindo o bom senso daquela Casa para impedir a indig
nidade, o casuísmo e a mesquinharia dos objetivos eleitoreiros que
se refletem na manobra de tentar não aprovar as contas do ex-Go
vernador Leonel Brizola.

Quero, pois, dar como lida esta carta que para lá encami
nhei e dizer que Ílquei satisfeita com o resultado fmal: a aprovação
das contas.

DOCUMENTO A QUE SE REFEREA ORADORA:·

Brasília, 18 de setembro de 1995
Exmo. Sr. Sérgio Cabral Filho
DD. Presidente da Assembléia Legislativa - RI

Sr. Presidente, .
Com a isenção de quem aj.Idou a denunciar a cormpção na

área de saúde do Estado do Rio de Janeiro, da maneira veemente

dos que têm a convicção da necessidade de ir fundo, doa a quem
doer, ao se investigar quaisquer irregularidades relacionadas com a
vida da pessoa humana, venho manifestar minha profunda indig
nação contra manobras políticas mesquinhas, meramente eleitorei
ras, visando a destruir uma personalidade hist6rlca da estatura do
ex-Governador Leonel Brizola, liderança nacional de extrema im
portância na atual luta pela defesa dos interesses nacionais e popu
lares ante a ofensiva político-ideológica dos arautos de um modelo
de exclusão social e desmonte do Estado brasileiro.

Enquanto uns sabem assestar seus golpes na direção dos
principais inimigos, outros, talvez ingenuamente, podem se deixar
levar por uma utilização distorcida da realidade na busca inescru
pulosa de denegrir a imagem de homens públicos cujo passado ili
bado nem os seus mais ferrenhos adversários, inclusive durante a
ditadura militar, conseguiram macular.

Importante frisar que a prova do indevido uso político do
assunto está na aprovação das contas do Governador do Estado,
relativas ao exercício de 1994, pelo Tribunal de Contas do Estado
mediante o parecer prévio a que alude o art. 123, inciso 1, da
Constituição Estadual, sem prejuízo de ressalvas que siguficam
recomendações para o aprimoramento do sistema de controle in
temo ou registro de imperfeições a corrigir. O referido parecer não
menciona qualquer ato de improbidade de gestão, o que não impe
de investigações outras que podem apurar ilícitos administrativos
e seus respectivos responsáveis.

Tenho a certeza de que os membros da Assembléia Legisla
tiva de meu Estado, Casa que tive a honra de pertencer, saberão
separar a imparcial apuração dos fatos, das manobras dos que pre
tendem. não o fim da corrupção no Estado, mas tão-somente atin
gir o homem público Leonel Brizola, votando conscientemente
contra o Projeto de Decreto Legislativo nO 7/95 da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tributação, que rejeita as contas referentes
ao exercício de 1994.

Cordialmente, Jandira Feghali, Deputada Federal
PCdoB/RJ.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (pSDB - AM Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, volto a
pedir o fim do regime de cotas para a Zona Franca de Mana;J1s.

Imagino que não passe de hoje o anúncio de boas novidades
para a economia de minha terra. O quadro está mais do que madu
ro para isso.

Alerto a Casa, Sr. Presidente, e também a equipe econômica
do Govemo, para alguns pontos que devem ser criteriosamente
considerados.

É o caso, por exemplo, do setor industrial que, neste perio
do do ano fiscal, está ultimando o planejamento do p.ugrama de p.udu
çãopara 1996 e negociando can os fanecedores de matérias-p:imas 1100.
compcnettes as COOlJDlS para o exen:ício seguinte.

Os fomecedores, no exterior, Sras, e Srs. Deputados, traba
lham com planejamento de produção e venda como um todo e,
nessa condição, exigem da indústria importadora a mesma preci
são, sob pena de não garantirem o fomecimento.

É hora, então, de se suspender o regime de cotas, até porque
todas as motivações técnicas que o motivaram estão, sem dúvida,
afastadas e superadas. O ideal, inclusive, é o fim, por inteiro, do
contingenciamento, sem alternativas paliativas, que o Amazonas
não recusaria, obviamente, porém que não deseja por defender so
lução definitiva para o impasse.

É hora, pois, de se pôr fim ao contingenciamento que en
gessa o Distrito Industrial de Manaus e injeta dúvidas que dificul
tam o planejamento.

A indústria instalada em Manaus precisa saber o que pode
ou não, efetivamente, importar, com vistas à produção de 1996-
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novembro ou dezembro será demasiadamente tarde para sustentar O SR. CONFúCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o
um bom desempenho. seguinte discuISO.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, recebi,

A Zona Franca de Manaus, que sugiro passe a se chamar em meu gabinete, expediente da Vereadora Rita de Souza Olivei
Zona de Processamento Industrial da Amazônia Ocidental. reivin- ra, do Municipio de Umpá, Estado de Rondônia, com a infonna
dica regras fIXaS, de modo a não afugentar novos investidores e a ção ratificada por ligações telefônicas com a Prefeitura local e por
não limitar os que lá já se encontram. notícias vinculadas na imprensa, de que no dia 5-9-95 o pequeno

Outro ponto relevante, Sr. Presidente, SIS. Deputados, é hospital da cidade, improvisado, conStruído em madeira, foi total
abordannos de frente a questão da especialização, resguardando mente destruído, devido a uma forte tempestade, acompanhada de
cinco ou seis pólos para o Amazonas, no bojo de política industrial ventania intensa.
conseqüente que precisa ser concluída, em teImOS de anteprojeto, O Municipio de Umpá tem uma população de 25.000 habi-
e apresentada à Nação. tantes, com uma área mral em torno de 18.000 habitantes. A re-

Preconizo que esses pól~ sejam uma trilhá e não um trio gião cresceu muito, devido a interessante projeto de refDIma
lho. Ou seja, uma diretriz e não uma camisa-de-força. Mas prego, agi-ária, com pequenos sítios de 42 hectares, relevante produção
com pragmatismo, atenção especial aos pólos fundamentais, que já agdcola' e pecuária leiteira. Trata-se portanto de um Município
se revelam vocação da indústria local: eletroelelrônico, duas rodas, próspero e composto de povo trabalhador e dedicado.
brinquedos eletrônicos, relojoeiro e descartáveis. Fiz visita pessoal à cidade,.em abril passado, e estive no

É claro que as indústrias complementares a esses pólos de- hospital local, onde fui recebido-por dois funcionários, que esta
vem ser consideradas como integrantes do sistema, jamais como vam no plantão. Tratava-se de um casarão de madeira, amplo, com
corpos esiranhos, por razões mais do que 6bvias. . divisórias, compondo assim as enfermarias, uma sala de curativos

Dou o exemplo do Protocolo de Intenção, assinado anterior- e uma 1Ústica sala de partos. Dois médicbs trabalhavam. para a Pre
mente pelo Governo do Amazonas e os Ministérios afetos à ques- feitura, em regime de plantões semanais, e, devido à falta de recur
tão, rriorizando deteIminados segmentos industriais, utilizado 'sos do hospital, a grande parcela dos pacientes era transferida para
pelo representante do Ministério da Ciência e Tecnologia no Con- outros Municípios, a procura de tratamentos.
selho de Administração da SUFRAMA, para pedir retirada de pau- Por ironia do destino, um vendaval destruía a única e precá
ta de projeto que visava a fabricar câmaras-de-ar para bicicletas e ria Casa de Sa'Óde que, mim ou boa, prestava os serviços primários
motocicletas. de sa'Óde àquele povo.

Ora, Sr. Presidente, a alegação de que câmaras-de-ar não b Prefeito Municipal deste pequeno Município do norte
estaviiID listadas como prioridade não bate com o bom senso, pois brasileiro, avisou-me que não tem nenhuma condição de recons
se fabricam motocicletas e motocicletas em Manáus, nada mais troção do hospital, pPis recebe R$52.716,37 do Fundo de Partici
coerente do que considerar as fábricas correlatas a esse pólo como pação, e sua arrecadação própria é de R$26.107,00.
integrantes essenciais do todo visualizado como estratégico para a O que se vê, Sr"s e SIS. Deputados, é um Município que
política industrial. pede sócorro e que clama a este Deputado para interce;der }lnto ao

Em qualquer parte do mundo, Sras e SIS. Deputados, a in- Ministério da Sa'Óde no sentido de que aloque recursos para a
dústria de bens fmais busca almir para perto de si os fabricantes de constroção da Unidade Mista de Saúde do Município de Umpá.
insumos e/ou componentes usados na produção do bem fmal, Sr. Presidente, em casos como estes, tenho convicção de
como fOIma de reduzir custos de produção e melhorar a produtivi- que o Exmo. Sr. Ministro da 1imíde detemrinará a devida providência
dade. para o atendimento deste justíssimo pleito do povo de Umpá.

Finalmente, Sr. Presidente, ,é preciso deixar claro que a O SR. EtJR1pEDES MIRANDA (PDT - RO. Pronuncia o
Zona de Processamento Industriál, nascída do Decreto-Lei nO seguinte discursO.) - Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Deputados, o Pre
288167, da Zona Franca de Manaus, somente poderá sOOCeviver feito de Alta Floresta do Oeste, Município pertencente ao Estado
como projeto da Nação como um todo e não como algo restrito a de Rondônia, se encontra em Brasília em busca desesperada de re
interesse regionaL cursos para resqlver o problema angustiante da falta de água trata-

o Distrito Industrial de Manaus, que a uma ren'6ncia fiscal da para ser servida à popu~ção.

de US$ 1.3 bilhão responde com faturamento anual de US$ 9 bi- A Companhia de Agua e Esgoto do Estado se encontra
Ihões, deve ser visto não como ônus, porque ônus não é, e sim atualmente sem condições para implantar, muito menos de expan
como investimento conjunto dos brasileiros no futuro conjunto de dir serviços de água ou esgotos sanitários.
nossa Pátria. O Prefeito de Alta Floresta do Oeste nos informou que o

Falo, Sr. Presidente, do mais bem-sucedido projeto de de- Governador de Rondônia, em visita recente feita àquele Municí-
senvolvimento regional já implantado pelo Governo Federal. pio, declarou à população que o Tesouro estadual não tem a mínima

Tem defeitos. Não é perfeito. Os poucos maquiadores que coodição de efetuar o repasse necessário à Companhia de Saneamento
remanescem e que enodaram o modelo, prejIdicando, pela concor- para resolver defmitivamente o problema da falta de água.
rência desleal, quem trabalha com seriedade no Distrito Industrial A cidade de Alta Floresta do Oeste é abastecida praticamen-
de Manaus, devem ser punidos e eliminados do processo. te de poços caseiros sem o menor tratamento, sendo que, não bas-

Mas o modelo deu certo, é seguro, é bem planejado, eficaz- tasse toda essa precariedade, a estiagem prolongada atinge toda a
mente executado. região, levando o Prefeito Municipal a decretar estado de caIami-

Dá retomo à Nação. Corresponde à idéia original que moti- dade pl1blica.
vou sua criação. . Aqui em Brasília, o Prefeito terá audiência com o Ministro

Aliás, quero não desgmdar jamais a defesa que faço da mi- da Sa'Óde, Or. Adib Jatene, e o Ministro de Minas e Energia em
nha gente e da minha terra do dever de brasileiro de pensar no busca de apoio no sentido de viabilizar os recursos necessários
País, de colocá-lo no centro de minhas preocupações. para implantação dos serviços de água tratada.

Encerro, Sr. Presidente, insistindo no fim do contingencia- No Ministério da Saúde o apoio poderia ser dado através da
mento, do regime de cotas, desnecessário, em face do retumbante Fundação Nacional de Sa'Óde, enquanto que do Ministério de Mi
êxito do Plano Real, para a Zona Franca de Manaus. nas e Energia o apoio poderia vil' da Companhia de Pesquisa de
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Recursos Minerais, tendo em vista estes dois 6;rgãos já atuarem em
Rondônia.

A popllação do Município de Alta Floresta do Oeste aguar
da e torce no sentido de que a visita do Prefeito Marco Fuzari seja
C<n"oada de êxito, na esperança de que o sofrimento pela falta de
água tennine de uma vez por todas.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, se faz necessário que
o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, procure
viabilizar, o mais rápido possível, recursos necessários para a im
plantação dos serviços de água tratada.e esgotos sanitários.

Levando em consideração que saneamento básico é saúde
preventiva, entendemos a necessidade de a equipe econômica do
Presidente FemaheJO Henrique acordar para a realidade brasileira,
pois a fase dos discursos já passou, agora o povo espera ação go
vernamental.

Tenho certeza de que no momento em que os Municípios
brasileiros forem dotados pelo me~s de .água tratada, os futuros
Ministros da Saúde necessitaIão de menos recursos para a área.

Finalizando, gostaria de dizer que os habitantes de Alta Flo
resta estão reivindicando o que, na verdade, não passa de obriga
ção e responsabilidade do Governo. Nesta oportunidade, chamo a
atenção das autoridades competentes para este pleito tão justo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CANDINHO MATTOS (pMDB - RI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, o Jor
nal do Brasil, em sua edição de 11 do corrente mês de setembro,
insere no seu caderno "Negócios e Finanças" uma notícia auspi
ciosa para os moradores do Rio de Janeiro, em especial para a Capital.

Diz a nota que a Telerj vai de"stfuãr R$599,2 milhões em
1996 para investimentos no setor de telecomunicações, assinalan
do-se que R$581 milhões fmanciaIão a expansão e a modernização
da rede de telefonia no Estado do Rio. O restante, R$18 milhões, será
destinado a melhorar o sistema de comunicação de dados. .

Dizia eu, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Depltados, que a notícia
é verdadeiramente auspiciosa, porque os moradores do Rio de Ja
neiro já se encontram. há anos, na fila por um telefone. É válido
acentuar que o atendimento se iniciará já a partir de janeiro.

Já está sendo preparada a instalação de empresas privadas de
telefonia celular, em todo o Estado, para concorrer com a Telerj.
Além disso, serão instalados pela estatalmais 278 nVI novos telefones
celulares, juntamente com 160,7 mil tenninais convencionais.

Essas providências são fundamentais para dar suporte à
atração de novos investimentos empresariais no Rio de Janeiro,
principalmente nas áreas fmanceira e de serviços.

Todos sabemos que a disposição de atrair a mesa de câmbio
do Banco Central para o Rio de Janeiro foi frustrada, ~r muito
tempo, devido à desconfIança em relação ao sistema de comunica
ções, que seria necessário para interligar os computadores. Esses
temores já foram fIcando para trás, principalmente após o impulso
dado pelo Projeto Teleporto.

Em 1996, serão instaládos 3.634 acessos pa,ra a rede de uso
exclusivo da empresa,'mas já serão adotadas as medidas para a
contratação de 82 mil acessos futuros.

O reforço privado na área de telefonia celular deverá ser
buscado ainda este ano. Segundo informações ofIciais, o eminente·

. Mipistro.das Comunicações., Sérgio Motta, espera retomar as lici
tações para as concessões até o fmal do corrente-ano.

Hoje, a velocidade do progresso, que se observa em todas
as fontes de produção, não pode mais depender dos arcaicos pro
cessos de comunicação. Na era do jato, da telecomunicação e do
computador, os negócios adquiriram, a bem dizer, a velocidade da
luz. No próprio campo da Medicina, um medicamento necessário à
salvação de um ser humano pode, através da telefonia, ser requisi-

tado em outro continente e, em poucas horas, estar à disposição do
paciente.

Outrora, uma ordem de pagamento, através do correio 00

do telégrafo, levava tempo para chegar às mãos do destinatário.
Isso acarretava prejuízos, desenganos e até perigo de vida. Após o
progresso alcançado pela telefonia, principalmente após a conquis
ta científica da telefonia celular, nossas comunicações com fami
liares distantes, com nossos parceiros de negócios, enflDl, com
todos aqueles com os quais estamos relacionados, tomou-se ins
tantânea e isso implica um processo de equihôrio social jamais al
cançado pela humanidade.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, cumpri
mento efusivamente o Governo, as empresas e todos os setores
empenhados no assunto e, particularmente, ao Rio de Janeiro, por
mais este instrumento de progresso com que passa a contar.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOÃO RJBEIRO (BlocoIPFL - TO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, apre
sentamos a esta Casa proposta de emenda à Constituição que re
duz o limite de idade para aposentadoria, tanto do homem
trabalhador rural quanto da mulher, para 55 anos de idade. Acredi
tamos ser essa medida da mais estrita justiça, por serem. obvia"
mente, diferentes e muito mais duras as condições de traballio a
que estão submetidos os trabalhadores do campo, comparativa
mente às enfrentadas, de uma maneira geral, pelos traballiadores
urbanos.

Existem. bem o sabemos, principalmente por parte do Poder
Executivo, fortes restrições a qualqUer tentativa de redução do limite
de idade para aposentadoria. Há, mesmo, os que pretendem a sua ele
vação. Alegam, parajustificar a sua posição,que aposentadoria prec0

ce é privilégio inadmissívele~um país pobre como o nosso.
Ora, Sr"s e Srs. Deputados;é justamente a triste realidade de

nosso País que não só justifica, mas demanda a implantação da
medida. Com efeito, são as mais adversas e penosas as condições
sob as quais trabalha o homem do campo.

E são justamente esses que começam a trabalhar mais cedo.
A entrada precoce da criança nas labutas da agricultura é a norma
corrente. Por volta dos oito anos de idade o 'menino já acompanha
o pai, diariamente, na lavoura.

Tal fato ocorre em virtude da premência com que têm que
agir t>s agricultores, quer na fase do plantio, quer na da colheita,
monnente aqueles que produzem em regime de subsistência.

Não é também incomum, Sr"s e Srs. Deputados, vermos
crianças ainda mais jovens entregues a uma faina que seria penosa
mesmo para adultos.

Recente reportagem exibida por lima das nossas emissoras
de televisão retratou essa dolorosa realidade. Absolutamente cho
cante a cena que mostra uma menina de apenas cinco anos ajudan
do o bisavô no corte de cana, atividade que sabemos
particularmente penosa. É imperioso reconhecer a iniqüidade de
tal situação. Criança e ancião ali não deveriam estar. O velho la"
vrador há muito deveria estar gozando de merecido descanso, e a
menina não deveria estar exposta a condições que, inevitavelmen
te, comprometerão o seu desenvolvimento f'tsico e mental.

Hã amí:la que se ateIÍtar para o baixa expectativa de vida do
povo brasileiro. Enquanto, no Japão, por exemplo, é ela de 75
anos para os homens e 81 para as mullieres, no Brasil, é de 62 e
67, respectivamente. E estamos a falar de média, o que signifIca
que se registrarão diferenças entre os vários segmentos de nossa
POpllação.

E óbvio que, para os mais carentes e para os que enfrentam
condições duras de subsis~ncia,a expectativa de vida é bem me
nor. Esse é, exatamente, o caso do nosso traballiador rural. O iní-
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cio precoce do trabalhada.- no campo acarreta acenbJado desgaste
ffsico. Trabalhadores mrais, já aos SO anos, exibem, claramente,
características típicas de velhice.

Essas as razões, Sr"s e Srs. Deputados, a jIstificar a propos
ta que subscrevemos. Reputamos da mais estrita justiça a equipa
ração da idade para a aposentadoria do traballÍador mml, homem e
mulher, aos 55 anos. Estamos seguro de que os nobres colegas
concordam com a nossa tese e haverão de aprovar a proposta apre
sentada.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, aproveitamos
a oportunidade para referenciar a passagem do Dia do Gaúcho.
Neste 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, o povo do
Rio Grande comemora a passagem do seu dia. Em tempos de glo
balízação econômica e aculbJmção cibernética este é um momento
em que, antes de ser reacionário ou conservador é um alento sim
bólico aos valores culb.Jrais e regionais que, espontaneamente, nas
cem de nossos laços sociais. A culmm, em toda sua dinâmica e
versatilidade, é um patrimônio que fica, que se desenvolve e ali
menta relações sociais. Que educa e aponta passos seguros para o
futuro. Sem xenofobia ou -alteridade podemos enobrecer a nossa
teJ1'8. Amar a nossa terra. Dizer do orgulho e do engrandecimento
que é nascer no Rio Grande, uma terra de homens valentes, de his
tória guerreira, das belezas nammis do llaimbezinho, das pmias de
Torres, do pôf-do-sol do Guaiba, das montanhas de Gramado, dos
doces caseiros de Pelotas e dos pampas da campanha. Uma terra
que tem cavalo, prenda e gaácho. Mas tem a indústria mecânica de
Caxias do Sul, o P610 Petroquímico, a Refmaria Alberto Pasquali
ni e a potência econômica da Grande Porto Alegre. Tem Paulo
Santana, Dagoberto Lima Godoy, Olívio Dutra, Anton Biederman,
Pedro Símon, Hélgio Trindade, Jairo Carneiro, Luís Fernando Ve
ríssimo, Eva Sopher, Tarso Genro, Lia Luft, Xico Stockinger,
Vasco Prado e tantos outros amigos.

Aqui do Planalto Central, queremos acima de tudo revelar
nossa cotidiana saudade e manifestar nosso justo e humilde reco
nhecimento ao povo do Rio GranQ.e do Sul.

Pambéns pelo Dia do Gaúcho!
O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sI'"" e Srs. De}Xltados, há pou
cos dias a imprensa noticiou a próxima realização do primeiro lei
lão eletrônico do Banco do Bmsil, uma nova modalidade
operacional de alienação de bens por leilão, em que os interessa
dos empregariio os sistemas de informática do banco pam, em al
gumas sedes de diversas cidades, participarem do processo de
venda de im6veis que não interessam à instituição, em sua maioria
havidos como ressarcimento de dívidas não pagas.

O fato é digno de nota, porque indica a preocupação do
Banco do Brasil em adotar um mecanismo moderno de leiloar
bens e, principalmente, por representar o interesse do banco em
preservar o investimento de seus acionistas, livmndo-se - de ma
neira rentável- de um patrimônio que não lhe interessa manter em
»eu ativo imobilizado.

Em pleno centro de Guamlhos, Sr. Presidente, num dos
pontos de maior movimento da cidade, existe um terreno de pr0

priedade do Banco do Brasil. O lote, com grande:área, localizado
num dos pontos mais valorizados da cidade, vem sendo estocado
pelo banco para a hipótese de constlUção de uma nova ag8ncia 
muito embora a ag8ncia exiatente do Banco do Brasil no centro de
GuamlhOll não fique ÓÍltante do local mencionado.

A ma foi cedida para exploraç60 de um estacionamento,
.16m do que abriga um pequeno comkcio, com barraca. de lan-
che. e de conserto de calçado.. .

Ora, minha ettranheza te deve Abaixa utilização daquele

im6vel, avaliado em cerca de três milhões de reais. Se ele é aluga
do, eu gostaria de saber as condições em que foi celebrado o con
tmto, quais as partes envolvidas, ltUal o valor do aluguel, qual a
sua dumção, e assim por diante.

E, ademais, gostaria de saber qual o retomo dessa operação
pam o Banco do Brasil e seus acionistas.

Fiz essas indagações ao Banco do Bmsil e a resposta que
recebi, ·Sr. Presidente, apenas tangencia as" questões levantadas,
menciona que o lote é uma reserva do banco pam a cons1lUção de
uma agência, num futuro não identificado, não envia cópia do con
tmto de cessão de uso e nem sequer menciona a receita oriunda
dessa utilização. Além disso, ignom minha preocupação principal,
que é o interesse público, neste caso represen~dopelo interesse do
acionista daquela instibJição fInanceira.

Causa-me estranheza, portanto, que uma indagação que fIz
ao Banco do Brasil tenha recebido uma resposta inconsistente, até
mesmo pouco séria.

Cabe, ao Banco do Brasil, subsidiar um estacionamento pú
blico, uma barraquinha de venda de pastéis e uma oficina de sapa
teiro? Será possível que o Banco do Bmsil se encontre em sibJação
fmanceim tão favorável que se possa dar o luxo de abdicar das
rendas propiciadas por um im6vel avaliado em três milhões de
reais e cedê~lo, simplesmente, sem que se oosque a otimização da
quele patrimônio? E como se explica a displicência do banco em
responder irrespçnsavelmente aos questionamentos de um Deputa
do Federal, representante da população paulista e da comunidade
de Guamlhos, local onde se encontra o referido im6vel?

Deixo registrado, Sr. Presidente, meu inconfonnismo com a
desatenção do Banco do Bmsil para com um assunto que, a meu
ver, assume grande importância, principalmente porque a ínstibJição
está promovendo um processo de alienação de bens, voltado, segundo
acredito, a salvaguardar o interesse de seu C01pO de acionistas.

Se esse terreno de Guamlhos está ocioso, não gem renda
compatível com seu valor de mercado e, airrda por cima, se existe
uma agência do...banco pr6xima àquele local, então por que não in
cluí-lo no rol dos bens a serem alienados, para que não fique imo
bilizado no ativo do banco e gere uma receita extra, capaz de
multiplicar-se em benefício da instituição?

Colocadas essas questões, Sr. Presidente, registro minha sa
tisfação para com a resposta recebida do Banco do Bmsil, que des
considera a legítima preocupação de um bmsileiro com relação a
um assunto de importância.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (BlocolPFL - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sI'"" e Srs. Deputados, já
se vão quase nove meses e o Banespa continua sob a intervenção
do Banco CentmL Os milhares de funcionários da instibJição ban
cária paulista continuam trabalhando com a abnegação de sempre,
a despeito das incertezas sobre o resultado fInal das negociações
que o Governo de São Paulo vem mantendo com a União a respei
to do impasse existente.

O Governador Mário Covas já declarou reitemdas vezes
que o Estado não tem a mínima condição de honrar, a curto pmzo,
o débito que possui junto ao Banespa, da ordem de 14 bilhões de
reais, e, por isso, propôs meios alternativos de pagamento da dívi
da. O Banco Central, aparentemente, resiste às propostas paulistas•.

Este impasse não pode continuar. São Paulo e, em particu
lar, os funcionários do Banespa não merecem este tratamento do
Governo FederaL O Banellpa não pode ser analisado como mais
uma instibJição fmanceira que precisa ser privatizada de qualquer
maneira. A pr6pria hist6ria do banco avaliza esta minha convic
ção.

Durante toda a sua longa existência, o Banespa desempe
nhou em São Paulo e em todo o Bmsil o papel de importante pro-
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pulsor da economia nacional, fmanciando segmentos fundamen
tais ao desenvolvimento e ao bem-estar social.

A agricultura brasileira,.JX'r exemplo, muitas vezes encon
trou no Banespa um parceiro com fidelidade superior até mesmo à
do Banco do Brasil, que, em última análise, sempre foi o fmancia
dor oficial do setor.

Não defendo - e nem São Paulo reivindica - recursos fede
rais a fundo perdido para tirar o Banespa da crise, muito embora
esta tenha sido a regra comum praticada pela União por muitos
anos para sanear as fmanças de diversas instituições fmanceiras,
estatais e particulares.

Os brasileiros que residem em São Paulo reclamam, sim, é
que se dê à instituição tempo para que ela se recupere e, aí, claro,
busque parceiros na livre iniciativa. Tempo, aliás, que o Banespa
ofereceu à União, a quem o Banco Central está subordinado, na
rolagem de considerável PllTcela da dívida externa brasileira.

Nada mais justo que, agora, o Governo Federal retribua este
gesto, pennitindo ao Banespa as mesmas condições que este lhe
deu para equacionar a questão do débito externo.

Saneado e, principalmente, com uma administração profIS
sional e, conseqüentemente, despolitizada, o Banespa terá, graças
à sua tradição e ao seu valioso patrimônio humano, todas as condi
ções de se reconciliar com sua verdadeira vocação, ou seja, a de
voltar a ser um banco fomentador de atividades geradoras de ri
quezas e de empregos.

O Governo de São Paulo não pode continuar timdo no im
passe do pagamento da dívida do Banespa seu maior problema. Há
desafios seríssimos em outros setores, esperando por soluções ur
gentes.

O Governador Mário Covas, homem público de inegável
seriedade, já declarou que o Estado não vai deixar de honrar a dí
vida contraída por seus antecessores. Mas é preciso que a União
lhe dê condições para isso, até porque o Banco Central foi coni
vente com as causas que levaram o Banespa a esta crise, pois deu
anuência para todos os empréstimos e antecipações de receitas ao
Governo de São Paulo.

Pressões políticas motivadas por sentimentos paroquiais
não podem mais adiar.a solução defmitiva para o problema do Ba
nespa. O banco já deu muito para o País e tem muito ainda a dar.

Quero, neste aspecto, ressaltar a dignidade com que o G0
vernador Mário Covas vem tratando a questão do Banespa. Em
nenhum momento solicitou qualquer tratamento privilegiado para
resolver o problema. ,

Desde o primeiro dia de seu mandato, mostrou total disposi
ção para, junto com o Banco Central, solucionar o mais rapida
mente possível a crise do Banespa.

O que o Governador paulista se nega - e esta sua posição
tem todo o meu apoio - é paralisar completamente o Estado para
resgatar a dívida contraída ao longo de muitos anos.

Em agosto, só o gasto do Governo Estadual com a folha de
pagamento, somado ao repasse às universidades, foi de R$965 mi
lhões, e a arrecadação do ICMS, que é a principal receita, ficou em
R$1,05 bilhão. Para São Paulo voltar a ter liquidez e investir em
áreas prioritárias, como educação, saúde, transporte, habitação e
segurança, s6 mesmo depois de reformas profundas nas áreas tri
butária e administrativa.

Se não há dinheiro para educação e saúde, como o Banco
Central pode exigir uma solução imediata para uma dívida de qua
se R$14 bilhões que o Estado tem com o Banespa?

O momento exige transparência e seriedade na busca de
uma saída rápida para o Banespa. A solução imediata, que interes
sa a São Paulo e ao Brasil, terá que, ser, precisamos ter coragem
para assumir isso, política. E política'com transparência e serieda-

dt s6 se faz com bom senso, virtude qu"e parece estar ausente nos
gabinetes do Banco Central.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BUAIZ (BlocolPL - ES. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, no momento
mais crítico de prestação de assistência médica no Brasil, quando
os poucos recursos fmanceiros distribuídos são insuficientes para
salvar vidas, alguns acenam com a possibilidade de tornar legal e
facilitar o aborto.

Por fonnação cristã e como médico, com 50 anos de ativi
dade, conhecendo todos os métodos contraceptivos e a facilidade
com que estão à disposição de todas as camadas da população, en
tendo que a prática da interrupção da gravidez é um ato criminoso.

Ninguém tem o direito de tirar vidas, sobretudo quando a
vítima é um ente indefeso e em gestação.

Admito, quanto muito, o aborto nos casos de estupro e al
guns outros poucos, desde que severamente regulamentados e fis
calizados pelos Conselhos de Medicina.

Pela defesa da vida e dos princípios que norteiam a socieda
de brasileira, votarei contra qualquer preceito legal que facilite o
aborto.

Nos tempos atuais que prioritariamente conjIgar esforços
no sentido de que a população e a família de modo especial se
conscientizem de que existem meios para controlar a natalidade,
estabelecendo parâmetros para uma paternidade consciente e res
ponsável.

O SR. WAGNER ROSSI (pMDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, gostaría
mos, nesta oportunidade, de prestar justa homenagem à população
de progressista Município paulista, que é Guariba, que está come
morando seu centenário de fundação no dia 21 deste mês.

Na gênese dessa comuna estão os trilhos ferroviários que,
para a região onde estão instalados, conduziram seus primeiros ha
bitantes, com o assentamento de uma colônia de imignmtes italianos.

Com o correr dos anos, foi constituída uma Sesmaria, deno
minada Cachoeira, com área compreendida entre Araraquara e Ja
boticabal, propiciando o nascimento de Guariba, que teve como
principais fundadores Evaristo Vaz de Arruda, Joaquim Matheus
Corrêa e Raphael Corrêa da Silva.

Grandes propriedades agrícolas foram sendo formadas,
principalmente para o cultivo do café, e, em 1893, surgiu o em
brião da idéia de fundação de Guanba, em reuniões na Fazenda Ba
CUlÍ, com a participação dos principais idealizadores da iniciativa.

Finalmente, em 21 de setembro de 1895, os moradores da
região oficializaram o ato de fundação de Guariba, cuja denomina
ção, aliás, deriva da morte de um macaco de espécie dos guaribas,
além da necessidade de proporcionar um ponto de referência para
os transeuntes, que passavam pela região.

Nos idos de 1918, foram escolhidos os nomes dos cidadãos
que integraram a primeira edilidade de Guariba, realizadas as elei
ções para Vereador. Na oportunidade, foi eleito o primeiro Prefei
to Municipal, Antônio Sobral Neto.

Hoje, Guariba é um pr!Sspero Município, cuja agricultura
tem como principal cultura a produção de cana-de-açúcar e impor
tantes usinas que produzem açúcar e álcool.

As demais atividades econômicas espraiam-se por 545 esta
belecimentos comerciais, 25 indústrias e 592 empresas prestadoras
de serviços. Sua população ascende a trinta e cinco mil habitantes.

Assim, nesta feliz oportunidade do centenário de Guariba,
desejamos, desta tribuna, dirigir nossos efusivos cumprimentos à
população laboriosa dessa comuna, assim como à Prefeita Munici
pal, Zilda Pedro Vitoriano, ao Presidente da Câmara Municipal,
Ubiratan Tadeu Jatobá, às demais autoridades locais e ao ex-Pre-
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feito Evandro Vitorino, chefe político do Município.
Por derradeiro, permitam-me, Sr. Presidente, Sn e Srs. De

putados, uma palavra do coração a esta cidade, para onde meu
avÔ, vindo da Itália, primeiro se transladou. Aqui, na terra sacros
santa de Guariba, nasceu meu pai, e posso dizer, com muita honra,
é onde está mais funda a minha raiz.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (ppR - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depltados, aos
poucos o Governo do Estado do Rio de Janeiro vai dando passos
importantes para manter, sob controle efetivo, a violência e a cri
minalidade, graças a um trabalho profissional e sem espalhafato
do Secretário de Segurança Pública, General Nilson Cerqueira.

É claro qeu se trata de uma batalha que vem sendo vencida
pelo atual responsável pela segurança pública no nosso Estado, já
que todos teÍnos plena consciência de que esta guerra demoraria,
ainda, muito tempo para ser vencida pelas autoridades, porque o
problema se acha bastante enraizado.

Entre as providências do Secretário Nilton Cerqueira que
reputamos das mais felizes e oportunas, destacamos, sem dúvi~,

os dois programas postos em prática pelo Governo em relação ao
efetivo policial civil e militar, que são a promoção e a condecora
ção, os quais vêm sendo responsáveis pela rápida recuperação das
tradições dessas duas corporações.

Na última semana, por exemplo, Sr. Presidente, no Quartel
da Escola de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar, no
Bairro de Sulacap, durante solenidade presidida pelo Governador
Mareello Alencar e com a presença do General Nilton Cerquefui,
vinte e sete policiais foram promovidos, representando não apenas
o reconhecimento do Estado da dedicação desses agentes da lei,
mas também significando um gesto de confiança do Governo na
instituição.

E importante assinalar, aliás, que a Polícia Militar vem ten
do, nos últimos dias, atuação destacada na solução de seqüestros e
no combate a todos os tipos de ações criminosas que se verificam
no Estado do Rio de Janeiro, assumindo uma responsabilidade da
qual praticamente se havia demitido nos últimos anos e ensejando
a melhoria nos índices de credibilidade junto à popllação carioca
e junto à população fluminense.

Deve ser destacada, também, Sr. Presidente, a forma serena
e equilibrada, mas com bastante competência, com que os policiais
militares se têm conduzido, ultimamente, frente à ação de grupos
criminosos, mesmo diante do inegável poder dos marginais, adqui
rido nos últimos anos em razão de fatos que não cabe comentar
aqui, mas que são plenamente do conhecimento de todos.

Desejamos, por isso, enviar desta trihma nossas calorosas
felicitações ao General Nilton Cerqueira, digno Secretârio de Se
gurança Pública do Rio, o qual está produzindo quase um milagre,
ao dar mostras efetivas de que vem conseguindo soerguer o moral
dos soldados policiais militares e dos agentes civis, devolvendo
lhes a cODÍlança na autoridade.

Essa verdadeira volta por cima que o Governo do Rio vem
conseguindo dar em relação à onda de criminalidade prova que,
com trabalho, com dedicação, com serenidade, com equilíbrio e,
principalmente, com amor à arte, é possível restabelecer no Estado
do Rio o verdadeiro Estado de Direito, já que não se pode falar em
direitos humanos nem em respeito às leis se as pessoas vivem
acuadas em suas próprias casas, como se bichos fossem.

Queremos, também, Sr. Presidente, deixar registrado aqui o
nosso reconhecimento à ação frrme e ponderada do Governador
Marcello Alencar, que, com tranqüilidade, com persistência, com
empenho e, acima de tudo, com evidente demonstração de amor
ao Rio, vem capitaneando essa ação intimorata na defesa do patri
mÔnio e da segurança individual e coletiva do povo que trabalha e

mora no Rio, e que se mantém confiante nas instituições.
De nossa parte, só podemos endereçar ao Governador Mar

cello Alencar e ao Secretârio Nilton Cerqueira um apelo dos mais
veementes no sentido de que prossigam com essa ação revitaliza
dora do aparelho policial, civil e militar, do Estado do Rio de Ja
neiro, a fim de que ele' volte, brevemente, a ser a "Cidade
Maravilhosa" também na sua vida quotidiana, já que no coração
do povo e na admiração dos turistas nacionais e estrangeiros ele
jamais perdeu essa merecida condição.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu
tados.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depltados,
acender a chama de um ideal é o exercício do crescimento; mantê
la acesa, no entanto, é a batalha contínua que se trava em busca da
perfeição.

Há 60 anos Jorge Calmon vem mantendo acesa a chama do
ideário a que se propôs, quando, pelas mãos de Pedro Calmon e
Simões Filho, ingressou no jornalismo baiano, comprometido com
os deveres morais e com o fmne propósito de aprimornmento da im
prensa. O trabalho de Jorge Calmon extrapolou as fumteiras da Bahia,
tomando-o um dos maiores expoentes do jomaIismo brnsileiro.

Justas homenagens lhe têm sido rendidas ao longo dessas
seis décadas em que cada dificuldade foi um dasafio para uma
conquista maior.

Acreditando que o homem nada mais é do que o seu proje
to, Jorge Calmon soube, como poucos, fazer da imprensa não ape
nas a arte da interpretação dos fatos, mas o veículo de
transfonnação da realidade, reestruturando o universo da com
preensão e, com olhar astuto, intuindo o mundo além de sua apa
rência exterior.

Homem de letras, professor, advogado, servidor público,
teve a investidura inata da liderança e, ao assumi-la, abriu mão de
interesses pessoais, pautando a vida pública pela probidade admi
nistrativa, sentimento de interesse coletivo e práxis democrática.

Um homem de convicções! Assim defmo Jorge Calmon.
Elogiar a eficiência de seu desempenho em todos os setores priva
dos e públicos seria redundância e, por mais que o fIzesse, fIcar
lhe-ia devedor, porque Jorge Calmon integra o raro grupo de
homens que elaboram a construção de si mesmo a partir da cons
ciência CIÍtica de que o verdadeiro homem nunca está pronto, mas
se constrói através de erros e acertos ao assumir a concepção ho
lística de mundo.

Destarte, a Bahia orgulha-se desse seu fIlho, que comjuste
za e sabedoria soube dar a cada cargo, ocupado ao longo da vida,
o brilhantismo que o fez merecedor de todos os méritos que o
povo baiano lhe tem conferido.

Cônscio de que o homem se autoproduz pelo trabalho, este
lídimo representante da Bahia fez de sua vida pública uma missão,
participando ativamente da política do Estado através de proposi
ções e trabalhos voltados para os interesses de nossa gente, sem
perder de vista os ideais que sempre nortearam sua luta de jorna
lista nato, voltada para a imprensa livre e democrática.

Por isso, não poderia furtar-me de homenagear Jorge Cal
mon na tribuna desta Casa. Sinto-me, portanto, honrado por fazê
10 e orgulhoso por sermos fIlhos da mestila terra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAPROVITA VIEIRA (pP - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, ainda. quando candidato,
anunciava como prioridade das prioridades de seu Governo um
ensino de qualidade para as crianças brasileiras. No início do cor
rente ano, defmia cinco providências destinadas a tornar realidade
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a sua intenção, a serem tomadas no menor prazo possível e que
são:

1") valorizar o professor e garantir, junto aos Govemos dos
Estados, que os recursos federais para o ensino básico cheguem
efetivamente às 200 mil escolas da rede oficial;

2") lançar um programa de aperfeiçoamento do ensino e dos
professores;

3") melhorar a qualidade e a distriblição do material didáti
co escolar;

4") defmir o eumeulo obrigatório das escolas;
5") estabelecer um sistema de controle de qualidade das es

colas.
É a implementação dessas providências que a sociedade

está a reclamar. A não ser que se desencadeie uma verdadeira re
volução educacional, estaremos condenando o País ao eterno sub
desenvolvimento e espoliando uma verdadeira legião de
brasileiros do seu direito ao exercício pleno da cidadania.

O quadro desenhado por pesquisa recente do UNICEF
(Fundação das Nações Unidas para a Infância) é dos mais lamen
táveis. O número de brasileiros analfabetos, entre 15· e 17 anos,
chega a I milhão e 300 mil, o que corresponde a 12,4% dos jovens
nessa faixa etária."E aquele que até essa idade não aprendeu a ler
dificilmente conseguirá alfabetizar-se mais tarde.

S~s e Srs. Deputados, não podemos aceitar a convivência
com tal simação. É intolerável que se esteja a cqndenar tantos'bra
sileiros à exclusão social. Os analfabetos, ainda que jovens e sau
dáveis, estão fadados ao subemprego, ao desemprego, quando não
ao trabalho escravo, fato que, desgraçadamente, vem-se constatan
do ainda existir no Brasil.

Impedidos de ter participação ativa numa civilização cada
vez mais ~ada pela tecnologia, serão eles. eternos marginais e
um peso morto para a sociedade. E o Brasil Dão pode, de maneira
nenhuma, desprezar todo esse potencial de trabalho e produtivida
de. É imperioso que o País possibilite a cada brasileiro ser uma
força viva, amante, geradora de riqueza, quer no plano materiaL
quer no cultural.

E isso só conseguiremos se à ed1.!cação for dada, não unica
mente'no discurso, mas na prática 'efetiva, a prioridade máxima.
Hoje, já está mais do que claro que os países que não investirem
na eduCação do seu povo não terão qualquer possibilidade real de
sucesso diante das exigências desta nova era fecnol6gica.

A reconstrução do sistema educacipnal brasileiro, que se
impõe como tarefa emergencial, devé ser iniciada pela recupera
ção do ensino fundamental, a base necessária que nos falta. O rela
t6rio do Unicef classifica a educação brasileira de 10 grau como a
pior do mundo.

Considerando-se o pm brasileiro, seria de se esperar que
88% das nossas crianças concluíssem a 5- série, quando só 39% o
fazem, e apenas 22% tenninam a 8- série. As taxas de repetência e
evasão são elevadíssimas: apenas 5% dos alunos concluem a 5- sé
rie sem repetência, e a média de permanência na escola para com:
pletar o ensino fundamental é de doze anos.

Desses dados, concluímos que não s6 é necessário que se
universalize o acesso à escola, mas que se ofereça um ensino de
boa qualidade, o que requer investimento na formação e valoriza
ção dos professores do ensino fundamental; Bem sabemos que a
grande maioria desses profissionais é mal qualificada e recebe sa
lário aviltante. A reversão desse quadro é imprescindível, se pre
tendemos, realmente, recuperar a educação brasileira.

Para tanto, mais recursos são necessários, co~tiveis com
a grandeza do desafio a ser vencido. O Brasil, além de investir
pouco em educação básica, emprega mal o que a ela é destinado,
pois países com o mesmo DÍvel de investimen~consegue!U resul-

tados significativamente melhores.
Sn e Srs. Deputados, país sem um bom sistema educacio

nal é país pobre. Se queremos um Brasil economicamente forte,
capaz de resgatar sua pesada dívida social, não podemos descuidar
da educação de seu povo.

Solicito a V. Ex-, Sr. Presidente, que determine que meu
pronunciamento conste do jornal Hoje na Câmara e seja transmi
tido pelo programa A Voz do Brasil

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPfB - SP.
PronunCia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu
tados, n6s sabemos que muitos brasileiros, principalmente entre os
cidadãos comuns, estão enfrentando dias muito difíceis, em razão
da política econômico-fmanceira do Governo, mas é preciso rec0

nhecer que os servidores públicos, e entre estes '?S ,aposentados e
pensionistas, vêm sofrendo ainda mais.

Esse sofrimento decorre não apenas do achatamento de seus
proventos e dos v.alores pagos aos pensionistas, mas também, con
forme ocorre em relação aos servidores ativos e aos aposentados e
pensionistas do Departamento de Eslradas de Rodagem do Estado
de São Paulo, por não estarem recebendo isonomia detenninada
pela ConstituiÇão Fedem!.

Confotme detennina o 3rt. 40 da Constituição, Sr. Presiden
te, os proventos da aposentadoria devem ser revistos na JilesJl]8.
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remunera
ção dos,servidores em atividade, devendo, ainda, ser-lhes estendi
dos quaisquer beneficios ou vantagens, pouco importando o
motivo da concessão.

No Estado de São Paulo, porém, Sr. Presidente, os servido
res em geral, e os aposentados e pensionistas do DER em particu
lar, vêm sendo discriminados há muito tempo, em sucessivos
Governos, que ~o estenderam à categoria várias gratificações
concedidas ao funcionalismo, o que vem provocando um achata
mento cruel de seus proventos e de suas pensões.

Tal situação se agravou, sensivelmente, em relação aos apo
sentados e pensionistas do Departamento de Estradas de Roda
gem, por leis aprovadas nos anos de 1988 e de 1993 que
promoveram enquadramento da categoria em condições de infe
rioridade em relação a seus colegas da ativa, em total desrespeito
ao texto constitucional, retirando-lhes a possibilidade de promoçõ
es e de melhor posicionamento.

A discriminação a que a categoria vem sendo submetida
não ficou por aí, já que, Sr. Presidente, as gratificações e abonos
concedidos, ultimamente, em forma de verdadeira cascata, tal o
número dessas concessões, ao funcionalismo do Estado de São
Paulo deixaram fora os aposentados e pensionistas.

Muitos desses servidores inativos e os pensionistas daque
les já falecidos, após trabalhar 35 e até 40 anos, sempre com gran
de devoção à vida pública e dela fazendo, durante toda a sua
existência, uma única ocupação, portanto com dedicação exclusi
va, recebem, hoje, proventos e pensões irrisórias e profundamente
constrangedoras.

Temos recebido telefonemas aflitos de aposentados e pen
sionistas em nosso gabinete de Brasília, Sr. Presidente, além de
copiosa correspondência, inclusive de Prefeitos, Vice-Prefeitos e
de inúmeros inativos, em nome de viúvas e ex-servidores já faleci
dos, apelando para que o Governo do Estado de São Paulo deter
mine urgente revisão nos valores de suas pensões, já que
sobrevivem em meio a vergonhosa penúria, verdadeiro atentado à
dignidade da pessoa humana. ,

Entre as concessões que deixaram de ser estendidas aos
aposentados avultam inúmeras vantagens instituídas pela Consti
tuição Federal de 1988, pela Constituição Estadual e por uma lei
ainda do ano de 1968; gratificação de função; gratificação de ativi-
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dade rodoviária; concessão de referências atribuídas aos selVido
res ativos; incorporação de vantagens e revalorização dos padIões
de vencimentos; revisão de pensões e outros benefícios constitu
cionalmente estabelecidos.

Como se verifica, Sr. Presidente, o Governo de São Paulo
não pode mais fechar os olhos a esse gravíssimo problema social,
e deve fazer justiça imediatamente, reconhecendo aos aposentados
e pensionistas os direitos que lhes foram deferidos legitimamente,
deixando de dar a esses selVidores inativos, e às viúvas daqueles já
falecidos, um tratamento desigual e aviltante, como se fossem pes
soas de segunda ou terceira classe.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ROLAND LAVIGNE (Bloco/PL - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Dep.1tados, quero
neste pronunciamento na tarde de hoje repudiar a fonna como o
Jornal do Brasil, na primeira e na quinta página, refere-se ao Mi
nistro da Saúde, Prof. Adib Jatene, homem de conduta ilibada e de
caráter e dignidade elevados. É sabido pelo Brasil inteiro que as
possíveis irregularidades detectadas através de auditorias na Fun
dação Jatene não foram cometidas yelo MiniStro, esim pela pró
pria estrutura que move o Sistema Unico de Saúde. Mesmo assim,
a imprensa, s6 para vender e criar instabilidade no Governo, tenta
levar o Ministro ao crivo daop~ pública como sendo também
um possível fraudador do Sistema Unico de Saúde.

Como o Ministro nesta data, é caluniado e tem colocada em
dúvida a sua dignidade, estou sendo, na Bahia, vítima de uma
campanha de difamação e calúnia que tenta vincular as possíveis
irregUlaridades cometidas por médicos no Hospital José Olavo, em
Una, naquele Estado, a minha eleição para Deputado Federal. É
um absurdo, pois as audiências constantes dos processos do Siste
ma Nacional de Auditoria no Hospital José Olavo1razem possíveis
distorções que tenho certeza de que não foram cometidas para
fraudar, mais sim por falta de gerenciamento nos prontuários mé
dicos, e que, aliás, são menores que as relatadas pelo Jornal do
Brasil na sua edição de hoje.

Desta fonna, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gostaria
de me solidarizar com o Ministro Adib Jatene, visto que estão
usando a prática de denuncismo irresponsável sem considerar a
defesa dos hospitais e fundações auditados, colocando-se. como
verdadeiro apenas o relato das auditorias, sem levar em conta as
justificativas e defesas das entidades prestadoras de selViço ao Sis
tema Único de Saúde.

É necessário que se ap.1rem todas as irregularidades exis
tentes e que seja o SUS protegido de todos os arosos. Entretanto,
não se pode usar de tal expediente para inviabilizar o projeto do
Ministro em rosca de mais recursos para a Saúde.

O SR. REMI TRINTA (pMDB - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Dep.1tados, vário~

Parlamentares têm-me antecedido em registrar a sofr1vel qualidade
das estradas brasileiras, mas o tema continua atual.

Nossas estradas são asfaltadas p<r um preço altíssimo, mas
têm uma durabilidade reduzida. Uma temporada de chuvas deixa
as estradas com buracos, às vezes crateras, e o sistema de escoa
mento de águas obstruídos. TuClo isso significa falta de segurança
em nossas rodovias.

Ora, é uma insensatez economizar na qualidade do asfalta
mento, pois acaba custando muito mais caro ao País, seja nos pr0
cessos cop.stan~s .de recuPe~ção, seja pelo alto índice de
acidentes com vítimas graves ou fátais ..:. o que repres~nta Perdas
humanas irreparáveis - e gastos do Estado com atendimento hos
pitalar, policial e social.

Impostos não faltam. Temos inclusive um específico - o
IPVA. .

O Estado deve criar as condições para o conserto de toda a
malha viária brasileira, além da duplicação ou' da construção de
novas vias, quando for o caso.

O importante é adotar critérios de qualidade excelente na
realização desse selViço público e administrá-lo com eficiência e
credibilidade.

Em nosso Estado - o Maranhão - a situação não é diferente.
Felizmente, o Governo atual tem enfrentado esse problema grave e
inicia ações concretas, como anunciou a Secretaria de Infra-esfru
tura de São Luís, com a recuperação da Rodovia MA-201, que liga
o Município de São Luís a Paço do Lumiar e São José de Ribamar,
a começar em breve.

Recuperar nossas estradas, e construí-las de forma melhor,
afmaI de contas, representará mais dinheiro para o Tesouro Federal,
efetiva economia e mais segurança para a vida de todos nós no País.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, os novos ventos
que conduzem a Nação brasileira não nos levaram, ainda, ao porto
seguro tão sonhado. Tal feito mostrou-se possível apenas para os
países que fIzeram e fazem da saúde de um povo o seu bem maior.

A saúde no Brasil, contrariamente ao que ocorre na área
econômica, vive período de profunda instabilidade. Temos uma
verdadeira hiperinflação de problemas sanitários. Como no campo
da economia, o setor Saúde está a precisar de medidas fortes, ade
quadas e urgentes para iniciar uma nova etapa, que seja marcada
pela garantia de que todos terão acesso aos serviços e produtos
que lhe permitam viver de forma saudável e digna.

Estamos muito distantes deste sonho. A situação de saúde
dos brasileiros nunca foi das melhores. As políticas de saúde, em
regra, jamais alcançaram seus objetivos. 011 sistemas ou projetos
de sistemas de organização da assistência não obtiveram o êxito
desejado. Contudo, em tempo algum vivenciamos tamanha crise
neste campo. O País tem conseguido acumular recordes negativos
de níveis de saúde. Nosso povo, a cada ~, está submetido a cres
centes riscos de adoecer e morrer. Convivemos com estatísticas
que demonstram termos atingindo padrão de primeiro mundo no
que concerne a patologistas: dentre as principais causas de morte
estão as doenças cardiovasculares, as neoplasias, os acidentes e
outras formas de violência. Todas típicas do desenvolvimento e
características dos grandes centros. Por outro lado, mantivemos
ou, ainda pior, agravamos o quadro das doenças relacionadas à p0

breza e à miséria: cólera, dengue, desnutrição, diarréia, entre vá
rias. Todas nwresentativas do atraso, do subdesenvolvimento.

Srs. Dep.1tados, chama-nos a atenção a brotaI desproporção
existente entre a grandiosidade dos problemas sanitários e a pe
quenez dos meios para enfrentá-los. Refrro-me não apenas aos
meios fmanceiros, como é de unânime e universal posicionamen
to, mas especialmente às estratégias adotadas para enfrentá-los.

Falávamos em sonhos, penso que não devemos abandoná
los. Mas é preciso, é essencial que encontremos os meios, os cami
nhos, as estratégias corretas para alcançá-los.

O sonho foi construído, com toda a técnica e maestria, no
processo constituinte: "saúde é um direito de todos e um dever do
Estado". Estava dada a senha para que qualquer cidadão brasileiro
procurasse e, necessariamente, encontrasse solução para os seus
problemas de saúde nos selViços oferecidos obrigatoriamente pelo
Estado, isto é, servi~s públicos. Ao setor privado caberia comple
meniá-los:se necessário.
. ESqueceram, todavia, nobres colegas, não s6 de" destinar os
inf"mdáveis recursos necessários para cumprir este sonho constitu
cional, como também, e, ao nosso ver, principalmente, de conside
rar a fragilidade dos selViços públicos para cumprir tão ousada
missão. Ademais, desconsideraram, e cadà vez mais continuam a
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desconsiderar, o peso da iniciativa privada na assistência médica
do País. Não teria chegado o momento de se criar uma parceria
consllUtiva entre a saúde pública e a iniciativa privada?

Não há quem questione a contínua redução de recursos para
o setor no penodo pós-constitucional, fenômeno que se agravou
nos últimos anos. Sem dúvida uma cruel contradição, diante do
enorme crescimento das obrigações gemdas pela Carta Magna,
para a União, os Estados e, principalmente, os Municípios. Ques
tiona-se, isto sim, se o desenho estabelecido pelo texto constitucio
nal seria viável em um país que pretende recuperar sua economia,
mas que ainda está muito longe de tal feito.

As profundas desigualdades sociais que dominam o perfu
de nossa sociedade não teriam sido desconsidemdas? Não se pre
tendeu estabelecer uma igualdade artificial e forçada, que jamais
encontrou suporte nas políticas públicas?

Sr. Presidente, estas são algumas das indagações que têm
sido levantadas, em todas as regiões do País, pelos que militam no
dia-a-dia da assistência médica. Elas devem ser respondidas com
urgência.

Entendemos que o setor público não deve jamais abrir mão
de ser o garantidor da assistência básica aos mais necessitados, já
que os mercados privados não fomm desenhados para dar a estes
mais pobres os serviços clínicos e hospitalares essenciais. É indis
cutível que esta deve seruma missão estatal.

Por outro lado, há que se deixar de ser sonhador, para, com
preender a realidade, enCt'lntrar soluções práticas e viáveis para os
problemas da assistência à saúde. Nesse sentido, não é possível
pretender fmanciar um sistema em que ricos são tratados como os
pobres. O Governo não pode estender a gratuidade a quem dispõe
de todas as condições para pagar a prestação de serviços médicos.

Perguntamos: não seria mais justo os mais ricos cobrirem
os gastos gerados aos serviços públicos? Esta não seria uma con
tribuição adicional capaz de melhorar o dia-a-dia dos hospitais pú
blicos?

Sr. Presidente, reafrrmamos a imperiosa necessidade de que
tais questões sejam o mais urgentemente solucionadas. Nãp temos
mais justificativa, sequer possibilidade de postergarmos o equacio
namento do gravíssimo quadro da nOSsa saúde. Pennitirmos o
aprofundamento da absurda contmdição de a economia ir bem e a
saúde do povo ir mal é manifestação de insensatez e de desserviço
à Nação.

Para que o sonho se tome realidade e os novos ventos con
duzam nosso barco à tão esperada estabilidade social, é necessário
que todos se dêem conta de que sem saúde não existe justiça e sem
justiça não pode haver democracia.

O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, cumpri
mento, hoje, desta tribuna, as autoridades do meu Estado que con
seguimm, em cinco homs de diálogo, resolver um problema de
assentamento de posseiros que dumva 28 dias, evitando, com isto,
prol?lemas de maiores conseqüências.

Preocupam-me, sobtemaneira, os últimos acontecimentos,
em todo o País, relativamente à ocupação de terras por posseiros,
que têm desencadeado até conflitos armados, gerando enfrenta
mentos de sangue entre os irmãos brasileiros.

Recentemente, tivemos notícia de ocorrência de episódio
envolvendo áreas próximas a terras db Presidente Fernando Henri
que Cardoso, numa forma de pressão às autoridades constituídas
para solucionar o problema.

A questão se prende mais a um sentido social que qualquer
outro, por representar um dos esteios condicionais da sobrevivên
cia btasileira: o direito de ter onde momr, aliado ao fato de que, al
cançando-se esta premissa, facilmente se encontrará uma solução

rápida para a outra questão que aflige a maior parte da população
periférica das gmndes cidades - a fome.

Neste particular, Pernambuco deu uma lição a respeito,
quando, nestas ne.gc;>ciações de cinco homs, o Inem e os trabalha
dores rurais chegaram a um entendimento sobre a desapropriação
de terms no Engenho de Ubu, em Goiânia, e Fazenda Normandia,
emCarnaru.

Acordo que mostrou uma solução pacífica para o caso de
85 famílias à procura de uma agilização para o assentamento.

Notícias de deflação são divulgadas todos os dias pela nos
sa imprensa, mas s6 sabemos que a crise fmanceira atinge níveis
elevados, impedindo os pais de família de manter seus compro
missos de moradia sem comprometer o sustento familiar.

Em verdade, o problema ainda toma dimensões enonnes
para o nosso Bmsil que possui extensa área territorial, mas não a
tem bem dividida entre seus habitantes, o que enseja desníveis so
ciais elevados com reflexos nos enfrentamentos, a exemplo do que
temos presenciado ultimamente em divulgações pela imprensa.

Urge que o Governo acelere a reforma agrária como um sis
tema de desconcentração de terras e até mesmo para retomar o
País ao seu nível de produção ruml.

Caso contrário, estaremos promovendo, a cada dia, empo
brecimento do nosso povo, o que traz conseqüências funestas, re
fletidas no setor habitacional, em princípios, não tendo como
conseguir recursos básicos por falta de produção primária e na ausên
cia de uma área que possa se desenvolver economicamente, dificil se
toma à classe menos favorecida da população manter um aluguel ou a
prestação de uma casa própria - por menor que seja o valor.

Cumprimento as autoridades pernambucanas, que tivemm a
sensibilidade de encarar de frente o problema, procumndo suges
tões e alcançando uma solução rápida ao mesmo, o que evitou
conseqüências mais drásticas.

Um exemplo a ser seguido por todo o País para que, até que
se encontre uma solução defmitiva, se tenha um paliativo na ques
tão momrlproduzir no setor roml brasileiro.

Em o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Depu
tados.

O SR. SANDRO MABEL (PMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados; o País
tem premente necessidade de uma Lei de Patentes, ou seja, de uma
legislação atualizada sobre a propriedade industrial.

Em verdade, enquanto o Bmsil não sancionar essa legisla
ção, estaremos sujeitos a toda sorte de pressões e até de sanções
por parte de outros países, que se considemm prejudicados, como
é o caso dos Estados Unidos.

O impasse criado com a demora na aprovação da Lei de Pa
tentes poderá, em verdade, trazer sérios prejuízos ao País, particu
lannente quanto a nossas exportações.

É que, de tudo o que o Brasil exporta, 21% destinam-se aos
Estados Unidos, enquanto que as exportações norte-americanas
para cá representam menos de 1,5%.

Ora, se essa legislação não for aprovada e entrar em vigor,
os Estados Unidos - como ressaltou recentemente o Ministro das
Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia - podemo impor sobre
taxas em produtos sensíveis da pauta de exportações bmsileims
para o mercado norte-americano, como já ftzemm há três anos, ta
xando exportações de celulose, papel, calçados e suco de laranja,
ou refÍl1lD.do o Bmsil dos sistemas gemis de preferência.

E notório que a essência da nova legislação visa adequá-la
ao acoIdo fumado em dezembro de 1994, no âmbito do GATI
(Acordo Gemi de Tarifas e Comércio), sobre propriedade indus
trial.

A proposição, atualmenfe, encontra-se no Senado Fedem!,
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onde foram preconizadas algumas alterações que, inclusive, mere
ceram o beneplácito do Presidente da Repíblica.

O fato, Sr. Presidente, é que, com alterações ou não, a nova
Lei de Patentes deve ter tramitação prioritária, a fim de que, pOssi
velmente até o próximo mês, o País já disponha desse diploma le
gal em vigor, escapando de eventuais sanções econômicas
norte-americanas e de outros países.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. WELINTON FAGUNDES (BlocoIPL - Mf. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, Cáceres está de luto. Não faleceu nenhuma pessoa humana,
faleceu assassinada, ao menos temporariamente, pela brutalidade
de um ato representado pelo ''veto'' Presidencial, a aspiração de
toda uma comunidade de uma das regiões mais históricas de Mato
Grosso. Refiro-me ao Projeto de Lei nO 4.386, de 1994 (nO 34<Y9l
no Senado Federal), que ''Cria a área de livre comércio de Cáceres
e dá outras providências".

Conheço o Vice-Presidente Marco Antônio de Oliveira Ma
ciel, tenho-o em estima e altíssima consideração pela capacidade
pessoal, competência política e extrema habilidade, porém, penni
to-me registrar este protesto, repudiando a forma enganosa como
subsidiaram S. Ex· para fmnar tal veto.

Tenho absoluta certeza de que as manifestações citadas
como sendo do Ministério da Fazenda; das Relações Exteriores; da
Indústria, do Comércio e do Turismo; da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária, não representam a posição desses
Ministérios, mas l1nica e exclusivamente de alguém que se julga
plenipotenciário nos conceitos e condutas pessoais como cidadão e
as transpõem deliberadamente em nome de terceiros. Refiro-me à
pessoa do cidadão José Serra, circunstancial e coincidentemente
Ministro do Planejamento e Orçamento, que se manifesta adrede e
publicamente. ,

A expressão "proliferação" de Areas de Livre Comércio foi
colocada de forma intencional e dissuasiva nas razões do veto e,
não há por que considerar "privilégio" os benefícios das prerroga
tivas das ALe.

Nas razões do ,veto contra o qual protesto neste pronuncia
mento, as "opiniões" elaboradas pelo cidadão José Serra ou sua as
sessoria, comete outro erro crasso, unindo dois extremos nas
expressões "insignificância" e "devastador".

Há algo muito errado, falta critério, senso, seriedade e é
preciso ter olhos para ver e a inteligência para analisar e concluir.

Essa assessoria à qual me refiro parece não conhecer as "de
limitações geográficas" e a extensão do que seja "privilégio".

Sr. Vice-Presidente Marco Antônio de Oliveira Maciel, se
ria interessante e sumamente relevante que o cidadão José Serra e
sua assessoria visitassem a cidade-satélite chamada Ceilândia, para
conhecer in loco a Feira do Rolo. E mesmo para os mais míopes é
fácil notar, caminhando pelo Eixo Monumental de BrasHia, junto
ao pátio do Estádio Mané Garricha, que encontra instaláda, de se-
gunda a sábado, a Feira do Paraguai. .

É bom esclarecer que as lideranças formais na Câmara e no
Senado comprometeram-se com os Srs. Ministros da área econô
mica a não aprovar mais projetos dessa natureza, dando segurança
ao Exmo Sr. Presidente da República na sanção, e não no veto ao
projeto em tela.

Após tais procedimentos, tenho absoluta certeza de que sem
muito esforço eles poderão avaliar o verdadeiro significado da pa
lavra "privilégio" e "proliferação".

O critério e o exemplo quanto a existência de 9 ALe e 33 '
projetos em tramitáção não· servem como citação p/ll'8. projeções
mirabolantes e hilariantes daquela assessoria. Em tudo e para tudo
é preciso que se fundamentem com solidez os verdadeiros motivos

e necessidades quanto à definição e a estabelecimento das Áreas
de Livre Comércio.

Cáceres não é concessão de privilégio, é o verdadeiro
exemplo de conceito e necessidade da Area de Livre Comércio.

Sr. Vice-Presidente da República, lamento que tenha sido
de V. Ex· a assinatura ao veto. Tenho certeza de que, no íntimo,
não era essa a intenção de V. Ex·

Meu protesto e pronunciamento se antecipam ao movimen
to que deflagramos nesta Casa do Povo no sentido de buscar a der
rubada do veto ao Projeto de Lei n° 4386, de 1994 (n° 340/91, no
Senado Federal).

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMEL ANÍSIO (pP - MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depltados, ao registrar nos
Anais desta Casa mais um aniversário da Cidade de ltuintaba, no
Triângulo Mineiro, eu o faço possuído de inusitada emoção por
que nela nasci, cresci, eduquei-me, nela alcancei a maturidade p0

lítica, no exercício dos cargos de Vereador e Prefeito.
A história dos 94 anos de vida de ltuiutaba não se conta

apenas pelo seu desenvolvimento econômico e social, seu cresci
mento demográfico que alcança; hoje, o expressivo número de 100
mil habitantes.

Sua história conta-Se também pelas lutas de seus antepassa
dos, pela resistência de sua gente que encontrou na agropecuária
sua verdadeira vocação e que teve suas esperanças frustradas pelas
crises consecutivas e pela falta de uma política Ilgrária dos Gover
nos Federais. Outrora, capital do arroz, agora importadora de ce
reais. Mas seu povo não se deixou abater,· procurou explorar
outros recursos econômicos, com sucesso.

ltuiutaba possui dois distritos industriais já consolidados,
com uma boa infra-estmtura, um número relativo de indústrias im
plantado e em condições de receber novos projetos agroindus
triais. A previsão é de que toda área que recebeu tratamento
asfáItico esteja ocupada. As empresas ali se instalam com apoio e
incentivo da Prefeitura.

O avanço no campo da indústria e do comércio muito se
deve às entidades de classe, e às demais forças vivas do Municí
pio, que têm desenvolvido uma política agressiva na busca de no
vos empreendimentos.

Segundo informou o "Globo Rural" regional de domingo,
dia 9; o Município é um dos poucos a avançar em busca da auto
suficiência em hortaliças.

Originária do Grupo Indígena "Gê ltuiutaba" iniciou sua
vida comunitária com a chegada de Padre Antônio Dias de Gou
veia, em 1830, que no sítio fvwu uma sesmaria. Era o início de um
grande futuro.

Ao completar 94 anos, no dia 16 de setembro, é uma cidade
plana, de ruas e avenidas largas, praças e jardins bem cuidadas, de
visual moderno, graças às dezenas de edifícios que constituem o
seu perfil urbano.

Fato auspicioso, que coloca ltuiutaba como pólo educacio
nal do pontal mineiro, foi a instalação da Universidade do Estado
de Minas Gerais, que assumiu os cursos do ISEPI. Este evento se
deu graças à determinação do eminente Governador Eduardo Aze
redo, transfonnando em realidade o sonho da região.

Sua cultura e sua rede escolar, com a chegada da universi
dade do Estado, estão na vanguarda do pontal mineiro. Pontiftca
se ali o bom gosto pela arte, pelo esporte, pela ciência,
responsáveis pela formação intelectual de seu povo. No setor edu
cacional, destaca-se a construção do CAIC - Centro de Aprendiza
do Integrado da Criança, fruto de um trablj1ho conjugado que tive
o prazer de participar.

O Prefeito João Batista Arantes, da nova geração de políti-
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cos mineiros, tem se revelado um administrador eficiente, dinâmi
co e probo. São palavras suas: ''Ituiutaba está se preparando para
ser uma grande cidade, mas volto a dizer que não basta ser grande,
é preciso manter as boas condições de vida da população, com
sm1de e educação, moradia, saneamento básico, transporte e segu
rança, para que as pessoas não paguem caro pelo progresso desor
denado".

Em Ituiutaba, o Legislativo, presidido pelo ilustre Vereador
Walter Arantes Guimarães, sem perder a sua identidade, trabalha
em parceria com o Executivo para o desenvolvimento econômico
e o bem-estar da comunidade.

Não sei quantas cidades do porte de Ituiutaba existem no
Brasil, mas com certeza deverá ser uma das únicas a vangloriar
se de deter brevemente 100% de rede de esgoto sanitário e de
água tratada, resultado da contribuição que tenho dado, inclusive
com a apreciável verba que consegui do Prosege, no valor de sete
milhões de d6lares.

Como representante do povo de minha terra no Congresso
Nacional, é com orgulho que faço de minhas palavras um ato de fé
nos seus destinos, por isso digo: parabéns Ituiutaba!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Prommcia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, re
queiro na forma regimental a transcrição do Projeto de Lei nO 295,
de 1995, que assegura preferência aos maiores de sessenta anos na
tramitação de processos judiciais contra a Previdência Social,
aprovado hoje, pela manhã, na Comissão de Seguridade Social e
Familia, e agora, dependendo de aprovação na Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

PROJETO DE LEI A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

PROJETO DE LEI N° 295, DE 1995

Assegura preferência aos maiores de sessenta
anos na tramitação de processos judiciais contra a
Previdênàa SociaL

(Às Comissões de Seguridade Social e Família; e
de Constituição e Justiça e de Redação - art. 24, IL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É assegurada preferência na tramitação e julgamento

de processos movidos por segurados maiores de sessenta anos
contra o Instituto Nacional de Seguros Sociais - INSS.

Parágrafo único. As ações propostas nas condições deste ar
tigo devemo ser julgadas:

I - em até trinta dias, contados da apresentação dos memo
riais, 00 da realização de audiência emprimeira instância;

TI - em até sessenta dias, contados da apresentação do pare
cer do Ministério Público, em instância superior.

Art. 2° As sentenças prolatadas nas hipóteses de que trata a
presente lei semo cumpridas no prazo de sessenta dias, contados
do seu trânsito em julgado.

Art. 3° A inobservância ao dispoSto nesta lei sujeitará seu
infrator à responsabilização funcional, na fonna da lei.

Art. 4° Esta lei entra emvigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Através de experiências já comprovadas e segundo a medi
cina geriátrica, concluiu-se, recentemente, que a expectativa média
de vida para homens e mulheres no Brasil, não chega aos 65 anos
deidade.

Nosso Projeto visa a amenizar os in'Úmeros problemas en
frentados por nossos aposentados e pensionistas, que na maioria

das vezes morrem sem conseguirem, em vida, verem o seu direito
cumprido pela lei. principalmente em face da demora em obter-se
uma decisão defmitíva em processo que interponhamno Judiciário.

Por estas razões, elaboramos o projeto de lei que, sem criar
privilégios, procura corrigir uma distorção existente.

Contamos com o apoio de nossos pares, para a aprovação
de nosso Projeto, cuja finalidade é reparar uma injustiça que existe
e atinge mais duramente nossos aposentados e pensionistas maio
res de 60 anos de idade.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Deputado Arnaldo
Faria de Sá.

O SR. ROBERTO ROCHA (pMDB - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sx"s e Srs. Deputados, tem
sido dos mais profícuos o trabalho desenvolvido pelos Agentes da
Fundação Nacional de Sm1de no Estado do Maranhão, onde uma
legião de abnegados servidores atua, pennanentemente, junto às
populações menos favorecidas.

A ação desses profIssionais, Sr. Presidente, não se limita
apenas ao combate intensivo às doenças endêmicas e parasitárias.
Periodicamente, promovem campanhas de orientação pública des
tinadas a esclarecer as populações sobre o risco que correm pelo
uso de água não potável de detenninados alimentos e da higiene
do próprio espaço onde moram. Não menos importante é o regis
tro de dados que revelam a situação da malária em nosso Estado,
preocupantes como veremos.

Escolhi, como amostragem de como se alastra a malária, o
Distrito Sanitário da FNS, de Pindaré-Mirim, com jurisdição em
quinze Municípios do Maranhão. Vejamos as estatísticas forneci
das pela própria Fundação Nacional de Sa'Úde:

1) Aumento do n'Úmero de casos da doença, de 1993 para
1994, na área do Distrito:

1993 - 6.709 casos
1994-'-14.990 casos
Percentual de aumento: 123,4%
2) Projeção de elevação do n'Úmero de casos da doença na

área do Distrito para o ano de 1995:
1993 - 6.709 casos
1995 -19.494 casos
Percentual de aumento: 190%
3) Aumento do n'Úmero de casos da doença, de 1993 para

1994, apenas no Município de Pindaré-Mirim:
1993 - 260 casos
1994-1.445 casos
Percentual de aumento: 456%
4) Projeção de elevação do n'Úmero de casos da doença na

área do Município para o ano de 1995:
1993 - 260 casos
1995 -1.902 casos
Percentual de aumento: 632%
Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, são al81mantes esses

dados, exigindo providências urgentes das autoridades sanitárias
da Fundação Nacional de Sa'Úde. Faço este registro, que traz em si
uma den'Úncia, por dever de justiça, pois o Maranhão reconhece a
situação dos agentes da Fundação Nacional de Sa'Úde, que mere
cem o nosso apreço e a nossa admiração.

Mas, Sr. Presidente, enquanto as comunidades do meu Esta
do se debatem com as doenças tropicais, o Sr. Ministro da Sa'Úde,
Adib Jatene, luta contra a escassez de recursos fmanceiros para
manter a nível de efIciência e eficácia da missão a que se propôs o
Ministério da Sa'Úde, em especial a Fundação Nacional da Sm1de
que se ocupa da sa'Úde pública. Não bastando as doenças epidêmi
cas, a falta de recursos humanos e fmanceiros, o Ministério da
Sm1de põe-se em risco com a decisão do Ministério do Planeja-
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mento e Orçamento em retirar recursos da FNS para fmanciar pro
gi'amas da Caixa Econômica Federal.

Ora, Sn e Srs. Deputados,' basta um raciocínio mediano
para alcançar as conseqüências de tal medida - retirar iecursos da
saúde pública para fmanciar projetos de banco, mesmo que te
nham estes caractenstica social. Repousa em nós todos, congres
,sistas, a medida que possa barrar tal desastre - não aprová-la em
nome das comunidades carentes do País.

Insisto em declarar'a confiaJíça Da aptiOão e na correição do
Ministro Adib Jatene e sua equipe, em especial na FNS, cujo Pre
sidente é o Dr. Edmundo Juarez.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depltados, esta
nossa Nação parece não perder mais sua capacidade de assombrar
se. A cada volta do caminho, a cada nascer do dia, uma notícia,
um acontecimento, e nossa gente se assombra, se revolta e segue
trabalhando produzindo, no mais das vezes acreditando lias pro
messas de que um dia o bolo vai crescer e que um dia suas fatias
serão maiores.

Mas não era disso exatamente que queríamos falar. Há dias
temos lido nos jornais e assistido na televisão reportagens que che
gam a magoar pela emeza das imagens. E também nos assombra
mos. Trata-se da exploração brotaI do trabalho infantil. Uma
as.sociação de fabricantes de brinquedos - e isso até parece ironia
- produziu um folheto com imagens das mais chocantes: são me
nores com marreta, quebrando pedras; ou cortando cana em cana
viais recém-queimados; ou carregando sacos de carvão junto ao
calor brotal dos fornos das carvoarias; ou, ainda, amassando barro
para a produção de tijolos - 00 seja, realizando trabalhos que,
mesmo para. adultos, são os mais inóspitos e insalubres.

Tomamos· conhecimento dos protestos aqui mesmo nesta
Casa: vemos que se manifestam organizações não-govemamentais
preocupadas com a situaÇão do menor em nosso País - situação
que envolye, além desse trabalho "severino", a prostituição infantil
e o assassinato sistemático por parte de grupos de extemlÍD.Ío en
quistados nos próprio corpo policial.

Sucede, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, no caso especi
fico do trabalho infantil, podemos e devemos protestar contra sua
agressividade, mas nada além disso se pode dizer, já que tudo
ocorre com inteiro respaldo legal - ou, melhor dizendo; constitu
cional.

O que ocorre, de fato? No processo constituinte, foi nossa a
proposta de, no art. 7°, incluir a proibição de trabalho noturno ao
menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 14 anos. Sa
bíamos, aliás, que, mundo afora, a tendência já era a de estender
esse limite até os 16 anos, idade média para conclusão, pelo me
nos, do ensino de 1° Grau. E fomos obtendo vitórias parciais, na
subcomissão e na comissão temática até nos suI.pIeendermos
quando, na fase final de aprovação, 'acrescentoo-se àquela proibi
ção (de qualquer trabalho ao menor de 14 anos) a expressão "salvo
na condição de aprendiz", na forma como se pode ler, hoje, no in
ciso xxxm do já mencionado art. 7°

Com isso se frustraram não apenas nossos debates, nossas
pesquisas nossas esperanças; mas, muito mais do que isso, frus
trou-se a perspectiva de que esse tipo de exploração tão perversa
não teria respaldo legal, como agora sucede. Porque, com essa co
bertura, esses senhores do capital já nem se vexam de admitir no
trabalho menores de dez, oito anos, porque, por defmição legal,
nada mais são do que aprendizes. Produzem, ninguém pode negar
tanto quanto um adulto, e recebem um salário ainda mais miserá
vel que o mínimo. E isto, é bom observar, sem carteira assinada,
sem qualquer direito previdenciário, sem mesmo que lhes seja

contado o tempo de serviço - o que, de resto, até nos parece des
necessário, já, que, nesse caminhar, somente a morte prematura
lhes servirá de aposentadoria.

Por esta razão, Sr. Presidente, entendemos necessário reto
mar os embates que travamos na Assembléia Constituinte, apre
sentando proposta de Emenda Constitucional que retire aquela
expressão malsã do final do inciso XXXIII do art. 7°, para o que
espero contar éom a 'assinatura de meus ilustres Pares nesta Casa
todos, como eu, assombrados com o que ocorre COm o trabalho in~

fantil, que, em alguns locais, atinge comprovadamente o nível de
escravidão.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s, e Srs. Deputa
dos, as propostas orçamentárias enviadas pelo Governo ao
Congresso deixaram de ser apenas uma peça de ficção, como mui
tos já evidenciaram ao longo dos últimos anos. O "Orçamento 
Vetdade" concentra um desprezo tão patente pelo Legislativo e
pela sociedade que isso não pode ser tratado como mera ficção. O
Plano PluriailUal, que por sua vez, deveria ostentar as prioridades
da gestão desse Govemo, com as devidas fontes de fmanciamen
tos, é uma construção faraônica sem base de sustentação: receitas
que ainda não existem legalmente, ameaças de que, caso não exis
tam, importam cortes de despesas; buracos orçamentários reduzi
dos para esconder a voracidade de uma dívida pública que
aumenta exponencialmente, estas são as principais evidências de
que não há Orçamento nem plano de governo.

A única coisa concreta buscada pelo Govemo é o Fundo
Social de Emergência, que a mensagem presidencial insiste em
afrrmar como fonte necessária de recursos a serem aplicados "no
custeio de ações dos sistemas de saúde, educação, previdência, as
sistência social e outros programas de relevante interesse".

O relevante interesse do Governo é impedir que se aprofun
de a discussão sobre a partilha dos recursos tributários conforme
os princípios estabelecidos na Constituição. Trata-se de desvincu
1a{lllceitas de setores prioritários e de Estados e Municípios. Sufo
cados por uma política de juros que inviabiliza qualquer
administração, aos Estados eMunicípios propõe-se que abdiquem
de suas fontes de recursos. Quanto às vinculações para a saúde,
educação, previdência e assistência social, é impossível não reco
nhecer má fé. Para que desvincular recursos, se eles, como diz a
mensagem presidencial, serão destinados para os mesmos setores?

Para completar, caso aprovado o Fundo, todo o Trabalho de
análise e elaboração de emendas de Parlamentares será literalmen
te jogado no lixo: o Govemo deverá enviar um substitutivo ao Or
çamento de 1996 realocando os recursos.

Contra o Legislativo, contra os Estados e contra os Municí
pios, e equipe econômica do Governo não esconde que seu objeti
vo é concentrar os recursos orçamentários no Governo Federal e
distribuí-los a seu bel-prazer.

O Capítulo sobre o Orçamento da Constituição promulgada
em 1988 foi orientado por princípios absolutamente diversos. Des
centralizadora, a Constituição também estabeleceu instrumentos
de superação das desigualdades regionais, que se aprofundam cada
vez mais no País. Não é à toa que esta Constituição é tão sistemati
camente violentada pelo Governo.

O Congresso, como representante da sociedade, não tem de
legação para promover a instalação de superpoderes concentrados
em poucas mãos. Mais ainda, não ~em delegação para aprovar in
sanidades que prejudicam a todos. E preciso exigir transparência e
consistência dos atos do Govemo, e não ser conivente com uma
destruição programada do Estado. '

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS (Blo
co'PFL - MG. P.ronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sms. e Srs. Deputados, a globalização do mercado, tendência irre
versível do nnmdo contemporâneo, apresenta com relação aos paí
ses periféricos vantagens e desvantagens. Ao tempo em que a1rai
investimentos e cria novas oportunidades de emprego, a abertum
de mercado, ocorrendo entre economias desiguais, enseja a guerra
pelahege~aem condições por vezes inaceitáveis.

No que conceme ao Bmsil, verifica-se que nosso sistema
produtivo foi exposto com excessiva rapidez à concorrência inter
nacional. Não obstante a inserção no comércio mundial nos seja
realmente inadiável, o fato é que, em muitos setores, nossa produ
ção interna não está ainda capacitada a competir paritariamente
com a extema, sobretudo na ausência de uma eficaz legislação an
tidumping. É o que vem acontecendo com nossa indús1ria têxtil,
em proporções indubitavelmente catastróficas.

Até o presente, tmtava-se de setor altamente produtivo, res
ponsável por significativa parcela dos empreendimentos nacionais.
Com a abertura indiscriminada das importações, vem perdendo es.
paço no mercado e sofrendo considerável e perniciosa retmção. É
que, agora, tecidos e confecÇões exportados pela China e pela C0
réia estão se impondo ao consumidor bmsileiro, em manobm que
se mostm totalmente lesiva aos interesses nacionais.

Pelo artifício do dumping, que provoca um acen~adode
sequilíbrio entre os preços, tais países já venderam no Bmsil, e
apenas nos últimos doze meses, 55 mil toneladas de produtos têx
teis. Em consequência a tal avalanche, 80 mil trabalhadores bmsi
leiros ficamm desempregados, assim como foi fechado um terço
das empresas nacionais atuantes no setor.

E uma situação 3,nadimissível e injustificável qu,e exige ur
gente disciplina legaI. A exemplo de tantos outros países, o Brasil
pode abrir-se às importações sem colocar em risco o futuro de sua
pr6pria indústria. Exatamente nesse caso, tanto os Estados Unidos
quanto a União Européia limitam a entmda de produtos chineses
em três mil toneladas por ano. Mesmo possuindo mercados consu
midores muito,maiores que o nosso, protegem.as respectivas in
dústrias contm os abusos que se pniticam no co~cio

intemacional.
O Govemo bmsileiro, portanto, deve adotar medidas ime

diatas e eficazes nesse sentido. Não se pode esquecer, que vivemos
hoje um momento ClUCial, em que os inevitáveis desdobramentos
do controle inflacionário podem conduzir à reCessão. A queda nas
atividades do comércio e os índices de desemprego já são alar
mantes em várias cidades do País. Se não providenciarmos a res
trição ao volume das importações, ou não impedirmos de alguma
forma a desleal concorrência imposta pelo dumping, assistiremos
ao paulatino fechamento de diversas empresas nacionais, a come
çar pelo bem-sucedido setor da indús1ria têxtil, que já manifesta
sua impotência diante da crise que se instala.

Repetimos, Sr. Presidente, que a despeito dos indiscutíveis
beneficios provocados pela abertura de mercado, é preciso que
esta ocorra de fonna mcional e pareimoniosa, a serviço exclusivo
dos interesses econômicos da Nação. Promovida de modo incon
seqüente e extemporâneo, redundará na transferência absurda de
capitais pam o estrangeiro, ao tempo em que imobilizará, talvez ir
reversivelmente, a indústria nacional. É funesto o exemplo de uma
indústria têxtil de Minas Gemis que, com mais de cem anos de
fundação, notabilizada pela alta produtividade e grau de modem
ização, se declam vencida pelo J!ocivo intercâmbio estabelecido
com os países asiáticos.

Acobertado por todas essas razões, o setor reivindica prote
ção estatal, que lhe restitua condições igualitárias frente à invasão
dos produtos estrangeiros. Trabalhando com niveis de ociosidade
que já atingem 50%, concedendo férias coletivas como último re
curso antes da demissão em massa, as indústrias têxteis bmsileiras

apelam pam o discernimento das autoridades competentes, consi
derando indispensáveis, entre outms, as seguintes medidas:

- a elevação das tarifas de importação de tecidos e confec
ções, a exemplo do que já se fez em relação a outros setores;

- a -implantação do sistema de cotas pam importação, como
ocorre em países do Primeiro Mundo;

- a eliminação de prazos para fmanciamentos das importa
ções, com o objetivo de reduzir o afluxo desordenado dos produ
tos estrangeiios em condições altamente privilegiadas;

- a adoção de novo sistema tarifário, com base no peso das
mercadorias, para neutmlizar as tentativas de subfatummento e so
n~gação de impostos, além de dificultar a prática do dumping.

Absolutamente convictos de que tais medidas são impieteó
veis na situação atuàl, valemo-nos, Sr. Presidente, do prestígio
desta tribuna pam sensibilizarmos o Governo quanto à gravidade
da questão. Quando ~to se fala na retomada do crescimento ec0

nômico e no resgate de nossa imensa divida social; quando tanto
se tmbalha pela estabilização da moeda e pelo sucesso do Plano
Real, o mínimo ~xigível é que se ofereçam condições de produção
ao empresariado do País. O clamor do setor têxtil, além de indis
cutivelmente legítimo, reflete ainda a necessidade de adaptação
aos novos tempos, em que caminhamos todos para o desafio de
uma economia gldbalizada. Pam que dela possamos participar, ati
va e competitivamente, é preciso, sobretudo, que nosso imenso p0
tencial produtivo seja preservado e incentivado, como afrrmação
inquestionável da sobemnia·nacionaI.

Em o que tinha a dizer.
O SR. ARY KARA (pMDB - SP. Pronuncia o seguinte

<;liscurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, a cidade de Tau
baté, em meu Estado, recebeu com profunda consternação, no dia
17 de agosto último, a notícia do falecimento do Sr. Moacyr Frei
re, ex-Prefeito Municipal e uma das mais expressivas lidemnças
do Vale do Paraíba. -

Homem digno e honmdo, competente e trabalhador, Moa
cyr Freire edificou uma sólida carreira empresarial e pOlítica, so
bressaindo-se em atividades de cunho social, às quais dedicava
especial atenção.

Natural de Jacareí, onde nasceu a 2 dejulho de. 1905, fIlho
de Bmsilino Freire e Benedita Bmga Freire, tmnsferiu-se com a fa
mília para Taubaté, onde iniciarià sua atividade profissional como
funcionário do então Departamento de Correios e Telégmfos. De
sempenharia, ainda, a função de representante comercial autôno
mo, prestando relevantes serviços e grandes empresas do País.

No ano de 1934, seria marcante a sua carreira prOfISSional e
empresarial, quando se dá a fundação de sua frrma individual de
nominada "Comércio de Materiais de Construção". Em 1939, a m
zão social da empresa seria altemda para ''Moacyr Freire & Cia."
E, em 1958, fmalmente, tmnsformar-se-ia em sociedade anônima,
da qual seria seu Diretor-Presidente, até agosto de 1977.

Pode-se dizer, sem favor nenhum, Sr. Presidente, que Moa
cyr Freire escreveu com letms de ouro seu nome na história de
Taubaté, onde exerceu inúmeros cargos públicos, atuando, ainda,
em diversas entidades sociais e fIlantrópicas.

Foi conselheiro nato e presidente da Associação Comercial,
dumnte vários anos; diretor da Associação Comercial de São Pau
lo; conselheiro nato e diretor do Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo, tendo exercido as funções de delegado regional en
tre 1965 e 1968. Foi ainda membro da Mesa Diretom da'1nnanda
de de Misericórdia de Taubaté, mantenedora do Hospital Santa
Isabel de Clínicas, e provedor desta importante entidade filantrópi
ca no perídllo 1977179. Presidiu a Casa São Fmncisco de Velhos e
Inválidos de Taubaté e foi conselheiro do Taubaté Country Club.

Alegre, comunicativo e sempre pronto pam servir foi cha-
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mado para dar a sua contribuição à vida pública do Município.
Como político brilhante, foi presidente do diretório da antiga UDN
- União Democrática Nacional, e da Arena - Aliança Renovadora
Nacional.

Por três vezes foi Vereador à Câmara Municipal de Tauba
té, onde teve atuação destacada, atuando com denodo e dedicação
em todas as funções legislativas, com destaque na Comissão de Fi
nanças.

Eleito Vice-Prefeito juntamente com o Dr. Waldomiro Car
valho, exerceu a chefIa da Assessoria de Planejamento da Prefeitu
ra Municipal de Taubaté. Assumiu a Prefeitura entre 8 e 22 de
janeiro de 1979 (quando da licença do Prefeito Waldomiro Carva
lho, para viagem de estudos ao México) e de 15 de março de 1982
a 31 de janeiro de 1983, por ocasião da renúncia do Prefeito titular
para concorrer às eleições como candidato a Deputado Estadual.

A Câmara Municipal de Taubaté, em reconhecimento aos
relevantes serviços por ele prestados à cidade, concedeu-lhe, me
recidamente, o título de Cidadão Taubateano.

Mercê de seu passado ilibado e de sua extraordinária folha
de serviços prestados ao Município, nos mais variados setores de
atividades, a população chora o passamento de seu ilustre cidadão,
cujo nome certamente jamais será esquecido.

Ao concluir este registro, Sr. Presidente, desejo fazer che
gar à família enlutada o testemunho das minhas mais sentidas con
dolências.

Era o que tínhamos a dizér.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Fernando Lopes.
O SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, pretendo abordar
hoje um tema que, lamentavelmente, não costuma ser tratado nesta
Casa, que tem sido deixado à rlíMgem, mas que considero de Í1m
damental importância: o papel das Forças Armadas numa socieda
de democrática.

Antes, porém, não poderia deixar de registrar o resultado da
votação de ontem na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, em que os Deputados, por maioria, aprovaram as contas
do ex-Governador Leonel Brizola. Não foi apenas o Governador
Brizola o vitorioso. Foram vitoriosos aqueles que não fazem da
política um instmmento para fazer valer o seu rancor, as suas má
goas, os seus problemas pessoais. Houve uma pressão enorme so
bre os Deputados para que votassem pela rejeição das contas. Essa
pressão foi feita exatamente por pessoas que devem a sua vida po
1ftica, a sua carreira política por tantos e tantos anos, por quase 15
anos, ao Governador Leonel Brizola. Essa manobra, no entanto,
foi rejeitada.

Temos a lamentar que dela tenham participado, além das
forças rancorosas, também Parlamentares que têm discurso de es
querda, mas uma prática pequeno-buzEuesa, udenista, rançosa. Como
dizia o ex-Deputado Doutel de Andrade, há pe~spas na vida pública
que cacarejam para a esquerda, mas põem ovos para a direita.

Felizmente, esses Parlamentares, essa falsa esquerda, essa
pequena burguesia que acha que é dona da verdade, mesmo aliada
às forças ligadas ao Governo no Estado, essa aliança foi derrotada
pela sensibilidade dos Deputados e por perceberem - mesmo de
baixo de pressão - que não havia como considerar que Leonel Bri
zola - o estadista Leonel Brizola, o· patriota Leonel Brizola 
tivesse, ao longo de toda a sua vida pública, até o último momento
em que deixou o Governo do Estado, praticado qualquer ato que o
desabonasse.

Gostaria de deixar registrada aqui a nossa satisfação com a

justiça feita pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Ja
neiro ao companheiro Leonel Brizola.

Voltando ao tema objeto dessa minha intervenção de hoje,
gostaria de considerar aqui diversos fatores. Temos discutido, até
recentemente, uma série de questões que ~nvolveram o papel das
Forças Armadas, não apenas delas, maS também dos civis durante
o peóodo do regime militar. O projeto de lei sobre os desapareci~

dos políticos levantou mais uma vez essa questão e nos mostrou
que ficaram ainda muitas seqüelas, que temos, a bem da constm
ção do futuro, de procurar pôr de lado, mas não pôr de lado fmgin
do que não aconteceu o que na verdade aconteceu, mas sim pelo
reconhecimento dessa verdade.

A CânIara dos Deputados, quando diversos de seus mem
bros tiveram atitudes indignas do mandato, soube agir, afastando
essas pessoas, cassando-lhes o mandato pelas atitudes não condi
zentes com a prática parlamentar que tiveram. Da mesma forma,
ganhariam muito mais as Forças Armadas se reconhecessem e
condenassem aqueles epis6dios em que se envolveram militares e
civis contra os direitos humanos através da prática de torturas, de
assassinatos de patriotas, emun, com iniciativas e atos que envol
veram poucos de seus integrantes - aliás, um percentual absoluta
mente reduzido, ínfuno, irrisório e que, portanto, não envolveu o
conjunto da instituição, mas sim elementos, pessoas que desonra
ram as funções que desempenhavam e a farda que vestiam.

Ao mesmo tempo, é preciso que não fiquemos apenas nesse
discurso, mas que apontemos caminhos para as Forças Armadas
numa sociedade democrática. As Forças Armadas brasileiras são o
reservatório, um celeiro de muitos quadros técnicos, competentes
e organizados. E um país que quer avançar rumo ao futuro não
pode prescindir desses quadros. Tem havido um êxodo, um afasta
mento em grande escala desses quadros técnicos melhor treinados,
porque os salários que lhe são pagos são ábsolutamente irrisórios.
O que está havendo em nosso País - e isso s6 interessa à direita,
aos entreguistas, àqueles que não têm nenhum projeto nacional- é
um sucateamento das Forças Armadas em todos os sentidos, não
apenas em termos materiais, mas também de perda de efetivo, que
o País levou tantos anos para formar, com a redução da qualidade
do treinamento, portanto, da qualidade do desempenho. Isso deve
preocupar qualquer nação, principalmente a nossa,· que é quase um
continente, ou qualquer nação que queira garantir a sua soberania
ameaçada.

Hoje, o que se chanIa de globalização, nada mais é do que o
domínio do capital estrangeiro, do capital especulativo, uada mais
é do que a hegemonia da única grande potência: os Estados Uni
dos. Eles querem aprofundar esse domínio sobre os países do Ter
ceiro Mundo, especialmente sobre países-chaves do Terceiro
Mundo, como é o caso do Brasil, que tem grandes regiões ainda
pouco exploradas e pouco povoadas e onde existem enormes e, em
muitos casos, desconhecidas reservas de minérios, como, por
exemplo, na Amazônia,

Defendemos um País democrático, com Forças Armadas
preparadas, eficientes, atuantes e bem pagas. Esse sucateamento,
que está sendo posto em prática por aqueles que defendem a priva
tização das nossas empresas estatais, faz parte de um plano para
tornar o nosso País mais vulnerável para ser entregue ao capital es
trangeiro, especialmente aos imperialistas norte-americanos. Te
mos que dizer isso com todas as letras. O sucateamento das Forças
Armadas é parte da mesma política que quer privatizar as teleco
municações, a Petrobras, vender a Companhia Vale do Rio Doce,
que está vendendo as nossas hidroelétricas, as nossas empresas do
setor de energia elétrica. Faz-se um discurso aparentemente mo
derno, mas rejeitamos essa modernidade de colônia prospera.
Queremos ser um País soberano, independente, e que as Forças
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Armadas ajudem na reforma agrária, porque elas têm condições de
garantir, como já provaram em muitas outras oportunidades, a in
fra-estrutura para assentalmos neste País, que tem tanta terra sem
gente e tanta gente, milhões de trabalhadores rurais.

Os conflitos que vemos hoje no campo não são fruto, como
quer fazer crer a propaganda oficial, de alguns agitadores, mas da
existência de milhões e milhões de hectares inteiramente improdu
tivos, onde nem boi magro em pasto ralo existe.

Defendemos a participação das Forças Armadas no projeto
de reforma agrária porque elas poderão, aí, sim, enfrentar os ja
gunços, sejam civis, sejam das polícias militares estaduais, que,
em muitos casos, como em Rondônia, estão a serviço dos fazen
deiros e latifundiários. Queremos as Forças Armadas envolvidas
em projetos de interesse tecnológico para o País, no momento em
que órgãos de pesquisa tanto de instituições oficiais quanto de em
presas estatais e das próprias Forças Armadas estão sendo desarti
culados. As Forças Armadas têm um grande papel a desempenhar
nesse campo. Têm um papel a desempenhar também na melhoria
da infra-estrutura do nosso território.

Hoje vemos a malha ferroviária do nosso País também
sucateada e as nossas estradas se deteriorando e se perdendo.
Temos homens, equipamentos e técnicos em condições de
construir estradas dentro do próprio Exército brasileiro, que, se
bem equipado, poderia fazer, sem despertar suspeita alguma,
aquilo que as grandes empreiteiras deveriam ter feito com re
cursos que embolsaram com tantas e tantas concorrências duvi
dosas e fraudulentas.

É importante que a esquerda não fuja deste debate, porque
se alguém tem condições de defender as Forças Annadas, compro
metidas com a soberania nacional, com a defesa do nosso territó
rio, com a construção d~ um caminho autônomo para o nosso País,
não é este Governo, com uma política econômica entreguista de
traição nacional. Quem tem condições de defendê-las é exatamen
te a esquerda, os patriotas, os que têm compromisso com o futuro
e com o povo trabalhador, os que não têm dinheiro nos bancos SUÍ
ços, nos paraísos fiscais do Caribe, das Bahamas, do Panamá, seja
lá de onde for, mas que vivem do seu trabalho, do seu suor, que
aqui criam seus filhos e estão querendo conscientemente construir
o seu futuro. .

Neste sentido, faço a conclamação para que esta Casa dis
cuta mais a questão das Forças Annadas, porque para a direita ran
çosa e entreguista é muito fácil querer colocar a esquerda contra as
Forças Armadas com essa discussão, como a que nós tivemos -la
mentavelmente muito pequena, por força da maioria governista 
sobre a questão do projeto dos desaparecidos.

Esse modelo que usou as Forças Annadas, ou setores dela
e também civis, contra o povo brasileiro, é o mesmo que hoje faz
desaparecer pela fome, pela doença e pela miséria milhões e mi
lhões de compatriotas nossos. Não é esse o modelo que a esquer
da, os patriotas e os democratas defendem; não é esse o modelo
que as Forças Annadas nacionais, comprometidas com o projeto
nacional, devem defender, mas não é o que está sendo posto em
prática.

Ouço, com prazer, o aparte da nobre Deputada Jandira Feghali.
A SI'" Jandira Feghali - Deputado Femando Lopes, não

quero cortar o seu raciocínio, até porque entendo que a abordagem
desse tema das Forças Annadas, da soberania das Forças Armadas
e de sua relação democrática com a sociedade é da mais alta rele
vância e é um assunto que precisamos aprender a discutir e a en
frentar sem visão revanchista, mas com visão crítica e, ao mesmo
tempo, de futuro. Apesar de não querer cortar seu raciocínio, não
poderia deixar V. Ex· encerrar seu pronunciamento sem, pelo me
nos, fazer uma abordagem muito rápida sobre o que se tentou fa-

zer com o ex-Governador Leonel Brizola no Estado do Rio de Ja
neiro, principalmente porque fomos colegas de Assembléia Legis
lativa e porque V. Ex· foi Secretário de Governo do Governador
Leonel Brizola. Chegando da Conferência Mundial da Mulher, to
mei contato com esse conflito dentro da Assembléia Legislativa e,
na hora., ficou muito clara para todos nós a manobra casuística,
eleitoreira e nada ingênua de pessoas ligadas ao Governo do Esta
do do Rio de Janeiro e a outras forças, onde, lamentavelmente,
embarcou a maioria da bancada do Partido dos Trabalhadores,
contrariamente, inclusive, a direção nacional do partido. Fiquei es
tarrecida, porque nem a ditadura, de quem era inimigo ferrenho,
conseguiu caracterizar o Sr. Leonel Brizola como corrupto. Não
tenho dúvidas de que possa ter havido irregularidades no seu G0
verno; isso ocorreu no setor de saúde~ mas é uma ressalva do Tri
bunal de Contas que terá que ser apurada, para se punir os
responsáveis por esta fraude. Contudo, esses aspectos não nos p0

dem levar à conclusão da improbidade do ex-Governador e das
contas da sua gestão. Acho que isso significou uma perda de refe
rência do inimigo do povo. Tentou-se buscar com toda essa cir
cunstância um casuísmo, não compreendendo a necessidade da
unidade popular, e também tentou-se manchar ahist6ria de umh<>:
mem público, cuja participação na história política deste País me
rece de todos nós o mais elevado respeito. Quero concluir dizendo
que fizemos esforços no sentido de reverter esta votação. Sinto-me
aliviada com o resultado fmal, porque imaginem o que seria hoje
cassar os direitos políticos do ex-Governador Leonel Brizola, algo
inaceitável na conjuntura política., na história política deste País.
Quero também dizer a V. Ex· que fez parte da nossa preocupaçãO
e da nossa atuação nesses dias ajudar de alguma forma., direta ou
indiretamente, para que as contas do ex-Governador fossem apro
vadas, sem tirar com isso as ressalvas e apurações das possíveis ir
regularidades na sua gestão, e esperar que a Assembléia cumpriss~

o seu papel. Apenas para registro, quando a Prefeita Luíza Erundi
na teve suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas de São
Paulo, foi entendido como casuísmo político, que todos nós ajuda-o
mos a reverter, dentro da Câmara, para aprovar as suas contas.
Agora, neste momento, quando o Tribunal de contas aprova a~

contas de Brizola., é impossível negar a existência de casuísmo e
de manobras de forças políticas lamentavelmente com a pa.J.1icipa
ção majoritária da bancada do PT - com exceção do Deputado
Neirobis Nagae, que soube honrar sua posição política - e do PPS,
e de outros Deputados membros daquela Assembléia Legislativa.

O SR. FERNANDO LOPES - Agradeço à nobre Deputa"'
da Jandira Feghali o aparte. Quero aqui destacar o apoio que tive
mos, em todos os momentos, do PCdoB, que compreendeu
exatamente a trama, essa armação que se desenvolvia contrll o
companheiro Leonel Brizola., colaborando para que ela viesse à
luz, fosse desmascarada e, fmalmente, como ocorreu na tarde-noi
te de ontem, derrotada. Tenho certeza de que aqui ficarão lições.

Lembro, apenas para registro também, que, quando da dis
cussão e votação das emendas à Constituição da quebra do mono
pólio do petróleo e das tel~unicações, em que o PDT tirou
uma posição favorável à manutenção do monopólio, Deputados da
nossa bancada votaram contra, e nós os afastamos do partido, pe
diudo que fossem expulsos do PDT. Não estou discutido aqui o
que defendiam ou não. Refll"O-me à posição que o nosso partido
tomou. Não temos, evidentemente, condições ou direito de interfe
rir na condução interna de outros partidos, mas é importante que
as posições assumidas sejam bancadas e levadas até o fIm. A atitu
de da bancada do PT do Rio de Janeiro afetou muito sua imagem e
nossas relações com aquele partido.

Ressalvamos a grande compreensão demonstrada pela dire-.
ção nacional do Partido dos Trabalhadores, a ajuda e o enwenho
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que DOS deu, mas é importante registar nosso inconfonnismo com
a atuação daquele grupo de Parlamentares pequeno-burgueses,
udenistas, que se aliaram às forças do atraso, na tentativa de cassar
08 direitos políticos do companheiro Brizola.

Reportando-me ao tema da minha intelVenção, o papel das
Forças Armadas numa sociedade democrática, acredito que IIllm
Pais tão desigual, tão amplo e com tantas mazelas, não podemos
prescindir da capacidade, da eficiência e da presteza desse corpo
de selVidores que constitui nossas três armas.

Sei que muita gente considera essa posição contrária à dou
trina militar, como se as Forças AtInadas tivessem de atuar apenas
no qile se refere à defesa externa. Como Deputado de esquerda,
defendo uma posição diferente. Num Pais como o nosso, as Forças
Armadas têm não apenas o papel de defender o País conta qual
quer agressão externa, mas têm também o papel de colaborar, par
ticipando ativamente dos projetos de desenvolvimento econômico
e social. Aliás, seria ingenuidade ou utopia supor algo diferente.
As Forças AtInadas sempre participaram do processo político bra
sileiro e, muitas vezes, na contramão da democracia.

Queremos que esse debate permita a abertura de caminhos,
a fim de que as Forças AtInadas possam colaborar nesse processo
e, por meio dessa participação, cumprir uma de suas missões cons
titucionais, dentro dos limites da democracia, dos poderes consti
tucionais, enfim, dentro dos limites impostos por todos 9S valores
que são tão caros às forças pop.1lares, democráticas e nacionalistas
do País. Fundamentalmente, deixariam de selVir aos que as c0rte.
jam, mas que sempre as utilizaram como biombo para os interes
ses antipátria e antipovo brasileiro, que tentam calar a voz dos que
lutam porum país com progresso sócial, soberania e justiça.

Penso que todos esses aspectos deveriam merecer o nosso
trabalho, não apenas na Comissão de Defesa Nacional, mas tam
bém neste plenário. É muito bom que esse tema seja discutido
dentro de uma visão global, porque se falamos aqui dos salários
das Forças Armadas, não falamos apenas disso. Não se trata de de
fesa de uma reivindicação dessa ou daquela corporação, trata-se
do reconhecimento da insuficiência de recursos, mas dentro de um
conjlDto de JXOOCUpações mais amplas. Aq~ pude fazer a abor
dagem apenas superficialmente. Espero ter a oportunidade de em
outras ocasiões aprofundar-me na análise dessas questões.

O Deputado Matheus Schmidt deseja fazer um aparte e con
cedo-o, com satisfação•

. O Sr: Matheus Schmidt - Nobre Deputado, V. Ex· faz um
discurso muito oportuno, porque expõe a posição do nosso partido
frente à questão militar, isto é, a posição das Forças Armadas no
Brasil. Entendo que na idéia de Forças Atmadas engloba-se a de
soberania de um país. Forças Armadas desconside~das pelo G0
verno, como vêm sendo nos últimos anos, é um desleixo e uma
omissão para com a defesa da própria soberania nacional.

O SR. FERNANDO LOPES - Muito obrigado, Deputado
Matheus Scbmidt. Sei que a posição de V. Ex·, sempre defenden
do com brilhantismo as teses do nosso partido, O PDT, não seria
outra. Espero poder contar com a participação de V. Ex· na conti
nuação desse debate.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Fernando Lopes, o Sr.
Benedito Domingos, 3° Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2°
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
à Deputada Fátima Pelaes, do PFL do Amapá e que disporá de 25
minutos para o seu pronunciamento.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PFL - AP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a p0

lítica econômica desenvolvida pelo Governo Federal, de assegurar
a estabilidade econômica sob qualquer condição, tem preocupado
vários segmentos do País, em especial aqueles envolvidos com a
Assistência Social.

As limitações orçamentárias previstas IIllm cenário de au
mento do desemprego ampliam o espaço de atuação da Assistência
e pennitem projetar, a curto prazo, um quadro de graves dificulda
des para a população.

Na História brasileira o lugar da Assistência sempre foi o
lugar onde o Estado exerce sua face beneficente. Este caráter de
benemerência da Assistência Social tinha intenção de escamotear
o grau de pauperização sofrido pela população em décadas de ca
pitalismo selvagem, produzindo profundas desigualdades, além de
deixar ausente uma política verdadeira de assistência social, cujo
resultado não poderia ser outro senão o da reprodução da pobreza.

Man:ada pelo clientelismo estatal, ações pulverizadas e re
cursos desperdiçados, falar de assistência social dentro de um
novo enfoque não parece fácil para o ouvido desconfIado do con
tribuinte, responsável último pelo sistema social.

Mas enfrentar a crise do País é mais do que a superação do
emergencial, no sentido de implantar realmente políticas sociais, é
na venlade considerar as bases de consolidação dessas políticas.

Como organizações pioneiras, surgiram em princípios do
século passado as Santas Casas de Miseric6rdia. De importante
papel na trajet6ria da Assistência Social no Brasil, essas entidades
privadas de ajuda mútua prestavam selViços hospitalares, embora
em caráter precário, e assistência a presos, enjeitados, moças 6rfãs
e crianças abandonadas.

O Estado, porém, não assumia responsabilidade pelas San
tas Casas, apenas reconhecia a legalidade da instituição, favore
cendo assim o surgimento de outras associações de auxílio mútuo.

O primeiro passo no sentido da responsabilização do Estado
pela condução do atendimento aos necessitados ocorreu a partir do
Decreto-Lei n° 525, de 10 de jullio de 1938, que instituiu, no então
Ministério da Educação e Saúde, o Consellio Nacional do SelViço
Social.

Tinha este órgão o objetivo de fIxar as bases do selViço so
cial, utilizando obras mantidas pelos poderes públicos e entidades
privadas, com a fmalidade de "diminuir ou suprimir as deficiên
cias ou sofrimentos causados pela pobreza ou pela miséria", de
vendo para isso elaborar o plano de organização do selViço social
em todo o País.

A fÓlmula imediata encontrada para a atuação estatal confi
gurou-se na cooperação financeira da União para com as entidades
assistencialistas privadas, por meio das subvenções.

Nessa conjuntura, foi criada a Legião Brasileira de Assis
tência - LBA, sociedade civil destinada a prestar assistência à ma·
ternidade, à infl1ncia e à adolescência, posteriormente incotpOrada
ao patrimÔnio público sob a forma de fundação.

Importa lembrar também a trajetória das políticas públicas
para o menor abandonado, iniciada a partir de 1941, com a criação
do SelViço de Assistência a Menores, a cargo do Ministério da
Justiça, com a finalidade de prestar atendimento aos ''menores des
validos e infratores", por meio de internação em estabelecimentos
próprios, para acompanhamento educacional e de saúde e reinte
gração à vida social.

Transformado em Fundação Nacional do Bem-Estar do Me
nor - Funabem, de triste memória, em razão da ineficiência no tra
to de um problema social de tamanha gravidade, este órgão passou
a denominar-se Fundação Centro Brasileiro para a Infância e a
Adolescência - CBIA, em 1990, sem contudo apresentar uma
atuação efetiva para o equacionamento da questão dos meninos e
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meninas de roa.
Essa vinha sendo, em smtese, a trajetória da Assistência So

cial no País até a Constituição de 1988, quando, ao integrar um
dos pilares da Seguridade Social, passou a constituir-se um direito do
cidadão e um dever do Estado, com o papel fundamental de amparar a
família, a maternidade, a infância, a adolesc&cia e a velhice, notada
mente a criança e o adolescente em situação de risco social

Além disso, deve promover a integração da população ec0

nomicamente ativa no mercado de trabalho; a habilitação e reabili
tação das pessoas portadoras de deficiência; e a concessão de um .
beneficio mensal, no valor de um salário mínimo, aos portadores
de deficiência e aos idosos que não disponham de meios para a so
brevivência.

A principal inovação constitucional em matéria de Assistên
cia Social consiste, todavia, na descentralização político-adminis
trativa de suas ações, pela qual compete à União apenas a
coordenação e as nonnas gemis, ficando a cargo dos Estados e
Municípios a concepção e execução dos respectivos progmmas,
consoante as necessidades locais e regionais.

Seguindo esses princípios superiores de descentralização, a
Lei n° 8.742, é1e 7 de dezembro de 1993 (de cujo Projeto assumi
mos a Relatoria na Comissão de Seguridade Social e Família desta
Casa), disciplinou a Organização da Assistência Social no País.

Contando com a mais ampla mob~çãonacional e partici
pação social já vista no processo de elabomção de uma lei, a Lei .
Orgânica de Assistência Social- LOAS, é sem dúvida o dispositi
vo legal que contém o maior conjunto de decisões já tomadas no
Brasil pam organizar a área sociaL

Por esta Lei, a proposição e a condução da Política Nacio
nal de Assistência Social são da compe~ciado atual MPAS, que
reúne ainda os encargos de fornecer apoio fmanceiro e técnico aos
Estados e Municípios, nos projetos de enfrentamento da pobreza;
socorrê-Ios em situações de emergência ou calamidade pública; e
promover a concessão e o pagamento do benefício mensal aos por
tadores de deficiência e aos idosos carentes.

Como órgão delibemtivo superior, situa-se o Conselho Na
cional de Assistência Social, composto paritaPamente de repre
sentantes governamentais e da sociedade civil, com a competência
de aprovar a Política Nacional de Assistência Social; nonnalizar as
ações; registrar e conceder certificado de fms filantrópicos às ent,i
dades beneficentes; e, sobretudo, aprovar a proposta orçamentária
e os critérios de transferência de IecursoS para os Estados, Distrito
Fedeml e Municípios, bem como proceder ao acompanhamento e
avaliação da gestão desses recursos.

No âmbito dos Estados e Municípios, a lei prevê uma estlu
tura similar de assistência social, onde desempenhem papel funda
mental na formulação das políticas locais e regionais os
respectivos Conselhos.

A questão do fmanciamento da Assistência Social, em vista
da descentralização, é posta na Lei de tal forma que gamnta, pam o
repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, a
instituição preliminar dos Conselhos e Fundos, bem como da ela
bomção do plano de àção, em cada Estado e Município.

Ante a nova organização, a lei em referência determinoo
que o.Poder Executivo enviasse a este Congresso, no prazo de 60
dias, projeto de lei dispondo sobre a extinção e o reonlenamento
dos órgãos do então Ministério do Bem-Estar Social, passo indis
pensável pam evitar-se uma descontinuidade das ações da Assis
tência Social. ;

Por esse instrumento, a ser elabomdo Por uma comissão es
pecial, seriani defmidas as formas de transferência debenef'Jcios,
serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para
a esfem municipal.

Tal providência, entretanto, não se materializoo, estabele
cendo-se um descompasso entre os ditames legais e o exercício da
Assistência Social, cuja atuação permanecia estacionária, centran
do-se apenas na manutenção dos convênios já fmnados pela LBA
eCBIA.

Vencido o primeiro ano de vigência da lei, deveria iniciar
se o pagamento do beneficio aos portadores de deficiência. Toda
via, pela Medida Provisória nO 754, de 8 de dezembro de 1994, a
concessão ficou adiada por mais noventa dias.

Ouço, com prazer, o nobre Deputadô Eduardo Barbosa.
O Sr. Eduardo Barbosa - Depltada Fátima Pelaes, nós,

que estamos envolvidos com a questão da Assistência Social no
País, preocupados com a situação de encaminhamento das políti
cas na· área do Governo Federal, queremos cumprimentá-la pelo
pronunciamento e, ao mesmo tempo, fazer algumas obselVações.
Vimos que a LOAS, votada nesta Casa, sinaliza pam o caminho
cor.reto do pOOcesso de descentralização. No entanto, precisamos
garantir a continuidade dos programas que atendem à pessoa por
tadora de deficiência, a criança, especificamente os progmmas de
creches e pam idosos, programas esses mantidos no País por enti
dades de caráter fllantr6pico, que trabalham com cunho comunitá
rio, e que vêm sendo fmanciados por ações de Governo. Na real
situação que vivemos, nobre Depltada, não estamos tendo gamn
tia da continuidade desses progmmas, porque a Secretaria Nacio
nal' de Assistência Social ainda não tem domínio sobre o
orçamento da área, a execução dos progmmas ou de convênios.
Tanto isso é verdade que temos entidades com seus pagamentos
atrasados desde o mês de abril, além de várias ootras por este País
afam que ainda não conseguimm assinar convênio em função da
extinção da LBA. Acreditamos que esse processo de descentraliza
ção se dará de forma segura e tranqüila, com a Secretaria Nacional
de Assistência Social assumindo não s6 a defmição de políticas,
mas o domínio do orçamento e dos convênios de entidades. Então,
contribuin~com o pronunciamento de V. Ex-, gostaríamos de su
gerir que o Governo fIzesse uma reflexão e fortalecesse ~ssa Se
cretaria, estabelecendo uma política defInitiva na área de
assistência social no nosso País. Não podemos aceitar que a políti
ca de assistência social seja considerada desnecessária ou que pos
sa ser implementada quando assim o Governo o desejar. Ela é uma
política importante, estabelecida pela Constituição Federal, e essas
áreas a que nos ref~os - a do portador de deficiência, a do ido
so e a da criança envolvida em progmmas de creche - não têm ou
tros programas defmidos pelo Governo Fedeml. Por isso mesmo
precisamos de uma Secretaria Nacional de Assistência Social for
te, condutom de todo um processo. Muito obrigado.

A SRA. FÁTIMA PELAES - Obrigada, nobre Deputado.
Incorporo as suas palavms ao meu pronunciamento. V. Ex- tem
sido um lutador na área da Assistência Social, e o nosso pronun
ciamento é justAmente uma reflexão com a qual quere~s contri
buir com o Poder Executivo pam que juntos possamos
implementar a Lei Orgânica da Assistência Social. Sentimos que o
ponto de estrangulamento está justamente na falta do projeto que
deveria ter sido encaminhado a esta Casa, o qual prevê o reordena
mento institucional, pois as instituições estão sendo extintas sem
que se detenninem os substitutos dos órgãos de assistência social.

Com a posse do novo Governo aguardava-se fossem toma
das, por parte do Executivo, as providências já referidas, preconi

.zadas pela Lei Orgânica da Assistência Social e reclamadas pela
sociedade organizada desde janeiro de 1994, tais como: o reorde
:pamento dos órgãos da Assistência, a regulamentação da LOAS,
em especial do Fundo Nacional de Assistência Social, e a defmi
ção e implantação de uma Política Nacional de Assistência Social,
inexplicavelmente proteladas no Governo Itamar Franco.
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Tinha-se então, como expeçtativa, que se estabelecesse o

comando único em cada esfera de governo, com a imediata estlU
turação de um órgão em nível federal que, com a atribuição legal
de coordenar as ações de governo na área de assistência social,
imediatamente implementasse o reordenamento institucional pre
visto na LOAS, assegurasse as ações de prestação continuada e ar
ticulasse um novo sistema de assistência social, de acordo com o
art. 204 da Constituição Federal, descentralizado e participativo.

No entanto, através da Medida Provisória que cuidou da re
forma administrativa, ficaram extintos o MBES e seus órgãos vin
culados, a LBA e o CBJA, passando as atribuições da Assist&.cia
Social para a área de atuação do Ministério da Previdência, onde
foi criada a Secretaria de A,ssistência Social. As principais atribui
ções do CBJA e da CORDE foram transferidas para o Ministério
da Justiça.

Além disso, através do art. 12 da mesma Medida Provisória,
instituiu o Governo o Programa Comunidade Solidária, vinculado
diretamente à Presidência da República, tendo por. objetivo "coor
denar as ações visando ao atendimento da parcela da população
que não dispõe de meios para prover suas nocessidades básicas,
em especial o combate à fome e à pobreza".

Mais do que o conflito de competências, uma vez que a
LOAS atribui a coordenação da Política Nacional de Assist&.cia
Social ao Ministério da Previdência e Assistência Social, ficaram
dispersas as áreas de atuação junto às crianças, adolescentes e por
tadores de deficiência, ferindo-se o entendimento de comando úni
co eÍn cada esfera de governo.

De outra parte, segundo o Decreto nO 1.366, de 12 de janei
ro de 1995, Ó Programa COmunidade Solidária atuará preferencial
mente nas áreas de "alimentação e nutrição, lle1:viços urbonos,
defesa de direitos, promoção social, desenvolvimento rural e gera
ção de empregos", muitas delas coincidentes com a população
alvo a ser atendida pela Assistência Social.

Entendendo-se, pois, o Comunidade Solidária como uma
estratégia de governo, capaz de promover articulação de suas polí
ticas setoriais, no combate à fome e à pobreza, inclusive com açõ
es pontuais de distribuição de alimentos, não exime o Governo
Federal de sua responsabilidade maior da implementação da Polí
tica Nacional de Assistência Social.

Por isso, é importante ressaltar que, embora tardiamente,
pois somente no mês de maio a Secretaria de Assistência Social
iniciou seus trabalhos, em decorrência da nomeação de sUa titular,
ex-Deputada Federal, Lúcia Vânia temos observado agora maior
sensibilidade do Poder Executivo na implementação da LOAS em
toda a sua dimensão, entendendo como melhor via para transfor
mar as diversas ações no campo da assistência social, como um di
reito do cidadão e dever do Estado.

Para citar algumas ações do Governo, temos: no dia 7 de ju
lho de 1995, através da Portaria nO 2.233, do Sr. Ministro de Esta
do da Previdência e Assistência Social, juntamente com o
Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, foi convo
cada a realização da I Confer&.cia Nacional de Assistência Social,
no período de 20 a 23 de novembro de 1995, em Brasília':' DF.

Através da Medida Provisória nO 1.058, de 27 de julho de
1995, foi regulado o paglimento do benefício de prestação conti
nuada para idosos e portadores de defici&'cia, a partir de janeiro
de 1996.

Em 25 de agosto de 1995, o Sr. Presidente da ReIfÓbllca as
sinou o Decreto nO 1.605, que regulamenta o Fundo Nacional de
Assistência Social

O momento, portanto, parece-nos oportuno paraf~s
algumas considerações sobre o Sistema de Assistência Social, pre
conizados pela LOAS, e que agora reúne as condições para ser ra-

pidamente implementado.
A regulamentação do Fundo Nacional de Assistência Social

obriga, já para o ano de 1996, que os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instalem seus Conselhos de Assistêllcia Social, seus
Fundos de Assistência Social e elaborem seus respectivos planos
de assist&.cia. A implementação de uma Política Nacional de As
sistência Social, bem como dos critérios para transferência de re
cursos, provocará uma defmitiva mudança de rumos nas
tradicionais práticas da Assistência Social no País. Os trabalhado
res da Assistência, os seus beneficiários e as entidades que atuam
diretamente prestando serviços ao setor, juntamente com os gover
nos locais, decidirão sobre sua }Xópria política de assistência so
cial, sobre a alocação de seus recursos e, principalmente, poderão
controlar a qualidade dos serviços prestados, seus custos, e avalia
rão seus resultados.

Será, pois, possível colocar-se em prática o disposto no art.
204 da Constituição Federal, especialmente quanto à descentrali
zação e participação da população na formulação das políticas e
no controle das ações em todos os níveis.

A realização dessas metas demanda um volume de trabalho
muito grande, que poderá demonstrar a necessidade de a Secreta
ria de Assistência Social contar com estmtura capaz de permitir o
satisfatório desempenho esperado do Governo Federal, principal
mente na coordenação e normas gerais e na capacitação dos recur
sos humanos, visando ao sucesso do Sistema Nacional de
Assistência Social

Nos meses de setembro e outubro estão acontecendo, por
todos os Estados e Municípios, conferências preparatórias à Con~

ferência Nacional de Assist&.cia Social, oportunidade em que es
tão sendo debatidos os seguintes temas:

- Assistência Social,·direito do cidadão, dever do Estado;
- Sistema descentralizado e participativo da Assistência So-

cial;
- Relação público-privado na Assistência Social;
- Financiamento da Assistência Social;
- Experiências na área da Assistência Social.
A I Conferência Nacional, que deverá contar com cerca de

1.000 participantes, com a fmalidade de avaliar a situação da As
sistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sis
tema, oferecerá ao Governo Federal importantes subsídios para
suas decisões na área.

Desej:>, por último, registrar as constantes preocupações
dos membros desta Casa com a questão social.

A Comissão de Seguridade Social e Família institui a Sub
comissão Especial de Assistência Social, solicitadas pelos nobres
Depltados Eduardo Barbosa e Laura Carneiro. Esta Comissão,
atenta à grave realidade brasileira dos milhões de excluídos, estará
flSCalizando de perto as ações do Governo Federal, com vista à
implantação defmitiva de um democrático e participativo Sistema
de Assist&.cia Social.

O Estado tem que cumprir a lei que promulgou. Por isso, as
entidades governamentais de assistência, ou se transformam para
cumprir esse novo papel atribuído a Assistência, ou estarão fron
t;a1rnente em desacordo com o seu texto legal. Do contrário se esta
rá cometendo um enorme estelionato social com a sociedade e
com, o trabalhader.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - O Presidente do

Senado Federal, Senador José Sarney, comunica ao Presidente da
Câmara dos Depltados, Luís Eduardo, e, por seu alto intermédio,
à Câmara. dos Deputados, que convoca sessão a se realizar hoje,
dia 20 do corrente, às 19h, no plenário desta Casa, destinada à
apreciação de vetos presidenciais aos Projetos de Lei ilOs 2 e 3, de
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1994, do Congresso Nacional; Projeto de Lei n° 7, de 1983, do Se
nado Federal; Projeto de Lei nO 3, de 1995; da Câmara Federal;
Projeto de Lei nO 32, de 1991; Projeto de Lei n° 14, de 1995, e Pro
jeto de Lei nO 82, de 1992.

O Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita aos Srs. Deputados que compareçam ao plenário, para que
possamos iniciar a Ordem do Dia. (pausa.)

Solicito à Secretaria da Mesa que mande interromper todas
as reuniões de Comissão. (pausa.)

A Presidência solicita aos Srs. Deputados que compareçam
ao plenário, pois teremos votação nominal. (pausa.)

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, enquanto aguardamos a presença dos de
mais Parlamentares no plenário, manifesto minha preocupação
com as últimas notícias divulgadas pelos jornais que têm como re
ferência a Secretaria de Assuntos Estratégicos e tentam comparar
o Movimento dos Trabalhadores Rurais ao Movimento Guerri
lheiro Sendero Luminoso, do Peru.

Nossa preocupação, em primeiro lugar, é porque o Movi
mento dos Trabalhadores Rurais tem se caracterizado por uma
luta acima de tudo pacífica para obter a implementação da reforma
agrária em nosso País, embora tenha adquirido fonnas de organi
zação bastante avançadas, que devem servir de exemplo a outros
segmentos da sociedade.

Parece-nos que a onda deboatos e de notícias plantadas tem
dois objetivos básicos: primeiro, respaldar a posição do Governo,
manifestada pelo Ministro José Serra, no sentido de reduzir pela
metade os recursos orçamentários previstos para o Programa de
Refonna Agrária; segundo, legitimar a possibilidade da ocorrência
de novos massacres como o de Corumbiara.

Registro meu protesto e minha indignação com a divulga
ção dessas mentiras e denúncias fantasiosas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS CARDINAL - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o aniversário, nesta data,
da Revolução Farroupilha, solicitando a transcrição da matéria
'RS comemora 160 anos de luta pela liberdade", publicada no
Jornal do Comércio.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

RS COMEMORA 160 ANOS DE LUTA PELA LIBERDADE

Comemora-se dia 20 de setembro de 1995, 160 anos da de
flagração do grande movimento na Província de São Pedro, a cha
mada 'Revolução Farroupilha".

Este ano, assinala-se os 150 anos da ''Paz de Ponche Ver
de", que foi comemorada na cidade fronteiriça de Dom Pedrito;
em 1° de março também deste ano, às margens do Rio Santa Ma
ria, no município do mesmo nome, foi realizado o ato da assinatu
ra da Paz; e em 25 de agosto foi acendida a chama crioula, no
Obelisco à Paz, ainda em Dom Pedrito.

Dentre as principais causas consideradas como o ponto alto

da história gaúcha, destacam-se tanto as econômicas como as polí
ticas. Nas econômicas, os problemas referiam-se aos impostos, à
escassez da moeda circulante e à falta de pagamento das dívidas
que o governo central tinha na Província. Ppliticamente, o princi
pal motivo da insatisfação era a centralização do poder decisório
na Corte. A isto somava-se a ampla aceitação das idéias liberais.
Durante todo o perlodo colonial, o RS sofreu devido à escassez de
moeda. Muitas vezes, as transações eram feitas pela troca de mer
cadorias, pois não havia dinheiro suficiente circulando, o que con
trariamente ocorria em todas as províncias distantes da sede do
governo, no Rio de Janeiro.

Naquela época, eram utilizadas principalmente moedas de
ouro, que compunham cerca de dois terços do dinheiro em circula
ção, sendo o outro terço fonnado principalmente de moedas de
prata, com uma pequena parcela em moedas de cobre. Todavia,
com a chegada de D. João VI ao Brasil, em 1808, esse quadro alte
rou-se - e para tristeza e talvez falta de sorte nossa - para pior.

Uma das principais providências de D. João VI foi abrir os
portos brasileiros para as nações amigas, principalmente à Ingla
terra. Isto nos trouxe um desequilíbrio à balança comeICial brasi
leira e teIminou refletindo nas moedas em ciICulação. A Província
do RGS, era, ainda, muito pouco povoada. As comunicações eram
também muito precárias. Houve guerras demais no interior, en
quanto nas cidades era forte a religiosidade: irmandades estavam
presentes em todos os lugares para festejar os santos e homenagear
os mortos. Com não mais do que 400 mil habitantes, o RS tinha
sua população concentrada na região da Depressão Central e no
Litoral, com poucos núcleos habitacionais na Zona de Cima da
Serra e nas Missões e com a Campanha ocupada principalmente
por estâncias de gado, portanto dedicadas exclusivamente à pecuá
ria.

Naquela época, existiam somente 14 municípios no Estado
do RS: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santo Antônio da
Patrulha, Cachoeira do Sul, Piratini, Alegrete, Caçapava do Sul,
São José do Norte, Triunfo, Jaguarão, São B01ja e Cruz Alta. En
tre eles, três se destacavam: Porto Alegre, a Capital da Província;
o porto de Rio Grande, por onde se fazia a maior parte das transa
ções comerciais; e Pelotas, onde prosperava a manufatura do char
que. A zona colonial- que mais tarde seria intensamente povoada
- ainda estava nos primórdios de sua ocupação: os primeiros ale
mães haviam chegado em 1824.

Um hábil guerreiro, Bento Gonçalves da Silva, foi coman
dante da fronteira e da Guarda Nacional. Influente, obteve a no
meação do presidente da Província, que mais tarde veio a
derrubar. Bento Gonçalves, que foi maçon, era um defensor das
idéias liberais pelas quais lutou durante os quase dez anos da Re
volução Farroupilha e, ao fmal, viu seu esforço coroado de êxito
ao obter a vitória do poder central. Presidente de uma República,
viveu a maior parte de sua vida emum império.

Bento Gonçalves da Silva nasceu em 23 de setembro de
1788, em Triunfo, e foi fIlho de alferes. Passou sua infância junto
à família, porém cedo saiu de sua terra natal- Triunfo. Seu pai in
sistia para que fosse sacerdote, mas como o fllho ofereceu muita
resistência, ele desistiu desta idéia.

Em 1806, Bento Gonçalves sentou praça e, em 1811, alis
tou-se nas forças brasileiras que fizeram o cerco à cidade de Mon
tevidéu, desde aquela época capital do vizinho Uruguai. Em 1812,
foi para Cerro Largo, na Banda Oriental (Uruguai), onde se esta
beleceu com uma casa de negócios. Dois anos mais tarde, isto é,
em 1814, estava casado com Caetana Joana Francisca Garcia. Em
1816, participou das guerrilhas na Província Cisplatina. Tornou-se
um dos mais afamados guerrilheiros e, em maio de 1827, como
coronel da Segunda Linha do Exército, combateu no Passo de São
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Diogo, destroçando o exército argentino. Aímnam alguns autores
que Bento Gonçalves participou do exército de D. Diogo de Sou
za, porém essa infonnação é bastante discutida.

A projeção do nome de Bento Gonçalves na história brasi
leira, veio da Revolução Farroupilha, também conhecida como
Guerra dos Farrapos, da qual foi chefe. Foi uma das mais longas
revoluções brasileiras, tendo durado de 1835 a 1845, portanto dez
anos. Teve início na Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul, hoje Rio Grande do Sul, e estendeu-se também em alguns tre
chos de Santa Catarina. O partido dos exaltados ou farroupilhas
era a maior força politica no RS e os elementos de suas fileiras nãó
suportavam os governos impostos pela Regência Imperial. Aos pou
cos, devido à sua habilidade militar, ascendeu de posto, chegando a
coronel em 1828, quando foi nomeado comandante do 4° RC da Pri
meira Linha, estabelecido na cidade fronteiriça de Jaguarão.

Quando acabou a Revolução Farroupilha, foi assinado ~lo
Bariio de Caxias um documento intitulado "ConvenÇão de pai en
tre o Brasil e os Republicanos", que não foi, entretanto, divulgado.
As condições da paz chegaram ao conhecimento da população
através de impressos, que tinham o título de "Concessões obtidas"
e eram assinados por Antonio Vicente da Fontoura. Todos os itens
da convenção eram idênticos, com exceção de um - que não cons
tava da convenção - que estabelecia as regras referentes e como
seriam resolvidos os problemas de fronteira com o Uruguai.

Resumidamente, nesta convenção, constavam os seguintes
tópicos:

I - Os Republicanos escolheriam o presidente da Província
(foi escolhido Caxias);

2 - Anistia geral para todos os farrapos;
3 - Libertação de todos os prisioneiros;
4 - Pagamento. da dívida pública farroupilha (para viúvas,

ex-soldados, inválidos etc.) pelo Império;
5 - Os atos das autoridades civis republicanas seriam reva

lidados sempre que neles se observassem as leis então vigentes;
6 - Os atos dO vigário apostólico da República seriam reva

lidos;
7 - Ficava garantida a liberdade dos escravos que serviram

nas tropas republicanas;
8 - Os oficiais republicanos não estavam constrangidos ao

serviço militar, mas os que quisessem servir seriam .aceitos no
exército em seus respectivos postos;

9 - Os soldados republicanos estavam dispensados do re
crotamento;

10 - Só os generais deixavam de ser admitidos em seus
postos, mas gozariam de todas as imunidades concedidas aos ofi
ciais;

11 - O direito de propriedade era garantido em toda a sua
plenitude;

12 - Ficavam perdoados os desertores do Exército Imperial.
O Barão de Caxias, em novembro de 1842, foi nomeado

presidente e comandante de Armas, no RS, que graças à sua habi
lidade diplomática e principalniente à sua condição de Maçon,
conseguiu dar fim às lutas. Caxias recebeu também o título de
conde e foi eleito, pelos gaúchos. senador do Império.

Por sua vez, Bento Gonçalves, acometido de pleuresia, fale
ceu no dia 18 de junho de 1847, ap6s 12 anos de uma revolução
que agitou o Sul do Brasil e que só chegou a bom termo por ter
prevalecido a sabedoria, a compreensão, a tolerância e fraternida-
de maçônica. .

O 20 de setembro no ontem de- 1835, como no hoje de'
199~, após 160 anos passados, continua assinalando uma epopéia
que nos deve servir de exemplo, não mais pelas espadas e lanças
em punho, mas pelos sentimentos de civismo e patriotismo, idéias

libertárias, o descumprimento e, ao fmal de tudo, o soberano e su
perior amor à nossa querida Pátria, jamais desmentido por nenhum
dos grandes líderes da nunca esquecida ''Revolução Farroupilha".
Lembramos, pois, da forma serena e com respeito às figuras lendá
rias de Caxias, Bento Gonçalves, seus expoentes máximos, segui
dos de David Canabarro, Anita e Giusseppe Garibaldi e outros.

Neste 20 de setembro de 1995, passados 160 anos do movi
mento revolucionário, ainda temos ambição de busca da justiça so
cial, igualdade econômica e razoável independência na
administração da Província de São Pedro. Vale a pena relembrar a
grande data.

VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Luciano Castro - PPR; Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises
Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sér
gio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimaraes - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PP; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa
- PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; Arthur Virgílio - PSDB; Atila l,ins
- Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho 
PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Paudemey Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Euripe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Silvemani
Santos-PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - Bloco - PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Darci Coelho - Bloco - PFL; Dolo
res Nunes - PP; Freire Júnior - PMDB; João Ribeiro - Bloco 
PFL.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - PP; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco
- PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sabóia - Bloco 
PSB;

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balbmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Silva - PDT; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gon-



22964 Quinta-feira 21 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1995

zaga Mota - PMDB; Inacio Anuda - PCdoB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira 
Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Heraclito Fortes - Bloco 
PFL ; João Henrique - PMDB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir-PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oli
veira - Bloco - PFL; João Colaço - Bloco - PSB; Josp Chaves 
S/P; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - PP;
Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Bloco - PFL;
Cleonâncio Fonseca - PPR.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Cameiro
Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Luís Eduardo
Bloco-PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Annando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB; Carlos
Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz
PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino 
PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Ibrahim Abi-Ackel- PPR;
Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João
Fassarella - Pf; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Ronaldo Pe
rim-PMDB.

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB; João Coser - Pf; Jorge Anders - PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos- PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez-

PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Femando L0
pes - PDT; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bol
sonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco 
PfB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Lacerda - PPR; José
Egydio - Bloco - PL.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Mfonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China
glia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Cel
so Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PSDB; De Va
lasco - Bloco - PSD; Delfnn Netto - PPR; Duilio Pisaneschi 
Bloco - PfB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Faus
to Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - Pf; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente
PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João
Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal- PSDB;
José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu
PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP.

Distrito Federal

Augusto Carvallio - PPS; Benedito Domingos - PP; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Deno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - Bloco
PfB; Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Arns
- PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
João Iensen - Bloco - PfB; José Borba - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PPR; Aírton
Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardinal- PDT; Dar
cisio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT;
Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo Lagra
nha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco
PFL; José Fortunati - PT.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A lista de presen
ça registra o'comparecimento de 259 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Vai-se passar à
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apreciação lia matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
demdoDia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

Requer regime de urgência-urgentíssima na
apreciação do Projeto de Resolução nO 53195.

Senhor Presidente:
Requeremos nos te1DJC)s do art. 155 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, regime de urgência na apreciação do.
Projeto de Resolução nO 53/95, que institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar a questão do desemprego e da
liquidez no País, bem como divisar alternativas ao seu .equaciona
mento.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995. - Miro Teixeira,
Líder do PDT - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
(pFL/PTB) - Jaques Wagner, Líder do PT - Michel Temer, li
der do PMDB - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - José Aníbal, li
der do PSDB - Fernando Gabeira, Líder do PV - Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar (pUPSD/PSC) - Odel
mo Leão, Líder do PP - Nelson 'Trad, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar (PFL/PTB) - Francisco Dornelles, Líder do PPR.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tratando-se de
matéria que requer quorum qualificado, vou submetê-la a votos.

Se houver unanimidade, estará dispensada a votação pelo
sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se acham. (pausa.)

Aprovado porunanimidade.
0.. SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Aldo Rebelo, para uma Comunicação de Lide
rança, pelo Partido Comunista do Brasil.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Presidente da ,República em exercício sancio
nou ontem a Lei nO 9.096, que dispõe sobre partidos políticos, em
regulamentação dos arts. 17 e 14, § 3°, inciso V, da Constituição
Federal, já estando em vigor, em razão de sua publicação no Diá
rio Oficial da União do dia de hoje.

No art. 13 da referida lei, Sr. Presidente, foi mantida como
requisito para funcionamento párlamentar em todas as Casas Le
gislativas a obtenção, pelo partido político, em cada eleição para a
Câmara dos Deputados, do apoio de, no mínimo, 5% dos votos
apurados, não computados os brancos e nulos, distribuídos em,
pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de 2% do total
de cada um deles.

Esta regra, que repercute sobre a distribuição do Fundo Par
tidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão, fere frontalmente
a autonomia partidária prevista no art. 17 da Constituição Federal,
bem como a soberania popular, prevista no art. 14 do texto consti
tucional, como já se manifestou o próprio Supremo Tribunal Fede
ral nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 958/93.

Diante deste fundamento, o Partido Comunista do Brasil
pretende impetrar ação direta de inconstitucionalidade junto ao
Supremo Tribunal Federal, porque o Presidente da República em
exercício, Dr. Marco Antônio Maciel, não apenas passou por cima
da Constituição, como também passou por cima de acordo realiza
do nesta Casa, posiçãp manifestada pelo pr6.P.rio Ministro da Justi
ça e anunciada aqui por V. Ex· no episódio da votação.

O Partido Comunista do Brasil protesta diante da atitude as
sumida pelo Presidente da República, e só pode recorrer ao Poder
Judiciário, em sua instância máxima, para corrigir o gravíssimo

erro político e jundico do Presidente em exercício, Sr. Marco An
tônio Maciel.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre lider, sou

obrigado a confrrmar o que ouvi do Ministro da Justiça, Sr. Nelson
Jobim. S. Ex· manifestou-me- e sabia que eu tomaria público - a
intenção de vetar esse dispositivo.

Também achei estranha a sanção sem vetos da lei.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NO 182-B, DE 1994

(Do Sr. Sérgio Arouca e outros)

Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda à
Constituição.no 182-A, de 1994, que permite a admissão de pro
fessores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades bra
sileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa científica
e tecnológica; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. Régis de Oli
veira); e da Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Sr. Raul Belém). ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não haveildo ora
cJores inscritos, decIai:o encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para encaminhar a

favor, da matéria concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio
Arouca.

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, esta proposta de
emenda à COnstituição é extremamente simples. Os Constituintes
não tiveram a intenção de proibir a contratação de pesquisadores,
tecnológicos e professores estrangeiros. No entanto, ao destinar o
emprego público a brasileiros, de fonna indireta acabaram promo
vendo essa proibição.

Neste momento em que o mundo está passando por uma re
volução científica e tecnológica profunda, sem precedentes, no
campo das comunicações, da bioengenharia e em novos materiais,
por exemplo, o grande fator de desenvolvimento já não são sim
plesmente os recursos meteriais" o território e a população, mas o
saber, o conhecimento aplicado sobre o conhecimento, que pode
produzir riquezas e ao mesmo tempo solução de problemas.

Por isso, na revisão constitucional eu já havia apresentado
essa proposta, absolutamente simples, que autoriza as universida
des e os institutos de pesquisa a contratar professores e cientistas
estrangeiros e concede aos institutos de pesquisa, que têm impor
tante papel no desenvolvimento científico e tecnológico do País,
como o Instituto de Matemática e Ciências da Computação e o
Instituto de Física, a autonomia didático-científica necessária ao
trabalho.

Quando da revisão constitucional, minha proposta fez parte .
do acordo de uma agenda mínima, por consenso de todos os parti
dos, e foi possível aprová-la em primeira votação por unanimida
de, mas infelizmente a segunda votação coincidiu com o último
dia da revisão constitucional, e não obtivemos quorum para apro
vá-la. Por isso, foi reapresentada.

Segundo cálculos do Ministério da Ciência e Tecnologia,
um pesquisador maduro, ou seja, que terminou a sua graduação,
que já fez o seu mestrado e doutorado, começou a publicar e já
está orientando novos trabalhos, novas teses, formando pessoas,
custa hoje aproximadamente 500 mil dólares. Quando estivermos

. trazendo um pesquisador em áreas como síntese de proteínas, em
, áreas novas, estaremos trazendo para o Brasil investimentos acu-
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mulados que significam alguma coisa por volta de 500 mil dóla
res. Hoje proibimos o conlrato.

E um absurdo tão grande que, acho, já é entendimento de
todos os Deputados desta Casa a necessidade de conigir esse erro.
Ao contrário de proibir a contratação de pesquisadores, o que o
Brasil deve fazer é ter uma politica ativa de trazer pesquisadores
para o País, completar e ampliar a formação dos nossos e também
manter aqueles que estamos mandando para o exterioi.

Sr. Presidente, as grandes universidades brasileiras, todas
elas, na sua origem, tiveram essa colaboração. Assim nasceu a
Universidade de São Paulo, com o Instituto de Filosoflll e o de Fí
sica. Assim nasceu também a UNICAMP. E a grande maioria das
universidades brasileiras, COnseguiram viver dessa contribuição do
saber universal para nosso desenvolvimento.

Por isso, espero que hoje seja uma data histórica, de um
maICO para a ciência brasileira, o fim dessa restrição, que nada
mais é do que uma grande bobagem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - COncedo a palavra
ao Deputado Pedro Wilson. que falará a favor.

O SR. PEDRO WILSON (PT - 00. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Deputados, esta Casa hoje vai re
fazer um dispositivo da Constituição de 1988 que, por um lapso,
por inabilidade dos Constituintes, está contra a modernidade, con
tra as relações intemacionais, conlra todos os tratados de integra
ção que temos.

, Estamos aí com o Mercosul, com a troca de conhêcimentos,
num tempo em que o saber cada vez mais está universalizado, e
nio é possivel constar essa proibição na Constituição brasileira.

Em nome da bancada do Partido dos.Trabalhadores; esta
mos aqui para solicitar apoio a todos os Parlamentares para que
possamos dar ao País, que quer, cada vez mais, uma educação li
bertadora, uma politica educacional voltada para apropriados c0

nhecimentos nacionais e internacionais.
Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores esteve presente

na Comissão de Educação e na Comissão Especial destinada a
apreciar a proposta do Deputado Sérgio Arouca, que, em bom m0

mento, trooxe essa contrihIição, cada vez mais ampliada. Agora,
chegamos a um desaguadouro comum. Ao aprovar a p1'Óposta, o
Brasil se insere na constelação dos países abertos a contrihIições.

Como bem se disse aqui, muitos países recebem cientistas e
professores estrangeiros que já têm formação básica e trabalham a
custo mípimo. Países como os Estados l!nidos e a Inglaterra rece
bem da India, da América Latina e da Africa centenas de profIS
sionais que, após o CUISO de pós-graduação, passam a produzir
cada vez mais.

O Brasil está de parabéns. Este Congresso, em boa hora,
com o relatório <:to Deputado Raul Belém, estabelece que o nOllso
País está aberto à contrihIição, que a ciência, a cultura e a tecnolo
gia são universais e que homens e mulheres de outros países p0

dem contribuir com nossas universidades e com nosso instituidos
de pesquisa.

Portanto, o PT está a favor da proposta e pede a todos que
votem nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Ayrton Xerez.

Q. SR., AYRTON XEREZ (psDB - RI. Sem revisão dó
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 'e SIS. Deputados, a proposta dei De
putado Sérgio Arouca deve merecer a acolhida de Í8ntos quantos
sooham e pensam um Brasil melhor, mais moderno, um país que
ofereça melhores opções e condições de vida aos seus filhos. Na
realidade, esSa proposta insere-se numa visão mais ampla, segun
do a qual a xenofobia não tem mais lugar num país que aspira a
atingir melhores condições no inicio do terceiro milênio.

Propõe o Deputado Sérgio Arouca o acréscimo ao art. 207
da Constituição dos seguintes parágrafos:

"§ 1°É facultado às universidades admitir profes
sores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às institui
Ções fAibliCàS de pesquisa cientffica e tecnoI6gica."

É chegado o mOíllento de as universidades brasileiras aslU
mirem um papel consentâneo com as mudanças institucionais que
queremos para este País. Queremos um País moderno, que tenha
um projeto de desenvolvimento, e a idéia que o Deputado Sérgio
Arooca nos traz se coaduna com a visão do Estado brasileiro quo
~erem?s ~ o próximo século e, por que não dizer, para o pró
XImO milênio.

Por isso, concito todos os Parlamentares presentes a Vota
rem "sim" à proposta do Deputado Sérgio Arouca.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
à nobre Deputada Esther Grossi, liltima oradora inscrita para fazer
o encaminhamento.

A SRA. ESTllER GROSSI (PT - Rs. Sem revisão do
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Deputados, encaD1ínho,
em nome do meu partido, favoravelmente à Proposta de Emen
da à Constituição n° 182-B, 1994, porque a possibilidade de
contratação de cientistas estrangeiros por instituições de ensino
superior públicas, por instituições cientffic()~tecnoI6gicaspúbli
cas, é de fundamental importância para o desenvolvimento do
nosso Pais.

Nosso apoio à emenda baseia-se no principio de que ciência
é patrimônio da humanidade, além das fronteiras de cada Nação, e
também processo permanente do qual devem participar todos os
países, a fun de garantir simultaneamente o acúmulo de conheci·
mento na comunidade intemacional.

Nossas universidades e institutos superiores têm-Ie ressenti
do durante nos últimos anos dessa recessão constitucional. Isso
são signifIca abrir as portas dos nossos institutos superiores pe.ra,
subservientemente, receber proIlSsionais de outras pátrias. Nosso
compromisso com o inten:funbio já se tem verificado regularmente
na história da produção cientiflca, e muitissimos brasileiros têm
também contribuido lá fora. _

Por outro lado, é compromisso fundamental pal'à a educa
ção neste Pais que os institutos superiores das universidádel e to

-dos os 6lpos de produção científica estejam a par do que no
mundo com respeito a avanços na compreensão do que é aprender,
para que, além da universidade, da indústria e de toda a produção
econômica e tecnol6gica deste Pais, beneficiem-se as escolas, in
clusive as infantis, porque também ai estamos nOll ressentindo da
contribuição fmtffera de muitos países para a COíllproonsão do que
seja aprender e, portanto, ser gente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa-se Avota·
ção.

Sobre a mesa, requerimento nds seguintes tennos:

"Sr. Presidente, requeremos preferência para a
proposta de emenda à Constituição sobre o substitutivo.

Assinam: Deputados Michel Temer, Lider do
PMDB, e Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parlamen
tar PFr1Pr:O."

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Peço a atenção do
Plenário, pois VaI colocar o requerimento de preferência em vota-
ção.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peçb ã palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - TeJll V. Ex· á pa
lavra.



Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita aos Srs. Deputados que tomem seus lugares. Antes, porém,
faculta às Lideranças, se o desejarem, o encaminhamento da vota
ção, para orientação das respectivas bancadas.

Com a palavra o Deputado Haroldo Lima.
O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB considera que a proposta do
Deputado Sérgio Arouca é inteiramente correta, pois visa corrigir
um equívoco na Constituição que a tomou xenófoba.

Votamos a favor e chamamos a atenção para o seguinte as
pecto: toda vez que se propõe ampliar para estrangeiros questões
relacionadas aos interesses brasileiros, fazendo com que, bilateral
mente, ambos possan:. levar vantagens, efetivamente estamos a fa
vor. Em geral, somos contrários a todas as propostas desta Casa
que beneficiam especifica e exclusivamente o capital estrangeiro,
mas não é o caso.

'É facultada s instituições a que se refere este ar
tigo a admissão de estrangeiros."
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O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB-BA. Sem revisão do Pode estar havendo um entendimento de que esse contrato
orador.) - Sr. Presidente, peço esclarecimentos a V. Ex" Gostaria poderia ser feito não só para pesquisadores, professores e tecnol6
que V. Ex" pudesse nos informar, ou fazer com que o autor nos in- gicos, mas inclusive para pessoal administrativo. Alguns Líderes
formasse, qual é o conteúdo básico do substitutivo para o qual se estão entendendo que não era esse oespírito do projeto original.
votará preferência. Na realidade, é preciso que fique claro que meu projeto ori-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardô) - Da proposta de ginal era mais restrito do que o substitutivo apresentado. Além dis
emenda original não consta a modificação do inciso I do art. 37, so, no momento em que nos chegou a proposta de reforma
que passa a ter, pelo substitutivo, a seguinte redação: administrativa, que ampliava a possibilidade. de contratação de es

trangeiros nos lugares definidos pela lei, o nobre Relator a incor-
''1 - os cargos, empregos e funções públicas são porou nesse substitutivo, resolvendo as duas questões: autorizou,

acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos segundo a lei, a contratação de estrangeiros até mesmo em áreas
estabelecidos em lei e aos estrangeiros na hipótese de que não são da ciências e da tecnologia e manteve, dentro da auto
autorização legal específica." nomia administrativa das universidades e institutos de pesquisa, a

possibilidade dessa contratação.
Sr. Presidente, no geral as duas idéias contemplam o que

considero fundamental. Qual é, então, a diferença? No substituti
vo, amplia-se a possibilidade de contratação de estrangeiros para
áreas que não sejam universitárias, segundo a lei; na Universidade,
de acordo com esse texto, abre-se a possibilidade dessa contrata
ção para qualquer wpa de suas carreiras.

Creio serem estas as diferenças entre os dois casos.
O SR. PRESIDENTE_(Luís Eduardo) - Submeterei a ma

téria a votos.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, entendemos que o projeto original, em
hora restritivo, do ponto de vista do que se está buscando, é mais
eficaz. Em função disso, o PPR vota pelo requerimento que objeti
va a votação preferencial do projeto original- vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos a Proposta de Emenda à Constituição nO 182, de 1994.

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal,promulga a seguinte emenda ao texto consti
tucional:

Art. 1° São acrescentados ao art. 207 da Constituição Fede
ral dois parágrafos, com a seguinte redação:

"Art. 207 (...)
§ 1° É facultado às universidades'admitir profes

sores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às institui

ções de pesquisa científica e tecnológica."

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estou sendo informado pelo autor da pro
posta, Deputado Sérgio Arouca, que se pretende retirar desse subs
titutivo o § 2°, que diz:

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, isso significa
que iremos votar um substitutivo que prevê a retirada desse artigo?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A proposta origi
nal é restrita a professores, pesquisadores e técnicos. Esse disposi
tivo inclui outros cargos, dependendo, naturalmente, de lei.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ainda há pouco o Deputado Ubiratan
Aguiar falava-me da sua preferência pelo texto original. Pelo texto
original, nos termos que V. Ex" aponta, ou seja, na direção que a
Casa quer, as contratações nas universidades são restritas àos pro
fessores e aos pesquisadores, ao" passo que o substitutivo, apenas
para reiterar, permite que gualquer servidor estrangeiro seja con
tratado, em qualquer área. E o esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra V.

V. Ex" leu para mim uma outra redação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Porque é conjuga,

do o § 2° como o inciso I do art. 37.
O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, a Comissão Especial- e eu participei,
com o nobre Relator, dessa discussão - chegou a um texto pelo
qual, no meu entendimento, as duas questões fundamentais da
emenda constitucional estão garantidas: à atribUÍção de autonomia
científica e administrativa às unidades de pesquisa e, ao mesmo
tempo, a autorização para que professores e pesquisadores estran
geiros sejam contratados. Qual é a dificuldade que está surgindo,
diante da qual vários Líderes estão me procurando no sentido de
se voltar ao texto original? É que, no substitutivo, dispõem-se que:

'É facultada às instituições a que se refere este ar
tigo a admissão de estrangeiros."
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Por conseguinte, votamos a favor dessa proposta.
A SRA. SANDRA STARLING (Pf - MO. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o saber é universal,
e nosso País s6 tem a melhorar e a ganhar com a possibilidade de
as universidades e instituições de pesquisas nacionais poderem
também admitir estrangeiros. Por isso mesmo o Partido dos Traba
lhadores vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, creio que esse pedido de preferência para
o texto original mantém todo o espírito com que esta Casa discutiu
a matéria, na revisão e agora, são dois pontos fundamentais: con
ceder autonomia administrativa e fmanceira às instituições de pes
quisa e autorizá-las a contratar professores e pesquisadores
estrangeiros. Por isso, o PPS considera isso um grande avanço
para a ciência brasileira e pede o voto "sim" a esta Casa.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MO. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim".

O SR. UBALDINO JÚNIOR (Bloco/PSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota a favor da emenda,
porque ela coni.ge um equívoco dos Constituintes de-1988.

O SR. SERGIO AROUCA (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, um País que tem um Presidente que foi
professor de universidade no exterior não pode votar contra o pro
jeto do Deputado Sérgio Arouca. O PDT recomenda à sua bancada
o voto "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim", apesar de preferir o
substitutivo, por achar que não há razão para se evitar a contrata

- ção de estrangeiros em outros campos.
Se os Estados Unidos pensassem como esta Casa o faz hoje,

não teriam contratado o Sr. Hemy Kissinger DUm detenninado
momento da sua história. Portanto, em outra oportunidade, o PV
vai querer que se abra a: possibilidade de contratação de estrangei
ros em qualquer Clllllp<?

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR- AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pelas exposições já feitas ao Plenário, o
PPR entende que este projeto, além de criar autonomia para as ins
tituições de pesquisa científica e tecno16gica, também contribui
para a eficácia das suas atividades.

Assim, o PPR encaminha o voto "sim".
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PL - RO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PUPSC/PSD encaminha
o voto "sim".

O SR. UBIRATAN AGUIAR (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente ao
projeto original porque ele estende também essa autonomia admi
nistrativa aos institutos federais, na área de pesquisa científica e
tecno16gica. Portanto, o projeto original contempla de forma me
lhor a matéria objeto do projeto do Deputado Sérgio Arouca. O
PSDB vota "sim" ao projetO.

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estamos votando "sim" a esse projeto,
salientando para os companheiros que, na reforma administrativa,
poderemos constIUir um texto que amplie essas contratações ape
nas para as funções técnicas, airida que fora da universidade. O
PMDB vota "sim". .

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, devemos louvar o trabalho do
nosso Relator, Depltado Raul Belém. que se baseou exatamente
no novo texto que nos está sendo enviado pelo Ministro Bresser
Pereira. No entanto, reselVamo-nos o direito de discutir esse as
sunto quando da reforma administ11ativa. •

• No momento, consideiu mais viável para õ nosso País per
mim a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros,
résexvando-me o direito de novamente discutir o assunto quando

.da refonna administrativa.
Portanto, o Bloco PFL/PTB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (Pf - MO. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. JURANDYR PAIXÃo (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR- AP. Sem revisão do
orador.)-OPPR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos
de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos.
Os Srs. Parlamentares que se encontram nas bancadas quei

ram acionar o botão preto do painel até que as luzes do posto se
apaguem.

Os Srs. Deputados que não registrarem os seus votos quei
ram fazê-lo, dentro de instantes, nos postos avulsos.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, toda a Casa ouviu a declaração de V. Ex·
sobre a opinião do Ministro Nelson Jobim quanto ao art. 13 da Lei
Partidária:S.Ex· o considerou inconstitucional e afirmou que o
mesmo seria vetado pelo Presidente da Rep6blica. Todos lembra
mos que V. Ex· fez várias vezes essa comunicação.

Saúdo V. Ex· por ter agora, depois de o Presidente não ter
vetado tal dispositivo, conÍrrmado o oconido e tê-Io transmitido a
esta Casa mais de uma veZ. Portanto, neste momento, quero elo-
giá-lo por sua atuação. -

Sr. Presidente, gostaria ainda de ressaltar que esta Casa
votou, mediante acordo, aquele projeto de lei baseada na decla
ração de V. Ex·, que a fez por diversas vezes, de ter ouvido do
Ministro Nelson Jobim que o Presidente da República vetaria
aquele artigo.

Assim, n6s do PCdoB, votamos com o aconlo na confIança
de que aquilo que fora dito ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos iria ser cumprido. Portanto, consideramos um desrespeito a
esta Casa, na pessoa de seu Presidente e na de todos os Depltados,
o fato de, depois de ter empenhado a palavra, o Presidente da Re
pública não ter cumprido o acordo assumido.

Quero ressaltar que o Executivo não tem razões para tratar a
Câmara dos Depltados dessa forma. Solidarizamo-nos com V.
Ex·, Sr. Presidente, que, no caso específico, a nosso juízo, foi ma
nipulado Para que, com sua influência, ganhasse os votos desta
Câmara, como ganhou, para depois não ver a palavra do Ministro
cumprida.

Era o_que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Posso garantir a

V. Ex· que o "Ministro me disse que esse dispositivo seria vetado.



A proposta de emenda à constituição nO 182-B/94 foi apro
vada.

A matéria retornará à comissão especial para que seja ela
borada a redação do segundo turno.

Votaram os seguintes senhores deJXItados:

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim
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Quero transmitir de público que também estranhei a sanção sem VOTARAM:
vetos. O compromisso de S. Ex' era o de vetar esse dispositivo;es- Sim 440
pecialmente. Isso me foi dito mais de uma v~ e eu infOImei ao Não 1
Presidente Marco Maciel que comunicaria ao Plenário desta Casa Abstenção 3
que ouvi do Ministro da Justiça a garantia de que iria ser vetado Tota1444
esse dispositivo.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presi~te, apenas quero
acrescentar que o DeJXItado Prisco Viana, aqui ao lado, está dizen
do que, na época da votação, nos alertou para o fato de que não
deverlamos votar na base da promessa.

Quero apenas acentuar que, na verdade, o processo legisla
tivo e a confiança em outro Poder ficam efetivamente arranhados,
quando votamos com base em uma promessa. Dou razão ao Depu-
tado Prisco Viana: não temos razão para confiar em promessas
desse tipo.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex' quer se ma
nifestar sobre a votação?

O SR. DOMINGOS DUTRA - Não. Quero apenas fazer
um comunicado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado, peço a
compreensão de V. Ex' O Deputado Haroldo Lima levantou uma
questão de ordem para fazer uma reclamação, e eu consenti, mas
não tenho permitido a ninguém, durante o processo de votação,
usar da palavra para comunicar outro fato.

Logo ap6s o encerramento da votação darei a palavra a V.

Roraima
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A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Semrevisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim"
à proposição ora em exame.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (BlocoIPTB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo à
Mesa.

Ontem passei o dia inteiro em meu gabinete. Saí à tarde
para uma reunião no Ministério e não registrei presença na Casa,
apesar de ter participado dos trabalhos.

Não estou preocupado com o aspecto financeiro - é grave,
mas não é o pior -, mas gostaria que não constasse a minha ausên
cia no Parlamento, porque me encontrava presente:

Sr. Presidente, peço à Mesa que leve este fato em conside
ração.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ocdem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra, pela ordem.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" nesta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência vai
encerrar a votação. (pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro

clamar o resultado.

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
EkwneBmbalho-PMDB-Sim
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT- Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PP - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton- PPR - Sim
~urVirgllio - PSDB - Sim
Atila Lins - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Paudemey Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Çarlos Camurça - PP - Sim
Confficio~a-PMDB-Sim

Eurlpedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
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Acre

Célia Mendes - PPR - Sim
O1icão Brígido - PMDB - Sim
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim .
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
DaICi Coelho - Bloco - PFL - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Sim

Maranhão

AIMricoF~o-PMDB-Sim

César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco- PFL - Sim
Jayme Santaná'- PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- S/Partido - Não
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecm:y - Bloco - PFL - Abstenção
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta- PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra- PSDB - Sim
Fhmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Jnacio Arruda - PCdoB - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino- PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Raimundo Bezerra- PMDB - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda- PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá- PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco": PFL - Sim
Waldir Dias - PPR - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia~PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Annando Abílio- PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro CtInha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - BlOco - PFL - Sim
Ferkndo Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaçe - Bloco - PSB - Sim
José Chaves - S/Partido - Sim
José MendonÇa Bezerra - Bloco - PFL - Sim
MendonçaF~o - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Sim
Pedro Corroa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT- Sim

Alagoas

AlMrico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias -PP - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Maguo - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
Pedro Valadares - Bloco - PMN - Sim
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Bahia

AJçides Modesto ~PT- Sim
Ar"ldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PPL .... Sim
Beto Lellll ~ Bloco - PSB - Sim
Claudio Caj~do - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Salell ~ PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco~ PL - Sim
Félix Mendol;lça - Bloco .... PTB - Sim
Femando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - pCdoa - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Cameiro - Bloco .... PFL - Sim
Jaques Wllgner- PT - Sún
Joio Almeirlll - PMDB - Sim
João Leão - PSOB - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL ~ Sim
José Rocba - Bloco- PFL - Sim
José Tude - Bloco - Pl'B - Sim
1..I:lJr Lomanto- Bloco - PFl" .... Sim
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Mm:eira - Bloço - PFL - Sim
Manoel Castro - BlOC() - PFL- Sim
MaIcos MednIdo - PP - Sim
Mário Negroll1Onte - PSDB - Sim
Pedro IJujo - PMDB - Sim
Prlwo Viana - PPR = Sim
RobertP Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL ~ Sim
Sérgio Clll1leiro - PDT - Sim
Sitnara ElleIY - PMDB - Sim
Ubaldíno luni{)l" - Bloco~ PSB - Sim
Ursicino Queiroz~ moco - PFL - Sim

Min!lS Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do VlIlle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - Pf - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB ~ Sim
Elias Murad-PSDB-Sim
Eliseu Resendo - Bloco - PFL - Sim
Femando Diniz .... PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Geoo~oB~o-PMDB-Sim

Herculano Angbinetti - PSDB - Sim
Ibrahim Abi-Ackel~ PPR - Sim
Jaime MartÍU$ - aloco - PFL - Sim
Jair Siqueira .... Bloco .... PfiL - Sim
João" FaSsarella-PT- Sim
José Rezende - Bloco - Pro - Sim.
Leopoldo Bessone - Bloco = vrn = Sim
Márcio ~ímIldo Moreira - PP = Snn

Maria Elvira - PMDB - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - Pf - Sim
Odelmo Leão - PP - Sim
OsmAnío Pereira - PSDB - Sim
Paulo Heslancler- Bloco - PfB - Sim
Pbilemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém.... Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant- Bloco - PfB - Sim
Romel AJúzio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra StarIing - PT - Sim
S!ll1lÍva Felipe - PMDB - Sim
~érgio Miranda - pCdoB - Sim
Sílall Brasileiro - PMDB - Sim
TiliJen Santiago - PT- Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo

feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Abstenção
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Fexraço - Bloco- PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR -"sim
!Ucione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB..:. Sim
Alenndre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez .... PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT- Sim
Conceição Tavares - PT - Sim

"EdsonE~iel- PDT- Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Femando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
FeQlJlDdo Lopes - PDT- Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Selpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Joio Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson- PMDB - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
Jos6 Maurlcio- PDT- Sim
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro -pp...: Sim"
LimlrNetto..., Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Mareio Fprtes..." PSDB - Sim
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Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe- PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PedoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim 
CarwsApolinário-PMDB-Sim
CarwsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PSDB - Sim
DelfIm Netto - PPR - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
EdinhoArmp-PMDB-Sim
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montom - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT- Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Anibal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica::'" PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurlcio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim

Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Faguncles - Bloco - PL - Sim

Distrito_Federal

Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilivrte - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PedoB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - S~
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB -- Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilreu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hennes Parcianello - PMDB - Sim
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Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba- Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
N.mwícioR~ilio-PMDB-Sim

Max Rosenmann - S/Partido - Sim
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - S/Partido - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Seraflm Venzon - PDT 7"" Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck- PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Airton Dipp - PDT - siin
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Orossi - PT :- Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
GeDD.anO Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
N.mtheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT- Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Sim

Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crosius - PSDB - Sim

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para justificar a
ausência do nobre Deputado Gilney Viana, que se encontra em
Roraima com Comissão Especial de Demarcação das Terras indí
genas. Certamente se S. Ex· estivesse aqui votaria "sim".

O SR. JORGE ANDERS - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JORGE ANDERS (pSDB - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de justificar meu voto. Tenho a
impressão de que devo ter me equivocado na votação anterior.
Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Voto de V. Ex·
constará em ata.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, O Tribunal de Alçada do Estado de Mi
nas Gerais, através do Juiz Herondes de Andrade, concedeu limi
nar suspendendo outra do Juiz da Comarca de Buritis, que se
destinava a despejar setecentas famílias de sem-terra.

Faço este registro porque muito importante a concessão da
segunda liminar, que suspende a primeira do Juiz da Comarca de
Buritis e afasta conseqüências a possibilidade de despejo de mais
de quinhentas famílias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S.obre a mesa Ato

da Presidência nos seguintes tellD.OS:

''Nos termos do parágrafo 2° do art. 202 do Regi
mento Interno, esta Presidência decide criar Comissão
Especial constituida de .trinta membros, destinada a, no
prazo de quarenta sessões, proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nO 175-A, de 1995, do Poder
Executivo, que altera o Capitulo do Sistema Tributário
Nacional."

Brasllia, 20 de setembro de 1995. - Luís Eduardo, Presi
dente.

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA - (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome do Partido Popular Socialista
quero deixar claro o nosso constrahgimento diante do fato de o
Executivo não ter assumido o compromisso do veto na questão da
legislação eleitoral. Acho que se trata de ato autoritário, que não
cOdespondeu às negociações feitas pela Casa. Externo minha soli
dariedade ao Presidente da Casa, que conduziu todo o processo de
maneira extremamente correta, mas todos aqueles democratas que
entendem ser indevida a restrição colocada na legislação eleitoral
vão ter de procurar a Justiça, para que a correção seja feita, já que
a Presidência da República não vetw o que deveria ter vetado.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente, peço a
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vra.

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Exaa pala-

vra.
o SR. ROBERTO JEFFERSON (BlocolPTB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, há que haver responsabilidade
do Jornal do Brasil no trato com o Ministério da Saúde. O Jornal
do Brasll está perdendo a seriedade, porque as suas manchetes es
tão sendo escritas no Banco de Boston, maior acionista hoje do
Jornal do Brasil. As Sr&s e os Srs. Deputados têm de saber que o
dono do Jornal do Brasil hoje é o Banco do Boston. para pode
rem entender a campanha sistemática que está sendo feita no Jor
nal do Brasil, sucursal do Banco de Boston, contra o Ministro
Adib Jatene, em função da Contribuição sobre Movimentação Fi
nanceira. Seria muito mais decente o Jornal do Brasil confessar.
Sou um jornal falido. Devo ao Banco do Brasil, devo ao INSS e
sou hoje comandado pelo Banco de Boston.

A lista dos executivos do Conselho Fiscal e do Conselho
Executivo do Jornal do Brasll é toda de banqueiros.

O Jornal do Brasil faz aquele joguinho: dá espaço ao PT,
para fmgir que é de esquerda, dá espaço ao PDT, para fmgir que é
nacionalista. Mas, no duro, a sua linha editorial é toda do Banco
de Boston. Hoje aquele jornal está dando cobertura a dois irres
ponsáveis, ex-auditores do Ministério da Saúde, com acusações le
vianas, infundadas e desonestas contra a pessoa do Ministro Adib
Jatene.

Sr. Presidente, minha linguagem pode parecer um poueo
desabrida e minha afrrmação um pouco dura, mas chegou um mo
mento em que o Jornal do Brasll deve ter dignidade, pois ele c0

bra dignidade de todos e dignidade não tem dignidade, pois ele
cobra dignidade de todos e dignidade não tem. A CMF vai dar
uma contribuição à saúde de 6 bilhões de reais, e o Banco de Bos
ton, fazendo coro aos outros banqueiros do Brasil, não quer a
CMF, porque é o único imposto que banqueiro paga. Assim, in
veste contra a pessoa do Ministro Adib Jatene, que está acima des
sas querelas e desconfianças.

Quero chamar a atenção da Casa para o fato de que dois au
ditores do Ministério da Saúde, por conta própria, viajam pelo
Brasil, investigando algumas irregularidades, para que o Jornal
do Brasil publique. Quem fmancia funcionários públicos, em fa
vor do noticiário do Jornal do Brasil?
. Esta Casa tem de parar e perguntar ao Jornal do Brasll até

quando ele permitirá que a sua linha editorial continue no Banco
de Boston, e não no bom senso dos jomaIistas que fazem esse
prestigioso jornal.

Chamo, pois, a atenção da Câmara dos Deputados para o
fato de que nem tudo o que o jornal diz é verdade. Tenho repetido
um chavão que aprendi na infância. "Atrás de todo editorial sisu
do, há sempre o cheque polpudo". O Jornal do Brasil não está fa
zendo essa linha de graça, mas sim para a alegria de seus
acionistas, que estipendiam hoje a sua massa falida. Um jornal
pode falir fmanceiramente, menos perder a dignidade. Apelamos
para que o Jornal do Brasll não perca a dignidade, ficando à mer
cê dos banqueiros.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2 0

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Presidência in
forma aos Presidentes de Comissão que já estão autorizados a dar
continuidade aos trabalhos das suas Comissões.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exa a pala-

vra.
O SR. SILVIO TORRES (pSDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Quero registrar meu voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. MÁRIo DE OLIVEIRA (pP - MG. Sem revisão

do orador.) - De igual modo, Sr. Presidente, quero registrar meu
voto "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Exa a pala-
vra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, usamos o pouco tempo de que dispomos
para expressar o nosso constrangimento com relação à decisão do
Presidente da República em exercício ao sancionar a Lei Orgânica
dos Partidos sem vetar a cláusula de barreira, conforme acordo fei
to nesta Casa.

Sr. Presidente, com essa decisão do Presidente em exercí
cio, Marco Maciel, fica difícil a situação dos pequenos partidos,
porque selÍamos forçados a disputar as eleições com o guarda
chuva de um grande partido. Neste fim de século, quando temos
de fazer amor com camisinha, ainda teremos de disputar eleições
com guarda-chuva. Isso é um absurdo para o Partido Verde.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V.Exa a pala-
.~

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do ora
dór.) - Sr. Presidente, meu voto na votação anterior foi "sim".

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocolPFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o
meu voto foi "sim".

O SR. BARBOSA NETO (pMDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto "sim" na vo
tação anterior.

O SR. UDSON BANDEIRA (pMDB - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o meu voto foi
•'sim".

O SR. NILSON GmSON - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exa a pala-
vra.

O SR. NILSON GmSON (BlocoIPSB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estou argüindo uma prejudicialidade
na PEC nO 173, de autoria do Poder Executivo. Essa PEC aborda
uma alteração no art. 37, inciso I, desta mesma PEC que acabamos
de aprovar. Então, estou argüindo que a PEC do Governo está pre
judicada.

Vou encaminhar à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa recebe a

questão de ordem de V. Exa e posterionnente vai informar-lhe a
decisão.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur)-

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen
tar poderão fazê-Io.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:
SANDRA STARLING - Projeto de lei que flXa normas

para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios e dá outras providências.

Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a apreciação
de atos internacionais, pelo Congresso Nacional.

PADRE ROQUE - Requerimento de informações aos Mi-
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nistérios da Justiça e do Exército, à Secretaria de Assuntos Estraté
gicos e Secretaria Geral da Presidência da República acerca de
matéria veiculada pelo Jornal Nacional, da "Rede Globo de Tele
visão", no dia 19 de setembro de 1995, envolvendo o Movimento
Nacional dos Trabalhadores Rurais e o Deputado Federal que o
presente subscreve com o Sendero Luminoso.

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério Extraordinário dos Esportes, para
que a realização de provas ciclísticas em via pública seja dispensa
da das exigências contidas no art 57 do Decreto nO 62.127, de 16
de janeiro de 1968.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Justiça, para que a realização de provas ciclísticas em via públi
ca seja dispensada das exigências contidas no art 57 do Decreto nO
62.127, de 16 de janeiro de 1968.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Justiça, de alterações no art. 57 do Decreto nO 62.127, de 16 de
janeiro de 1968, a fIm de que a realização de provas ciclísticas em
via pública seja dispensada das exigências ali contidas.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
Extraordinário dos Esportes, de alterações no Decreto nO 62.127,
de 16 de janeiro de 1968, a fIm de que a realização de provas ci
clísticas em via pública seja dispensada das exigências ali conti
das.

CLÁUDIO CAJADO E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que dá nova redação ao § 2° do art 239 da Constitui
ção Federal.

SÉRGIO CARNEIRO E OUTROS - Projeto de resolução
que institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inves
tigar as contas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas':" SEBRAE.

JOSÉ FORTUNATI - Requerimento de informações ao
Ministério de Minas e Energia acerca do contrato entre a Petrobrás
e o Clube de Regatas Flamengo.

Requerimento de informações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social acerca das dívidas dos clubes de futebol do
EstadO do Rio de Janeiro.

sIMÃo SESSIM - Indicação ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação e do Desporto, de criação de
uma Universidade Federal da Baixada Fluminense, situada em Ni
16polis, Estado do Rio de Janeiro.

CARLOS NELSON - Projeto de lei que concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, às ambulâncias,
quando adquiridas por Prefeituras Municipais ou por instituições
de saúde sem fms lucrativos.

LUlZ CARLOS HAULY - Requerimento de informações
ao Ministério da Fazenda sobre os motivos de dispensa de servidor
do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.

REMI 1RINTA E OUTROS - Proposta de emenda à Cons
tituição que acrescenta o inciso xxn ao art. 37.

LAPROVITA VIEIRA - Requerimento de informações ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o consu
mo de bebidas.

ReqUerimento de informações ao Ministério da Fazenda a
respeito do montante de recursos, devidamente atualizados, das dí
vidas externas e internas brasileira.

Requerimento de informações ao Presidente do Banco Cen
tral do Brasil sobre procedimentos adotados pelas instituições ban
cárias referentes aos serviÇ9s de compensação de cheques.

LAPROVITA VIEIRA E OUTROS - PropOsta de emenda
à Constituição que dá nova redação ao § IOdo art. 222 da Consti
tuição Federal! suprimindo-se o § 2° do referido artigo, que trata
da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora

e de sons e imagens.
FEU ROSA E OUTROS - Proposta de emenda à Constit1.u

ção que altera os arts. 119. 120. 121 e 128 da Constituição Fede
ral.

PEDRO WILSON - Projeto de lei que dá nova redação ao
art. 57 da Lei nO 8.672, de 6 de julho de 1993.

Requerimento de informações ao. Ministério do Trabalho
sobre funcionamento do Programa de Geração de Emprego e Ren
da - Proger - em Goiás.

LUlZ MAINARDI - Requerimento de iJifonnações ao Mi
nistério da Educação e do Desporto sobre dados referentes a alu
nos matriculados na rede privada de ensino superior, por Estado,
bem como quantidade de benefIciados pelo Crédito Educativo Fe
deral e outros esclarecimentos acerca do assunto.

TIIEODORICO FERRAÇO - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério da Fazenda sobre aspectos da intervenção decre
tada pelo Banco Central do Brasil na institJ.Iição fInanceira Banco
Econômico SA.

NEDSON MICHELETI - Requerimento de informações à
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e
ao Presidente da Caixa Econômica Federal sobre possíveis irregu
laridades ocorridas na concorrência para publicidade da Caixa
Econômica Federal.

P.t\ULO FEUÓ - Projeto de lei que cria o Seguro Nacional
de Saúde e a Contribuição Nacional de Saúde e dá outras provi
dências.

MILTON TEMER E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que dá nova redação aos arts. 52, 71, 73 e 84 da
Constituição Federal.

JÚUO REDECKER - Requerimento de informações ao
Ministério do Trabalho sobre a inspeção do trabalho de menores
na indústri~calçadista do Rio Grande do Sul.

JOSE DE ABREU E OUTROS - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito com a fmalidade de investigar as atividades
do Banco Central do Brasil.

LUlZ CARLOS SANTOS - Recurso ao Presidente da Câ
mara dos Deputados contra a declaração de prejudicialidade do
Projeto de Lei nO 721, de 1995.

NILSON GIBSON - Requerimento ao Presidente da Câma
ra dos Deputados para 'Ne seja declarada prejudicada a Proposta
de Emenda à Constituição nO 173, de 1995, que modifIca o Capítu
lo ''Da Administração Pública" acrescenta normas ao Capítulo
''Das Disposições Constitucionais Gerais" e estabelece normas de
transcrição, em virtude de proposição idêntica, Proposta de Emen
da à Constituição nO 182-B, de 1994, de autoria do Deputado Sér
gio Arouca, já ter sido aprovada na mesma sessão legislativa.

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. LINDBERG FARIAS (pcdoB-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, venho agradecer a diversos Deputados
Federais a manifestação de apoio ao ex-Governador do Rio de Ja
neiro, Leonel Brizola.

Na semana passada estávamos aqui presentes colhendo as
sinaturas e presenciamos a manifestação de solidariedade de Parla
mentares do PPR, PFL, PMDB, PSDB, PDT, PT e PCdoB ao
ex-Governador Leonel Brizola.

Sem dúvida alguma, ontem foi a vit6ria da democracia e a
derrota daqueles gestos pequenos e mesquinhos em política, da
perseguição pessoal, levada à frente pelo atual Governador do Rio
de Jàneiro, MarcelIo Alencar.
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Portanto, voltamos à tribuna para agradecer a S. Ex"s os
apoios que vieram em boa hora e dizer que nem gestos como o do
atual Vice-Govemador, Luís Paulo Carrea, que tentou negociar,
segundo a Folha de S. Paulo, cargos com vários Parlamentares,
foram suficientes para derrotar a democracia e manchar a integri
dade pública e a história da vida pública do Sr. Leonel Brizola,
que está de parabéns, assim como os Deputados que assinaram o
manifesto.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exa a pala-
vra.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (pP - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi
"sim".

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exa a pala-
vra.

O SR. AYRTON XEREZ (psDB - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, um Deputado de
oposição utilizou esta tribuna agora de forma talvez inadequada 
penso que por estarmos no momento da apre~ntaçãode requeri
mentos -, para insinuar que o Govemador do Estado do Rio de Ja
neiro, Marcelo Alencar, e o Vice-Govemador, Luís Paulo Carrea
da Rocha, estariam envolvidos em alguma transação no sentido de
apenar o ex-Govemador Leonel Brizola na tumultuada questão da
aprovação de suas contas.

Eu não poderia silenciar-me neste momento -: peço a indul
gência de V. Exa -, porque sou testemunha da ação que o Gover
nador Marcelo Alencar vem empreen<lCndo no sentido de levantar
o moral do povo do Estado do Rio de Janeiro, que sai de um perío
do de turbulência, em que o Estado foi condenado à execração pú
blica, ao desregramento, à obsolescência, ao esvaziamento
econômico.

Na realidade, a ação que hoje se intentou contra o ex-Go
vernador foi provocada pelo Tribunal de Contas do Estado, com
votação absolutamente limpa e isenta da Assembléia Legislativa.

Agradeço a atenção de V. Exa, mas não poderia silenciar
me diante dessa coima tão nefasta ao atual dirigente do Estado do
Rio de Janeiro, Govemador Marcelo Alencar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Vai-se passar ao

horário de

vn - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Armando Abílio pelo PMDB.
O SR. ARMANDO ABíLIO (pMDB - PB. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, nin
guém ignora que a Microrregião do Cariri Ocidental no Estado da
Paraíba inserida na Mesorregião da BOrborema, é identificada
cientificamente, como a mais árida do Brasil. Sua economia é pou
co diversificada e decadente, baseada, praticamente, em agricultu
ra de subsistência e pecuária extensiva. Excepcionalmente nos
anos chuvosos, pratica-se ali agricultura irrigada, mas, assim mes
mo, bastante re9uzi<4,

Historicamente excluída dos planos e programas de ge'sen
volvimento no nível do Governo Fedeml, sobrevive a duras penas,
graças aos esforços dos seus 110.927 habitantes, espalhados pelas
comunidades que integram o contexto interiorano.

Diante dessa situação, o Mestrado de Engenharia de Produ
ção da Universidade Federal da Paraí1>8 concebeu um Plano de
Desenvolvimento Local Integrado. para a Área O qual prevê, entre

outras providências, o desenvolvimento da cadeia produtiva de
ovino-caprlnocultura: a agroindustriàlização da fruticultura de se
queiro: a transformação de minerais não metálicos; pesquisas e
apropriação de tecnologias de culturas adaptadas ao meio; integra
ção ao Programa Nacional de Meio Ambiente através do segmento
Projetos de Execução descentralizada e, fmalmente, organização
da sociedade civil através da criação dos Conselhos de Desenvol
vimento Municipal, bem como criação de cooperativas e associa
ções orientadas para os segmentos produtivos selecionados.

É bem verdade, Sr. Presidente, que, para que uma interven
ção dessa natureza obtenha o êxito desejado, é necessário o enga
jamento de várias instituições oficiais, além da participação ativa
dos próprios beneficiários através de suas entidades repre
sentativas, como cooperativas, associações e sindicatos.

Bem assim, essa atuação precisa ser efetivada de forma arti
culada obedecendo a uma diretriz única em que cada instituição
tenha muito bem defmido o seu papel no contexto geral das ações
e todos desenvolvam suas áreas com vistas à obtenção de um obje
tivocomum.

Toma-se, ainda, necessária a montagem de um sistema de
apoio que permita aos parceiros desenvolver suas atividades com
êxito em todas as suas etapas de produção e comercializ.ação.

O Plano acrescenta, ainda, que tudo isso requer um adequa
do trabalho de planejamento das atividades, no qual devem ser le
vadas em conta as potencialidades produtivas, a disponibilidade
dos meios de produção, a existência de infra-estrutura produtiva,
principalmente água e energia, além de informações de mercado e
formas de comercialização.

Daí, Sr. Presidente, a grande importânciá da pesquisa, da
assistência técnica, do crédito e da estrutura de comercializ.ação
que permita acesso aos mercados:

Trata-se de iniciativa das mais louv~veis, que não pode, ab
solutamente, prescindir do apoio fmanceiro dó Governo Federal
através do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste.

Registro o fato e congratulo-me com o Prof. Francisco de
Assis Quintans, coordenador do Programa, pelo esforço que vem
desenvolvendo, com vistas a integrar o Cariri Ocidental da Paraíba
no contexto do desenvolvimento nacional.

Tenham o Prof. Quintans e s~s colaboradores o meu mais
irrestrito apoio, aqui no Congresso Nacional e onde mais seja ne
cessário.

Sr. PresideDte, recebi do Presidente da Assembléia Legisla
tiva da Paraíba, Deputado Carlos Marques Dunga, documento do
seguinte teor, dirigido ao Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil:

ESTADO DA PARAÍBA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Casa de Epitácio Pessoa

João Pessoa, 7 de agosto de 1995
Ao Senhor:
DD. Presidente do Banco do Nordeste do Brasil SIA
Dr. Bayron Costa de Queiroz
Fortaleza - CE

Prezado Senhor,
Exposição de Motivos:
A Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba,

por seu Presidente, tendo em vista que o Governo do Es
tado da Pann'ba, através da EMEPA/PB - Empresa Esta
dual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, reivindicoo
junto a esse conceituado Banco, recursos para fmanciar
pesquisas destinadas ao fortalecimento do setor Agrope-
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cuário da Paraíba, vem, solicitar a V. S', que se digne
priorizar o Projeto: "Enriquecimento Protéico da Palma
Forrageira, por Processo Biológico", inserido no pleito
formulado pela EMPEIPB, haja vista que o mesmo será
uma redenção para o semi-árido do Nordeste, pelo que,
passamos a: expor:

A maioria das regiões semi-áridas não inigadas do
planeta, são exploradas em grandes extensões de terras
(grandes fazendas), poucos animais e poucos homens. O
Nordeste Bmsileiro se apresenta inadequadamente a esse
modelo clássico. Ele possui o semi-árido (sequeiro) mais
poplloso do mundo.

Por isso as propriedades rurais dessa região pos
sui módulos, na maioria das vezes, inferiores a 100 hec
tares. Supomos que, se um dia houver uma civilização
em sequeiro intensiva no semi-árido mundial, essa pro
posta partirá naturabnente do Nordeste Brasileiro. Caso
contrário, é necessário a desocupação humana.

Exploração econômica em minifúndios implica ne
cessariamente em cultivos vegetal ou animal intensivos. Na
exploração animal intensiva faz-se necessário possuir apa
relhamento alimentar completo (volumosos básicos e volu
mosos protéicos, concentrados energéticos (básicos) e
concentrados protéicos). Importação de aparelhamento ali
mentar de outms regiões tem se mostrado antieconômico
(avicultura, suinocultura, ~ideocultura etc.).

Se bem que nas zonas secas do mundo seja possí
vel produzir alimentos volumosos básicos (buffel); vo
lumosos protéicos (leguminosas) e concentrados
energéticos (palma, algaroba, mandioca), com certeza só
podemos explorar intensivamente animais domésticos, a
partir da posse de um concentrado protéico.

Se por um lado não possuímos oferta ambiental
apropriada para o cultivo de grãos de oleaginosas (prin
cipal fonte protéica na ilidústria animal intemacional),
por outro lado possuímos condições de cultivarmos in
tensivamente vegetais, adaptados à nossa errante distri
buição hídrica, que possuem alta concentração de
carboidratos, possíveis de serem transformados em pro
teínas verdadeiras como aconteceu durante as duas gran
des Guerras Mundiais da primeira metade desse século.

Trabalhos desenvolvidos por cientistas franceses
no Continente Africano visando o enriquecimento pro
téico de substratos amiláceos por fermentação em meio
semi-sólido, utilizando uma cepa selecionada de Asper
gillus niger, mostra uma elevação de teor protéico da
mandioca de 2,5% para 18,0% (sobre a matéria seca).
Enquanto que em bananas, a elevação foi de 6,4% para
20,0% e em batatas, de 5,0% para 20,0%.

Finalmente, para essas transformações protéicas
trabalharemos com a palma forrageira, planta que possui
extrema adaptação à severa aridez, que reúne qualidades
para a transformação de carboidratos em. proteína verda
deira (via fermentação em meio semi-sólido com fun
gos), além de, mais recentemente, ter respondido à
técnicas agronômicas de cultivo de forma espetacular.
Trabalhos de cientistas mexicanos e americanos consta
tam produções de até 4OQ'500 toneladas de parte aérea
desta planta por hectare por ano. Para isso recomendam
alta densidade de plantas por hectare, combate às elVas
invasoras para evitar concorrência hídrica e altas aduba
ções de nitrogênio e fósforo.

Do aqui exposto, latente é a presente necessidade

da região do semi-árido p~bano,quanto a implantação
do Projeto em apreço, como uma forma de ajudar a mi
nimizar os problemas dessa região de tão poucos recur
sos hídricos.

Na certeza do atendimento do aqui exposto, apre
sentamos a V. S' protestos de admiração e apreço.

Atenciosamente. - Deputado Carlos Marques
Dunga, Presidente."

Sr. Presidente, fica registrado o documento enviado pelo
Presidente da Assembléia Legislativa da Paraíba ao Sr. Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil SA., cujo conteúdo é a reivindi
cação de recursos para melhorar a qualidade de vida do povo pa
raibano, principabnente dos habitantes do semi-árido daquele
Estado.

o Sr. Reto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa
acadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wig
berto Tartl«:e, § 2° do artigo 18do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Concedo a pa
lavra ao Sr. Paes Landim, pelo Bloco Parlamentar PFLIPTB.

O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL-PI) - Sr. Presidente, a
Gazeta MercantU do dia 16 do mês corrente traz um artigo do
''fhe Economist''. sobre a revolução educacional que se avizinha
nos Estados Unidos, a respeito da possibilidade de empresas de
consultoria privada, prestadoras de selVíços, administrarem esco
las públicas. No Estado da Pensilvânia, na cidade de Wilkinsburg,
perto de Pittsburgh, o conselho local da escola, diante do fracasso
do ensino público, de sua decadência moral e intelectual, resolveu
contratar uma consultoria privada, a fIm de que administrasse a
instituição. O Juiz da primeira instância não aceitou a medida, im
pugnada pelo sindicato dos professores, mas o Tribunal da Pensil
vânia a confumou em caráter liminar. A decisão fInal deve ser
dada nos pr6ximEs dias.

O assunto é muito importante, até porque a consultoria já
provou que, enquanto a escola pública gastava oito mil e tantos
dólares por aluno, com cinco mil e poucos é possível aumentar-se
o ano letivo de 180 para 220 dias e dar aos professores um salário
correspondente ao grau de aproveitamento de cada aluno, o que é
economicamente mais rentável.

Ora, Sr. Presidente, há poucos dias, D. Lourenço de Abnei
da Prado, em O Estado de S. Paulo, comentando o descaso para com
o ensino fundamental no Bmsil, dizia, com muita propriedade:

"Se o objetivo é tornar a educação acessível a to
dos, a que título - tendo em vista o bem do povo - im
pedir o governo, na Constituição, de usar a iniciativa
privada, se esse caminho se apresentar como o mais ba
rato, mais eficiente e mais capaz de beneficiar mais gen~

te?"

Essas considerações mostram que, neste momento, a refle
xão sobre a problemática do ensino fundamental chama a atenção
de todos os setores mundiais preocupados em dar ao mesmo con
dições de maior produtividade, eficiência e, sobretudo qualifica
ção. Nesse sentido, está colocada a proposta do Governo Fernando
Henrique Cardoso, cujo programa enfatiza o estado caótico e de
sorganizado em que se encontra a educação 1:n'asileira.

Ora, para arrematar esse quadro, nada melhor do que o estu
do imparcial e objetivo da revista Conjuntura Econômica, publi
cado na última edição, sob o título ''uma tragédia brasileira". O
estudo contém impressionante relato sobre os m1meros que reve
lam a decadência e a precariedade do sistema escolar brasileiro,
sobretudo do ensino fundamental, responsável pela concentração
de renda, pois à proporção que o Estado não dá oportunidades de
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ensino às camadas mais pobres, para quem a educação é instro
menta de acesso social, aumenta o privilégio daqueles mais ricos,
que têm condições de freqüentar universidades, de ter acesso a di
plomllS e, conseqüentemente, a contratações no selViço público e
nas atividades privadas do País.

Basta Citar as obselVações da edição de setembro da referi
da revista:

''Neste ano de 1995, o ensino superior leva 60%
das verbas orçamentárias do Ministério da Educação,
enquanto o ensino primário é contemplado com apenas
12%."

Ainda mais, Sr. Presidente, é de se ressaltar a propriedade.
com que a revista mostra a coincidência entre instrução e prosperi
dade. Ela exemplifica que, em 1984, o autor do artigo, o compe
tente economista Ih Teixeira, visitou a Coréia do Sul e descobriu,
naquela época, que apenas 7% da força local de trabalho era consi
derada insuficientemente instruída, já que dispunha de apenas qua~

tro anos de escolaridade. Jã no Brasil, nesse mesmo ano, essa
proporção chegava a 60%. Ora, Sr. Presidente, não é outra a razão
por que a Coréia do Sul, que em 1960 tinha uma renda per capita
que era a metade, 60 dólares, da similar renda brasileira, hoje des
fruta de uma renda da ordem de 8 mil dólares, bem acima da nos
sa, que é de apenas 3 mil dólares. Vejamos a razão: a Coréia do
Sul investe 84% do orçamento na escola pública fundamental!!!

Sr. Presidente, tenho insistido que esta Casa, a sociedade
brasileira, enfim, tem de levar em consideração que, sem a mobili
zaÇão política e um esforço nacional em favor da educação, o Bra
sil continuará., no próximo século, a sofrer os mesmos percalços
do século atual, em posição desvantajosa em relação às demais na
ções do mundo. Até porque, como registra a Conjuntura Econô.
mica, nas palavras do cientista Pablo Latapi, "entramos num
modelo produtivo planetárlo, baseado na inteligência cultivada".

A revista tem toda a razão quando diz que o panorama edu
cacional brasileiro não é muito diferente dos anos anteriores, com
salas de aula sem professores, vale dizer, sem ensino básico para
cerca de 6 milhões de indivíduos em idade escolar, o que repre
senta a população do Paraguai e do Uruguai reunidos. Sr. Presi
dente, este quadro é de desolação na área educacional, e nenhuma
outra política social terã condições de promover as camadas p0
bres da nossa sociedade.

É grave a constatação da "Conjuntura Econômica" d~ que
na área da educação fundamental vamos regredindo.

"De fato, no início dos anos 90, uma previsão
oficial estimou em 5 milhões o número de crianças que
permaneciam longe dos bancos escolares. Agora esse
número ganha um novo contingente de 1 milhão de indi
víduos fora das escolas. t-Aas esse cenário se torna mais
nebuloso quando se sabe que, dos 30,5 milhões de alu
nos matriculados no início do curso primãrio, apenas
13,4 milhões chegam à oitava série. Ou seja, um fantás
tico contingente de 17,1 milhões de crianças abandona a
escola primária ao longo dos anos. Mais do que toda a
população da Austrália."

Outros números espantosos se encontram na mais impor
tante revista de análise econômica do Brasil, o que atesta a irres
ponsabilidade das elites brasileiras para com o ensino
fundamental.

A escola é o melhor instrumento .- repito - de ascensão so
cial. Trata-se de uma profunda injustiçà o Estado brasileiro gastar
fortunas em universidades públicas, descuidando da escola funda
mental que forma o cidadão. Enquanto essa situação perdurar,

continuaremos a ser sociedade injusta e com um grau de concen
tração de renda dos mais pelVersos do mundo inteiro.

É de se confiar nas propostas do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso jã na campanha, inseridas em seu livro "Mãos à
Obra Brasil", em que S. Ex- reclama do quadro caótico da educa.
ção brasileira, advoga sobretudo investimentos maciços no ensino
básico e também uma fiscalização severa da qualidade do ensino
em nossa sociedade. Objetivos esses que têm no Ministro Paulo
Renato um ardoroso defensor.

É importante que esta Casa apoie as medidas corajosas, os
desafios que, nesse sentido, o Governo Federal venha tomar, mas
também deve reclamar medidas mais severas, objetivas, deteInÚ
nadas, a fim de que o Brasil resgate essa: vergonha mundial, que é
um dos piores índices, nos países civilizados, de investimento na
educação fundamental.

Trabalhos como o da "Conjuntura Econômica" merecem
desta Casa a atenção devida, porque se trata do futuro deste País e,
sobretudo, do futuro das crianças pobres e desprotegidas desta Na
ção.

O SR. CARLOS AIRTON - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Tem V. Ex- a
palavra. .

O SR. CARLOS AIRTON (PPR-AC. Sem revisão do 0JJl
dor.) - Sr. Presidente, gostaria que constasse da votação anterior o
meu voto "sim"

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Tem V. Ex- a
palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado,
em nome do Partido Socialista Brasileiro, nosso protesto pelo des
respeito do Presidente da República ao acordo estabelecido para o
veto ao art. 13 da Lei de Organização Partidária.

Nós, do PSB, iremos, com outros partidos, ao Supremo Tri
bunal Federal, para impetrar ação direta de inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Concedo a pa
lavra ao Deputado Matheus Schmidt, pelo PDT.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, comemora-se
hoje um evento histórico da maior importância para o País: a cha
mada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha.

Durante dez anos, o Rio Grande do Sul foi sacudido porum
movimento revolucionário cheio de atos de heroísmo, de resistên
cia aos desmandos imperiais, de amor ao Brasil e ao Rio Grande;
enflDl, uma verdadeira odisséia, com muitos sacrifícios, muitas
mortes, mas também com muitos heróis.

Durante aqueles dez anos, de 1835 a 1845, os revoluciooá
rios de então, sob o comando do Coronel Bento Gonçalves, soube
ram manter bem viva a chama da Revolução. Ele próprio foi preso
e trazido ao Rio de Janeiro e à Bahia, mas voltou ao Rio Grande
do Sul e continuou comandando a guerra.

Sr. Presidente, é importante que se saiba que a Guerra dos
Farrapos deu-Se logo após a independência da então Província
Cisplatina, que se transformou no atual Estado livre e soberano da
República Oriental do Uruguai. Em 1828, o Uruguai conquistou
sua independência por intermédio de movimento revolucionário.
O Brasil Imperial tentou por todos os meios evitar que tal fato
ocorresse, mas a chamada Guerra da Cisplatina não favoreceu às
armas brasileira, que, na Batalha do Passo do Rosãrio, sofreram
uma grande derrota frente às forças castelhanas, que proclamavam
a independência do sul do Continente.
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Em 1823, a Assembléia Nacional Constituinte convocada
pelo Imperador Dom Pedro I foi eleita com representantes das
Províri.cias Cisplatina e São Pedro do Rio Grande do Sul, além das
demais Províncias brasileiras.

Com a dissolução da Assembléia Nacional Constituinte de
1824, eclodiu no País um grande surto de movimentos revolucio
nários, pois muitos não concordavam com as posturas truculentas
de Dom Pedro I e, por conseguinte, não concordavam também
com o fechamento da Assembléia Nacional Constituinte e a outor
ga da Constituição de 1824.

As idéias revolucionárias, desde então, passaram a ser in
crementadas no País inteiro, e diversos surtos revolucionários
eclodiram, aqui e acolá, terminando no Rio Grande do Sul, em
1835 - e um ano antes eclodira a chamada "Confederação do
Equador".

É preciso que se tenha presente, Sr. Presidente, que o que
havia de mais avançado no campo das idéias políticas, à época, era
o sistenla federativo de governo, em uma república federativa. Foi
com esse conteúdo ideol6gico que os revolucionários das 13 colô
nias norte-americanas transformaram-nas no grande país que são
hoje os Estados Unidos da América do Norte. As idéias oriundas
do lluminismo francês passaram pela América do Norte, chegaram
ao Brasil, e aqui foram alimentadas pelo surto de idéias que ,;:inha
do sul e do oeste, por meio de movimentos emancipacionistas
cómo o que Bolívar estava desenvolvendo na América Latina.
Tais idéias, como disse, impregnaram o nosso País, e a Revolução
Flirroupilha não esteve imune a elas. Tanto é verdade que na As
sembléia Constituinte que os revolucionários farroupilhas organi
zaram na cidade do Alegrete, no Rio Grande do Sul, lá estava
como Deputado Constituinte um padre vindo da Confederação do
Equador, que [JUra a revolução em Pernambuco e que, após ter
passado por Filadélfla, nos Estados Unidos, chegou ao Rio Grande
do'Sul já' quase no fim da Revolução Farroupilha, mas ainda em
tempo de ter assento na Assembléia Nacional Constituinte.

Também conferiu sentido ideol6gico ao movimento farrou
pilha a presença de homens egressos da Itália, C?nde tiveram co
nhecimento das idéias do fl16sofo Manzini, percursos das teses
socialistas. Eles foram membros do movimento denominado
"Nova Itália", comandado por Manzino. Uma vez declarado ilegal
o movimento na Itália, muitos deles chegaram ao Brasil, e três de
les, principalmente, notabilizaram.-se na Guerra dos Farrapos. Em
primeiro lugar,. Giuseppe Garibaldi, esse grande herói de dois
mundos, grande farroupilha que ajudou a proclamar a República
Juliana; em Santa Catarina, e que, de volta à Itália, consagrou-se
como um herói da unificação daquele país. Esse foi Um dos ho
mens na Nova Itália que lutou ao lado dos gaúchos na Guerra dos
Farrapos. Outro foi Tito Lívio Zambicari, e houve ainda Rossetti,
do jornal O Povo, por intermédio do qual a Revolução Farroupi
lha, a Guerra dos Farrapos mantinha viva a chama democrática da
revolução.

Sr. Presidente, por tudo isso, quando se faz uma análise
dessaglierra - que, se tivesse tido sucesso, seria a Guerra dos Far
rapos; e, como não teve, é a Revolução Farroupilha -, constata-se
que, tivesse tido o sucesso que teve a Província Cisplatina, o Rio
Grande do Sul talvez fosse diferente do que é hoje.

Em resumo, o conteúdo ideol6gico daquele movimento
eram as idéias que vinham da Itália, da França e dos Estados Uni
dos, mais especificamente da Filadélfla, que se constituía, naquele
início de século, em foco irradicador de novas idéias para todo o
mundo.

l'or'isso, não se pode dizer que a Revolução Farroupilha,
como quiseram inquiná-Ia, foi apenas um movimento de caudilhos

rio-grandenses, de latifundiários, de proprietários de terras. Na
realidade, todos esses lá estavam, mas com uma postura muito
progressista para a época, pois o que havia então de mais progres
sista era a república e, ao lado dt}la, o princípio federativo. Tal fato
levou os republicanos gaúchos a lutarem denodadamente, na As
sembléia Nacional Constituinte de 1988, pelos princípios federati
vos - infelizmente, não sendo bem- sucedidos.

Ainda hoje o princípio federativo está muito vivo entre nós.
Para os rio-grandenses, a Federação constitui algo intocável, o que
explica por que os representantes daquele Estado nesta Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, no campo da política brasilei
ra, sempre se unem toda vez que se toca nela.

Infelizmente, hoje vivemos momentos de agressão aos prin
cípios federativos. O Governo que aí está a todo momento toca na
Federação e procura diminuí-la: as fonnas que chegaram a esta
Casa e outras que aqui já tramitavam, as emendas constitucionais
ditas reformistas, todas têm, no fundo, algo que procura atingir a
Federação, enfeixando mais poderes no âmbito do Governo Fede
ral.

Deixo aqui, portanto, as minhas homenagens àqueles bra
vos e her6icos gaúchos que, durante dez anos, com tanto sacrifi
cio, denodo e coragem, escreveram as páginas mais belas, talvez,
da História do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Concedo a pa

lavra ao Deputado Beto Mansur, que dividiu o tempo do PPR com
o Deputado Adylson Motta. Disporá S. Ex· de cinco minutos na
tribuna.

O SR. RETO MANSUR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabemos que o Ministro das
Comunicações, Sérgio Motta, está enfermo em São Paulo, mas es
peramos que S. Ex· se recupere rapidamente para voltar a ajudar a
reconstituir um setor que sofre com a falta de investimento e de
tecnologia.

Mas quero comentar, exatamente, sobre o dinheiro que o
Governo Federal reservou no Orçamento para investir na área da
telefonia celular. A peça orçamentária para 1996 traz, no seu bójo,
o valor de 2,1 bilhões de reais para investimento na telefonia celu
lar na Banda A, ou seja, na Banda que pertence ao Governo Fede
ral, à Telebrás e às suas subsidiárias. Ou seja, não é uma Banda
quepertenceàinic~wa~vadaequees~aabemàinicia~ada

telefonia celular de empresas do próprio Governo. Digo isto por
que já quebramos o monopólio das telecomunicações. Vamos aqui
lutar por uma lei ordinária que regulamente toda essa área e dê
possibilidade à iniciativa privada de entrar no sistema, nele inves
tir e ajudar a desenvolver o País.

O Brasil, nos dias de hoje, carece de telefones, mesmo na
área de celulares, que é um serviço anal6gico, antigo e de péssima
qualidade. N6s, que utilizamos telefones celulares, em Brasília, sa
bemos disso. O que dizer, então, da cidade de São Paulo ou de ou
tros grandes centros do País, que têm mais tráfego? Sabemos
muito bem que nos países altamente desenvolvidos, como a Sué
cia, existem, para cada cem habitantes, pelo menos setenta apare
lhos telefônicos. No Brasil temos em torno de nove ou dez
telefones para cada cem habitantes, taxa muito pequena levando-se
em conta o tamanho do Brasil, o seu Produto Interno Bruto, e o
que a iniciativa ~vada e o pr6~0 povo podem fazer.

É inadmissível que o Governo, em sua peça orçamentária,
apresente um valor como este. É um terço do que está precisando
o Ministro Adib Jatene para resolver o problema da saúde. S. Ex·
está lutando para instituir muito mais um imposto. Já há no País 59
impostos, taxas e contribuições, e o Ministro Adib Jatene quer ins
tituir mais um. Se aprovado - e, pelas articulações, acredito que o
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será -, o CMF renderá ao Ministério da Saúde cerca de 6 bilhões
de reais.

No Orçamento da União, estão destinados para a telefonia
celular, 2,1 bilhões de reais, ou seja, um terço do que o Ministério
da Saúde precisa para resolver o seu problema. Por que, então, não
deixar que a iniciativa privada invista nesse setor? Não entendo
como o Governo apresenta tamanho valor no Orçamento para tele
fonia celular, na medida em que quebramos o monoptSlio das tele
comunicações no Brasil e a iniciativa privada pode imediatamente
fazer esse tipo de investimento.

Citarei alguns dados, para que fique registrado, mostrando
que, ao invés da telefonia celular, devenamos investir nas telefo
nias rural e flXa, O Governo sabe muito bem disso, até pOrque de
morará algum tempo para que ele possa quebrar esse mon0p6lio
propiciando que as empresas privadas possam investir nessa área.
Veja bem: quando à demanda atendida através de toda planta exis
te - temos em torno de 13 milhões de linhas no Brasil- verifica-se
que mais de 80% dos teJ.minais residenciais concentram-se nas fa
mílias de classe A e B, que ganham entre 2 mil e 3 mil e 800 dóla
res, ou seja, apenas 17% do total das famílias brasileiras.

Na classe C estão apenas 17% dos telefones e, na classe D,
2%, não havendo nenhuma na classe E, como mostra o gráfico que
apresento.

Sr. Presidente, na medida em que quaSe totalidade dos tele
fones que existem no Brasil, estão atendendo as classes A e B, é
inadmissível que o Governo destine 2,1 bilhões de reais para in
vestimentos em telefonia celular e não em telefonia rural ou resi
dencial.

Faço este registro porque sou contra qualquer tipo de inves
timento nessa área. Isso poderia ser feito pela iniciativa privada. O
Brasil já fez muitas privatizações, principalmente no setor sidelÚr
gico, e acertadamente, pois não é função do País fabricar aço, mas
sim de iniciativa privada. O Governo deveria investir na área de
saúde, que carece de investimentos; na de transportes, pois nossas
estradas estão no pior estado; na de educação, já que o Brasil só
irá' resolver o seu problema quando 'investir maciçamente no ensi
no do 10 e 20graus; e não investir tanto numa área que a iniciativa
privada está esperando, tem o dinheiro e quer investir.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wigberto.Tartuca) - Concedo a pa

lavra ao Deputado Adylson Motta; pelo PPR, que disporá de cinco
minutos na tribuna.

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, em 1985, na condi
ção de Deputado Estadual pelo Rio Grande do Sul e de Presidente
da Comissão encarregada dos festejos do Sesquicentenário da Re
volução Farroupilha, estive pela primeira vez neste plenário para,
em nome do meu Estado, receber a homenagem desta Casa àquele
glorioso movimento, que se constitui numa das páginas mais im
portantes da história do Rio Grande e num dos mais belos exem
plos de luta que houve no Brasil.

De uma forma errada, tem-se procurado divulgar o fato de
que a R~volução Farroupilha foi um movimento separatista, quan
do na verdade a última coisa que os gaúchos desejavam era sepa
rar-se de sua pátria.

Em 1835, o que havia era um excessivo poder por parte do
governo imperial, manifestado por atos de prepotência contra as
províncias, principalmente a do Rio Grande do Sul, em que seus
produtos, essencialmente o charque e o couro, "eram altamente ta
xados, nos tirando - parece até que estou falando sobre o que
ocorre hoje - as condições de competitividade com os mesmos
produtos produzidos nos outros países do Prata. Naquela época,
estávamos sob a influência, por intermédio da juvenlllde que eslll-

• dara na Europa e noS Estados Unidos, das idéias iluministas e li
bertárias que inspiraram a Revolução Francesa de 1789 e a Inde
pendência Americana de 1776, idéias essas que se difundiram pelo
mundo eque, evidentemente, se impregnaram em nossa juvenlll
de, principalmente no Rio Grande do Sul. Esse conjunto de fatores
levou o Rio Grande a se levantar em armas para defender seus in
teresses e suas idéias.

. Assim nasceu a Revolução Farroupilha, que teve em Bento
Gonçalves seu vulto maior. Esse movimentO surgiu no plenário da
Assembléia Legislativa, na Rua Duque de Caxias, há 160 anos, e teve
em Tito Lívio Zamjbicari, Domingos José de Almeida, Davi Canabar
ro, Onofre Pires, Gomes JanIim, Giuseppe Ganbaldi e tantos outros
os seus expoentes naquela revolução atéhoje festejada.

Através de uma lei aprovada nesta Casa, que ensejou a cada
Estado criar seu feriado estadual, o Rio Grande do Sul pela pri
meira vez decietou feriado estadual o c;lia 20 de setembro para c0

memorar sua data maior.
A Revolução Farroupilha teve vários episódios heróicos, e

seria necessário um tempo muito longo para que os pudesse enu
merar. Mas poderei dizer que ela teve a sua Capital instalada em
três cidades do Rio Grande do Sul. Na cida~e de Piratini, e por
isso chama-se erradamente República de Piratini, quando o'nome
correto que se desejou era a República Rio-grandense. Depois, por
circJnstâncias da época e pelo acossamento das tropas imperiais, a
Capital foi deslocada para o Município de Caçapava. Finalmente,
a terceira Capital Farroupilha foi a cidade do Alegrete, onde acon
teceu um episódio que deveria servir de inspiração para os políti
cos. Há cerca de cento e cinqüenta anos, na cidade do Alegrete,
dentro das idéias libertárias, defendidas à época pelos gaúchos, e
dentro do espirito democrático já impregnado naquela juvenlllde,
havia o desejo da formação de uma República. E foi nesta cidade
que se aprovou pela primeira vez no Brasil o texto de uma Consti
tuição republicana. E um fato histórico e, por isso mesmo, deve
ser reverenckdo, principalmente pelos integrantes de uma Casa
que recentemente promulgou uma Constituição, que se intitula re
publicana, embora seja uma ficção a Federação neste País. A Re
pública Federativa era um dos sonhos que alimentávamos à época,
Sr. Presidente.

Quando falo que não desejávamos Um movimento separa
tista, cito dois fatos.

Quando o ditador argentino Rosas ofereceu o auxílio do seu
país para se engajar ao Rio Grande do Sul nessa luta, Dabi Cana
barro repeliu o auxílio com uma frase que ficou famosa por lapi
dar e que deve ser repetida. Disse, à época, Davi Canabarro: "O
primeiro soldado estrangeiro que pisar o solo brasileiro fornecerá
o sangue com que assinarei a paz com S.M Imperial".

Outro fato nos leva a afnmar inequivocamente o caráter não
separatista da Revolução Farroupilha. Ocorrida a Paz de Ponche
Verde, quándo houve a Guerra do Paraguai, os primeiros brasilei
ros que estiveram à frente, levantando a nossa bandeira, para de
fender os interesses do nosso País com o seu sangue, foram
exatamente os heróis farroupilhos.

Este é o registro que desejava fazer, numa homenagem ao
meu querido Rio Grande do Sul.

São episódios fornecidos que devem merecer uma reflexão
por parte da classe política, hoje em dia, que tantos valores têm
abandonado.

Pretendo que a Revolução Farroupilha seja um manancial
onde recolhamos preciosas lições e exemplos a serem seguidos
nesta Casa.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Concedo a pa

lavra ao nobre Deputado Lindberg Farias, que falará em nome do
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P€doB.
O SR. LINDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, venho a esta tribuna trazer o pesar de
todo o meu partido, o PCdoB, pelo passamento da figura do políti
co e do amigo Antônio Mariz, ex-Governador da Paraíba, que foi
um exemplo de como se deve portar um homem público no nosso
País, não só no aspecto da integridade moral e ética, mas também
e principalmente na adoção de posições corajosas, em momentos
difíceis da nossa história.

Foi ele o Relator do impeachment do ex-Presidente Collor
de Mello, no Senado. Sempre defendeu as estatais, como a Petro
brás, a Embratel, e, acima de tudo, foi um homem que, no dia-a
dia de sua atuação parlamentar, na condição de Deputado Federal
e Senador se posicionou ao lado da causa dos trabalhadores, dos
oprimidos e dos mais humildes. Foi, em suma, um Deputado Fe
deral''nota dez".

Falo hoje, não s6 como Deputado Federal eleito pelo
PCdoB do Rio de Janeiro, mas também na condição de pessoa que
também conviveu intensamente com o Governador Antônio Ma
.fiz. Sou oriundo·da Paraíba e neste Estado nasci. Lá comecei mi
nha atividade política como líder estudantil e fiz parte do Diretório
Central dos Estudantes. Naquele momento em que iniciávamos a
nossa atividade política nos grêmios, nos centros acadêmicos e nos
diretórios estudantis, a figura do então Deputado Antônio Mariz,
representava sempre aquele guia, aquela lembrança de exemplo
para á juventude que dava seus passos na direção de como se posi
cionar no dia-a-día.

Lembro, também, Sr. Presidente, alguns fatos que marca
ram inteiramente nossa vida política. Recordo igualmente os tele
fonemas que o então Governador fez nas vésperas da nossa eleição
no Rio, dando-nos preciosos conselhos de como desenvolver nos
sa campanha no Rio de Janeiro.

No segundo turno das eleições, fizemos o maior esforço
para estarmos presentes à campanha do Deputado Antônio Ma
riz.

Um fato, no entanto, vem-me à memória neste momento.
Refiro-me à primeira eleição direta para Governador que tive
mos em 1982. Na época, eu tinha 11 anos de idade, e o candi
dato a Governador pelo MDB era Antônio Mariz. Na ocasião,
as I campanhas terminavam às 5 ou 6 horas da manhã. Houve
uma grande passeata que percorreu toda a cidade de J t'ão Pes
soa e acabou na praia às 5 horas da manhã. Lembro que ós pais
acordaram. Praticamente isto acontecia em todas as casas na
quele momento e fomos esperar o então candidato a Governa
dor, Antônio Mariz, que vinha com Geraldo Vandré num carro
de som. É um momento que nunca esquecerei, apesar de jovem.
Geraldo Vandré cantava a música "Caminhando". Não me lem~

bro bem se o cantor estava lá, se cantava mesmo ou se era ape
nas a transmissão de uma fita pelo trio elétrico. Esta sua música
também era chamada "PIa não dizer que não falei das flores".
Mariz, naquele momento, encarnava o sentimento de mudança
por meio da sua candidatura pelo PMDB.

São lembranças que eu, que inicio a vida pública, sempre
carregarei do Mariz, do homem íntegro no aspecto moral que
nunca teve medo de se posicionar nas horas duras e difíceis.
Ele semp~ estC?ve' ao lado'<Jo~ trabalhadores e dos humilde.s.
Ele sempre ''bateu pesado" - é importarite que se dig~ - nas oli
garquias do Estado da Paraíba. Acho que por isso se transfor
mou e foi, durante todo esse período recente da história da
Paraíba, o único político que podia entrar em todas as salas de
aula das universidades, sendo aplaudido por todos os líderes es
tudantis e sindicais. Era aquela unanimidade na sociedade e no
movimento civil organizado.

Neste momento não poderia deixar de falar em nome do
PCdoB, demonstrar nosso pesar e também transmiti-lo à sua fa
mília.

Acho que agora a Paraíba terá uma grande dificuldade. De
sejamos que o atual Governador, José Maranhão, tenha totais êxi
tos na condução da política do Estado. Colocando-nos à
disposição deste Governo, como já nos tínhamos colocado à dis
posição do então Governador da Paraíba, Antônio Mariz, para aju
dar no que for possíveL

Mas, com certeza, o atual Governador, José Maranhão, com
o apoio de vários Parlamentares, não só da Paraíba, mas de fora
também, conseguirá trilhar os mesmos caminhos do Governador
Antônio Mariz e executar o seu plano de governo.

Era o que tinha a dizer.

VID- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Nada mais ha

vendo a tratar, vou encenar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Tocantins

Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira
-PMDB. .

Maranhão

Magno Bacelar -; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecmy
- Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi
Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMJ)B; Sarney Filho - Bloco
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

José Pimentel - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Raimundo BezêIm - PMDB;
Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arroda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Júlio Cesar - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL;
Waldir Dias - PPR.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB; Wilson
Braga-PDT.

Pernambuco

José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Mon
teiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gib
son - Bloco - PSB; Pedro Correa - Bloco - PFL; Ricardo
Hemclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto
Magalliaes - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra
- Bloco - PSB; Severino Cavaléanti - Bloco - PFL; Vicente An-
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Alagoas

JoséThomazNonô-PMDB; Moacyr Andrade-PPR; Ola
vo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares
Bloco - PMN; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur
Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel
Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negro
monte - PSDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Símara Ellery 
PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz 
Bloco-PFL.

Minas Gerais

José Rezende - Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos
- Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima 
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauro
Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Mi
randa - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo
Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB;
Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel
Anízio - PP; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sér
gio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Sílas Brasileiro 
PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire
Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baia
no - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB;
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

José Mamício - por; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro
PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Ci
bílis Viana - por; Mareio Fortes - PSDB; Milton Temer- PT; Miro
Teixeira - por; Moreira Fnmco - PMDB; Noel de Oliveira 
PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jef
ferson - Bloco - PTB; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessím - PPR;
Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe- PSDB.

São Paulo

José Genoíno- PT; José Machado- PT; José Pinotti - PMDB;
Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - PT;
Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto 
Bloco - PFL; Marquinho O1edid - Bloco - PSD; Marta Suplicy 
PT; Mamício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nels9n
Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de
Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - PSL;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeIma de Souza
PT; 'fuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia- Bloco - PSB; Vadão
Gomes - PP; Valdemar Costa Neto- Bloco- PL; Vicente Casclone
Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR;

Mato Grosso

Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB;
Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra - PMDB; .welintOll Fagundes
-Bloco-PL.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi
Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo 
PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 
PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto
Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel 
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha 
Bloco-PSD.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimaraes - Bloco - PFL; Marisa Serrano 
PMDB; Nelson TJ;ad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PMDB;
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurlcio Requião - PMDB; Max Rosen
mann -; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Odílio Bal
binotti -; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro
- Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros - Bloco -
PFL; Vilson San!!ni - Bloco - PTB. .

Santa Catarina

Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Ca
val1azzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - PPR; Paulo
Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco ~ PFL; Sera
fim Venzon-PDT; ValdirColatto-PMDB.

Rio Grande do Sul

Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo
Paim - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Salomão Cruz - Bloco
-PFL.

Amazonas

Carlos da Carbrás - Bloco - PFL.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; lldemar Kussler - PSDB;
Marinha Raupp - PSDB.
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Acre

Francisco Diógenes - Bloco - PFL.

Maranhão

Antônio Joaquim AralÍjo - Bloco - PFL; Davi Alves Silva
- Bloco - PMN .

Ceará

José Linhares - PP; Roberto Pessoa - Bloco - PFL.

Piauí

Mussa Demes - Bloco - PFL.

Pernambuco

Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco 
PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL.

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN.

Bahia,

Jaime Fernandes -- Bloco - PFL; Jonival Lucas - Bloco 
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Nestor Duarte - PMDB.

Minas Gerais

Carlos Melles - Bloco - PFL; Hugo Rodrigues da Cunha
Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Mauncio Campos
BlOCo - PL; Paulo Delgado - Frr; Sílvio Abreu - PDT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB.

Rio de Janeiro

Francisco Dornelles - PPR; José Carlos Coutinho -; Rubem
Medina - Broco - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Cunha Bueno - PPR;
Marcelo Barbieri - PMDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

João Natal- PMDB.

. Param\
Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP; Wer

ner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Frr; Jarbas Lima - PPR.

o SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Encerro a Ses
s~, desigando para amanhã, quinta-feira, dia 21, às 14 horas, a se
gumte

ORDEM DO DIA

(As 16 horas)

URGeNCIA

(Art. 155, do Regimento InteJ!lO)

Discurso

1
PROJETO DE LEI NQ 533, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei n!I. 533,
de 1995, que dá nova redação ao artigo 22 da Lei rP
8..844, de 20 de i?neiro de 1994; pendente de pareceres:
da Comissão de 1raba1ho, Administração e Serviço Públi
co; eda Comissa<> deConstituição eJustiçaede RedaÇao.

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N253, DE 1995

(DO SR. MIRO TEIXEIRA EOUTROS)

Discussão, em tume único, do Projeto de Resolução
n!I. 53, de 1995, que institLi 'Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar aquestão do deserJ1)l'e(JO

e da liqLidez no pais de corrente do Plano de Estabiliza
ção EconOmica do Governo Federal, bem como alternati
vas ao seu equacionamento; pendentede pareceres: da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio; da Comis
são de Finanças e Tributação; e da Comissão de Consti
tuiçãoe Justiça e de Redação.

URG~NCIA
(Art. 151, I, "j", clc art. 52 § 62 do Regimento Interno)

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO·

N214-4-A, DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo~ 144, de 1995, que "aprovao texto do Acordo
Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacificas ele
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo
da República Popular da China, em Beijing, em 8 ele
novembro de 1994; tendo pare.çer: da Comissão de
Ciência e Tecnologi"a. Comunicação e Informática, pela
aprovação (Relator: Sr. Inácio !,r~da); pen~ente de
parecer da COmissão de ConstitUição.e Justiça e ele
Redação.
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RELAÇAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS 16:40 Pedro Valadares
NO GRANDE EXPEDIENTE DO M~S DE SETEMBRO 17:05 Simara Ellery

17:30 Saulo Queiroz
17:55 Nedson Micheleti

Data Dia Hora Nome 18:20 Nilton Baiano
21 SLfeira 15:00 José Fortunati 26 3Lfeira 15:00 João Ribeiro

15:25 Cássio Cunha Lima 15:25 Paes de Andrade
22 6Lfeira 10:00 Elton Rohnelt 27 4Lfeira 15:00 .Hugo Lagranha

10:25 José Janene 15:25 Pedro Canedo
10:50 Socorro Gomes 28 SLfeira 15:00 Tilden Santiago
11 :15 João Mendes 15:25 Marcelo Dada
11:40 Giovanni Queiroz 29 6Lfeira 10:00 Laura Carneiro
12:05 Chicao Brigido 10:25 Régis de Oliveira
12:30 Amaldo Madeira 10:50 Adelson Salvador
12:55 Luiz Mainardi 11 :15 Márcia Marinho

11:40 Hermes Parcianello
13:20 Ricardo Gomyde 12:05 Paulo Delgado

25 2Lfeira 15:00 DaniJo de Castro 12:30 Renan Kurtz
15:25 Ceci Cunha 12:55 Pinheiro Landim
15:50 José Chaves 13:20 AnaJulia
16:15 Júlio César

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EPOLítiCA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 12/09195
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N" 794/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "Dá nova redação ao artigo
1° do Decreto nO 73.684, de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Floresta Nacional de
Tapajós, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

2 - PROJETO DE LEI NO 802195 - do Sr. Welson Gasparini - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da adição de micronutrientes ao feite de vaca industrializado que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EzlDIO PINHEIRO
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

,AVI S O N° 17/95

6 - PROJETO DE LEI N° 4,773-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 826/94) - que
"autoriza 'o Banco Central do Brasil, Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a
doar o imóvel que menciona, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro",
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constituéionalidade, juridicidada e técnica legislativa

Sala T-OS, Anexo 11

PAUTA N° 89/95

A. Proposlçlo sujeita *lIpreclllçlo dll Comlselo:

TRAMITAÇAo ESPECIAL

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

PRIORIDADE

7 - PROJETO DE LEI N" 6,019-NSO - do Sr, Telmo Kirst - que "cria o Programa de
Crédito Fundiário",
:RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
:PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dast~ e do
'Substitutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural, na forma do Substitutivo
'apresentado

8 - PROJETO DE LEI N' 382-B/91 - da Sra, Rita Camata • que "dispõe sobre o aceSSO
da mulher ao mercado da trabalho e determina outras providências",
RELATOR: Deputado ALZlRA EWERTON , ,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na
forma do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Familia, com subllmendas

9 - PROJETO DE LEI N" 3,970/93 - do Sr, Eduardo Jorge· que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas de Passoal par~, as e~~sas

organizadas na forma de sociadade anônima, sociedade de responsabllld~<:I& limitada
e da administração indirata e fundacional da União na forma de co-partlClpaçio na
gasta0 inlerrnadiária", ,
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade do PL 3,970193! do substitutivo da CTASP
VISTA: Concedida vista em 28106195 ao Daputadó Hélio Bicudo

Prazo.: 5 Sessões
Decurso; 1- Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inloio,:14109/95
Horário,: 9 à. 12 h e 14 às 18:30

1 - PROJETO DE LEI N° 815195 - do Sr, Silvio Abreu - que "dispóe sobre a
regulamentação do exercício das profissões de Analista de Sistemas, e sua~
correlatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e da
outras providlmcias,

1 - CONSULTA N" 2195 - da Mesa - que "solicita esclarecimentos acerca da perda do
lugar na Comissão, ocupado em razllo da vínculação com a bancada, no caso da
Deputado que se desfilia de seu partido, ainda que tenha sido eleito para a
VIC8-Presidência do Colegiado",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: "é semelhança do que. ocorre em relação aos cargos da Mesa, o fato da
eleição para Presidente ou Vice-presi~te de Comissão confere ao D~putado

estabilidade no colegiado até o término do mandato para o qual foi eleito, niio
podendo ela, nessa hipótese, ser substituído a qualquer tempo pelo Líder da bancada
a que pertencia, ficando este impossibilitado de indicar outro Parlamentar para a
mesma vaga", '

PAU T A N° 91/95

A • ProposlÇCles sujeitas *lIpreclllçlo do Plenário dll CUlI:

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 446194 - do Sr, Valdemar Costa Neto _
que "convoca plebiscito sobre a obrigatoriadade do voto",
RELATOR: Deputado ALMINO AFONSO
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição

B • Proposlç6n sujeltu *lIpreclllçlo concluslvlI du CominOU:

2· P~~ETO DE LEI N." 191-8191 - do Senado Faderal (PLS fi" 329169) - que ''fixa
cntérioe p8IlI a reahzaçio de despesas com publicidade oficial",
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta Comissão,
VISTA:, Concedida vista em 17108195 ao qep, Jorge Wilson, que davolveu a
proposlçio apresentando dec1arlIÇiio da voto pela prejudicialidade

3 - PROJETO DE LEI N° 3,956-8193· do Poder Executivo (Mensagem nO 346/93) _que
"conc:ede penlllio especiel à HELENA SANTOS CABRAL, viúva da Joiio da Silva
Ribeiro",
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa deste e
des emendas apresentadas na CFT e CSSF, com emendas

4· ,PROJETO ~e ~EI N" 4,Ol8-A193 - do Senado, Federal (PLS nO 7il19:z) - que "dispÕe
sobre a arbItragem" ' , -
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OUVEIRA
PARECER: pela consm~onalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçlio desta e das emenda da CDCMAM

, VISTA: Concadidll vista ~nla em 23108195 aos Deputados Minon Mendes e
Marcelo D6dII. que devolveram a proposiçiio S8I1l manífataçio escrita

S• PROJETO DE LEI N" 4,219-8193· do Podêr Executivo (Menaagem nO 679193) .'que
"conc:ede penlllio especílll a MARIANA OUMPIO GRANJA, filha menor da 0ei1l8
Limll Olimpio Granja", '
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela COIlItilucíonalidade, juridícidade 8 técnica legislativa deste e
dlII ernandas lIpr8IfJf1tadas na CSSF e CFT, com emendas

PAU T A N" 92195
A· Proposlçiles sujeitas *lIpreclllÇio concll.lslvlI du Comlui)Q;

URG~NCIACONSTITUCIONAL (ART.223.§1° dll CF)

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 332193 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçio e Informática (Mensagem nO 18619O-PE) - que "aprova o ato
que outorga permissão é Rédio Educadora de Chapada Diamantina LIda" para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Seabra, Estado da Bahia",
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 8/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n'487192-PE) - que "aprova o ~to

que renova permissão outorgada à SIA Correio Braziliense para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Brasilia - DF",
RELATOR: Deputado MAURICIO NAJAR ,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 77/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçio e Informática (Mensagem nO 354/92-PE) - que "aprove o ato
que renova a permissão outorgaC:a à Rádio Real FM Ltda" para explorar Serviço de
radiodifusão sonora em freqüência'modulada, na cidada de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica lagislativa

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 100195 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 32B192-PE) - que "eprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cruzeiro FM LIda" para expl~rar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na c,dade de Londrina,
Estado do Paraná", ,
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

5- PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 102195 - Comissão ele. Ciência e
Tecnologia, Comunicaçio e Informática (Mensagem nO 370192-PE) - que "aprov~ o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Goiatuba LIda" para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidada de Goiatuba, Estado de Goiás",
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA '
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 104195 - da Comissão de Ciància e
Tecnologia, Comunicaçiio e Informática (Mensagem nO 855194-PE) - que "aprov~ o
ato que renova a concessiio outorgada à Rádio Alto Piranhas LIda" para explorar
serviço de ra<f1Od1fusiio sonora em onda média, na cidade da Cajazeiras, Estado da
Pareibll",
RELATOR: Deputado JOSE LUIZ CLEROT
PARECER: pela consrrtucionalidada, juridicidade a técnica legislativa

7'- PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 105/95 - da Comissão da Cilncia e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 861J94.PE) - que "aprova o
ato que renova a conceslllio outorgada à Rádio Cidade da naiópolis LIda.. para
explorar serviço de radiodifulllio sonora em onda média, na cidade de ltalópohs,
Estâdo da Santa Catarina",
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHAo
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade a técnica legislativa
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8- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 107/95. da Comissão de Ciência"
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 1.217I94-PE) - que "aJIPova o
atoqu~ re.nova a concessão outorgacfa á Rádio Marumby, para explorar serviço de
radlodlfusao sonora em onda média, na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná".
RELATOR: Depulado ELIAS ABRAHÃO

PARECER: pela constituciooalidade, jUrldicidade e técnica legis!ativa

9 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 108/95 - de Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação· e Informática (Mensagem nO 982194-PE) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada á Rádio Alvorada de Rondônia LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ji-Paraná
Estado de Rondônia", '
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO PIRES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técf'ica legislativa

10 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 109/95 - da Comissllo de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 976194-PE) - que "aprova o
ato querenova a concessão outorgada á Sociadade de Rédio da Paraiba Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraiba".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

11- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 113195 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 38OI92-PE) - que "aprova o
ato que renova'! concessão outorgada -à Rádio Culture dos Inhamuns LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média; na cidade de Tauá, Estado
do Ceará". .
RELATOR: Deputado ANTôNIO DOS SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldqde e técnica legislativa

12 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 116195 • da Comissllo: de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 762194-PE) • que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Patos
Estado da Paraiba". "
RELATOR: Deputado IVANORO CUNHA LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de ãmbito regional, na
cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: DePutado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

20· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 149195 - da Comissão de Cillocia e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem no 1.044/94-PE) • que "aprova o
ato que renova a concessllo outorgada á Rédlo Guarathan SoA, parO' explorar
serviço de radiodifusão SDrlOfa em onda média, na cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa

21 - PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N° 150195 - da Comissllo de Ciência 'e
Tecnologia, Comunicaçllo e Informática (Mensagem no 1.l149194-PE) - que "aprova o
ato que rençva a permissllo outorgada à Rédio Cidade das Águas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusllo sonora em freqüência modulada, na cidade de
Amparo, Estado de Slio Paulo".
RELATOR: Deputado ZULAlê COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

22 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 151195 - da Comissllo de Ciência e
Tecnologia, .ComunicaçÍlo e Informática (Mensagem no 1.21Bl94-PE) • que "aprova o
ato que renova a concessllo da Rádio Difusora de Ponta Grossa Ltda., para explorar
serviço de radiodifusllo sonora em onda média, na cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paraná". .
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

23 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 157195 - da Comissllo de Ciência 'e
Tecnologia, Comunicação e informática (Mensagem nO 590/94-PE) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada á TV Globo de Recife LIda., para explorar
serviço de. radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Recife, Estado
do Pernambuco".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicid'ade e técnica legislativa

AVISO N"36195

A .. Da Anilln da Constitucionalidade e Jurldlcldade (Art.54.II)

1 - PROJETO DE LEI NO 1.564191 - do Sr. Vlrmondes Cruvinel .. que "dispOe sobre a
recomposição da cobertura vegetal das faixas de domínio das rodoviaiJI faderais".
RELATOR: Daputado NICIAS RIBEIRO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.f304.AI91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre prazo
de utiJizaçAo de livros didáticos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO

3- PROJETO DE LEI NO 1.70B-A191 - do Sr. Jackson Pereira - que "diapOs sobra a
proibiçAo de lançamento de esgotos e lixo em cursos de água naturais e artificiais".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

4 - PROJETO DE LEI NO 2.7OD-AI92 - do Sr. Tony Gel - que "denomine "Rodovia
Deputada Cristine Tavares" a BR-423, que liga Silo Caltano, no Estado de
Pernambuco, a Paulo Afonso, no Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

5 - PROJETO DE LEI NO 2.800192 - da Sra. Célia Mandes - que "cria beneficios
previdenciários aos hamofilicos portadores da infecçllo pelo HIV (SIDAlAIDS)".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

6 - PROJETO DE LEI N° 3.160192 - do Sr. Fábio Feldmann .. que "diapOs sobre a
obrigatoriedade de realização de auditorias ambientais nas instituições cujas
atividades causem impacto ambiental".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

7 - PROJETO DE LEI N° 2.891-Al92 - do Poder Exacutivo (Mansagem no 175192) - que
"dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causado por
lançamento de óleo, substãncias nocivas e outros poluentes em águas sob jurisdição
nacional, e dá outras providências". (apenso o Projeto de Lei nO 2.794/92)
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO

8· PROJETO DE LEI N° 3.990-A/93 • do Sr. Valdir Colatto - que "dispensa de multa
pecuniária aditamento a declaração de bens, apresentado após sua entrega, nu
condições que espeçifica".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA

9 - PROJETO DE LEI N" 4.085193 - do Sr. Jacl<son Peralra - que "cria a Area de
Proteção Ambiental - APA do Rio Jeguaribe, no Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

.10 - PROJETO DE LEI N° 4.111193 - do Sr. ÉdisonAndrino-que "altera o inciso 11I, doart.
da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de e-trcios da
Previdência Social e dé outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

13 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 117/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 981194-PE) - que "aprova o
ato que renova concessão deferida à Rádio Educadora de Guajará-Mirlm LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
G4ajará-Mirim, Estado de RondÔnia"
RELATOR: Deputado EME;RSON OLAVO PIRES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa

14 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 126/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação' e Informática (Mensagem nO 325192-PE) • que "aprova o
ato que renova a permissão da Rádio Globo S/A, para explçrar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

15 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 127/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 486192-PE) - que "aprova o
ato que outorga permissllo á Fundação Ribeiro - FUNZER, pera explorar serviço de
radiodifusllo sonora em freqüência modulada, na cidade de Taperoá, Estado da
Paraiba".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constit~cionalidade, juridicidade e técnica legislativa

16 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 126195 - da Comissllo de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informáticá (Mensagem nO 750194-PE) - que "aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Central Missloneira Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

17 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 137195 • da Comissllo de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 3D7192-PE) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada á Rádio Serrana de Bento Gonça~es Ltda., para
explorar serviço de radiodifusllo sonora em onda média, na cidade de Bento
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

18 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 140/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 702l94-PE) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada á Sociedade Rádio Itaporã LIda" para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itaporã,
Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

19 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 141/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n° 27/95-PE) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada á Rádio Libertadora Mossoroonse LIda., para

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 19.09.95
Honirio.: 9 às 12 h • 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2' Sesdo
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11 - PROJETO DE LEI N' 4.132-A193 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dispõe sobra a
formaçto técnica dos responsáveis por cursos livres de lulas, nataçAo a ginástica".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO

12 - PRqJETO DE LEI NO 4.189-A193 - do Sr. Elias Murad - que "displle sobre o uso de
talidomide".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N' 616195 - do Sr. Valdemar Costa Neto _ que "dispõe sobre
criação de um selo único, válido em todo o pe/lI, cenl' inlt.iIfO. •. gerantlr lI08lISll
privilegiado aos portadores de deficiências flsica....
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

.13 - PROJETO DE LEI N' 4.582-8/94 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios - que ''transforma e cria cargos no Quadro de Pessoal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado José Luiz Clerot

14 - PROJETO DE LEI NO 11D-A195 - do Sr. Odelmo Leio - que "aKera OI artigos 4' e 8"
de Lei n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991, qt18 "dispOe sobre a polltica agricola".
RELATOR: Deputado NANDRO CUNHA LIMA

15 - PROJETO DE LEI N' 131-N95 - das Sras. Maria Laura e Marta Suplicy - que "dispõe
sobre a indenização à concubina, no caso de acidente de trabalho do companheiro".
(apenso o Projeto de Lei n' 334/95)
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

16 - PROJETO DE LEI N' 161-A195 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "dispãe sobre a
obrigatoriedade de execução do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino, e dá
outra5 providências".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA

17 - PROJETO DE LEI N' 172-N95 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o parágrafo
único do art. 6' de Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a
organização de Assistência Social e dá outras providllncias". RELATOR: Deputado
PAULO DELGADO

18 - PROJETO DE LEI N' 207195 - do Sr. Ubaldino Júnior - que "dispõe sobre a
intermediação do corretor de imóveis em transações imobiliárias e dá outras
provid6nciIlS".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

19 - PROJETO DE LEI N' 302195 - do Sr. Carlos Mosconi - que "dispõe sobre a cassação
de Carteira Nacional de HabililaçAo".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA

20 - PROJETO DE LEI NO 32D-A195 - do Sr. Jorge Wílson - que "dispõe sobre a proibição
de prática de tabagismo em Onibus interestaduais".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

21 - PROJETO DE LEI N' 42D-A195 - do Sr. Raimundo Santos - que "obriga as empresas
distribuidoras de GLP - gás liquefeito de petróleo a colocarem plaquetas nos botijões,
indicando a deta de engarrefamento, validade do produto acondicionado e data da
últimll revisAo do referido recipiente e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

22 - PROJETO DE LEI NO 588-N95 - da Sra. Rita Camata - que "altera dispositivos da Lei
n" 7.6«, de 18 de dezembro de 1987, que "dispõe sobre e atividade de m.ãe social",
adequando-a à Lei n" 8.069, de 13 de junho de 1990 - Estatuto da Cnança e do
AdoIescente".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

... o. AniJIH da Constitucionalidade, Jurldlcldade • M6rIto

23 - PROJETO DE LEI. N° 188-A191 - do Senado Federal (PLS n' 89190) - que "determina
a seleção objetiva de pessoas submetidas a fiscalização de tributos federais e
equipara ao crime de prevaricação a interferência contrária por autOridades
políticas e administrativas" .
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

24 - PROJETO DE LEI N' 4.368-N93 - do Sr. Augusto Carvalho - que "acrescenta
parágrafo ÚniCO ao art. 80 da Lei n' 8.069, de 13 de outubro de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO

25 - PROJETO DE LEI N' 836195 - do Sr. Jarbas Lima - que "altera a Lei n~ 4.591, de 16
de dezembro de 1964, qua "dispõe sobre o condominio em edificações e as
incorporações imobiliárias".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

26 - PROJETO DE LEI N' 845195 - do Sr. Hélio Bicudo - que "ragula a ação popular".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

27 - PROJETO DE LEI N' 858195 - do Sr. Sandro Mabel - que "autoriza o juiz a
determinar que os réus em processos criminais sejam submetidos 80 testa de DNA".
RELATOR: Deputado VICENTE CI\SCIONE

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

AVISO N°40195

Sala T-15 -Anexo 11

A V I S O NO 18195

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5' Sessi<>

Inicio.: 15109195
Horário.: 9ás12h e 14 às18h

1 - PROJETO DE LEI NO 2.436-A191 - do Sr. Fábio Feldmann - que "disciplina as
atividades industriais e de transportes de produção ou materiais tóxicos, corrosivos,
infiamáveis ou explosivos, em conformidade com o disposto nos artigos 22 e 225 da
Constituição Fadaral".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 15109/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às12 h e 14 às 18:30 l3ecurso:-

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

5 - PROJETO DE LEI N' 4.511-N94 - do Senado Federal(PLs n' 73/93) - que" dispõe
sobre' a obrigatoriedade de incluir na nota fiscal o valor do frete do transporte da
combustíveis."
RELATOR:Deputado AGNALDO TIMÓTEO

2 - PROJETO DE LEI NO 3.367/92 - do Sr. Paudemey Avelino - que "institui o Programa
Experimental de Incentivo à Produção de Borracha na Amazônia - PROBAM, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

A V I S O N° 41/95

1 - PROJETO DE LEI N' 4.590/94 - do Senado Federal (PLS 113/93) - que "dispõe sobre
o atendimento preferencial da clientela que especifica nos órgãos da administração
pública federal direta e indireta."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

3 - PROJETO DE LEI NO 778195 - do Sr. Mendonça Filho - que " estabelece a
obrigatoriedade de contrato especlflco prévio ou solicitação escrita para os serviços
prestados por meio de telefonia ou qualquer outro sistema de lelecomunicaçOes."
RELATOR:Deputado VALDIR COLATIO

4 - PROJETO DE LEI NO 841195 • do Sr. VIC Pires Franco - que" dispõe sobre a multa a
_ aplicada à empresa de transporte aéreo em caso de emissto de bilhete de
passagem em número superior à capacidade da aeronave destacada para o
respectivo trecho de viagem."
RELATOR:Deputado CELSO RUSSO~NO

AV.ISO N°42195

1 - PROJETO DE LEI N' 189/91 - do Senado Federal(PLS 294/89) - que" dispõe sobre a
seleção de locais, a construçêo, o Iicenciamanto, a operação, a fiscali~o, os
custos, a remuneração, a responsabilidade civil e as garantias dos depãSltos de
rejeitos radioativos e dá outras providências."
RELATORA: Deputaaa MARIA VALADÃO

2 - PROJETO DE LEI NO 772195 - do Sr. Mareoni Perillo - que " toma obrigatória 8".

impressAo nas embalagens de produtos comastíveis do Indice de gordura e dá outras
provid6ncias."
RELATORA:Deputade LAURA CARNEIRO

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inlcio.:06I09195
Horário.:9 As 12h de.14h às 1811

Prazo.:5 5emlH.
Decurso: 5" 5euic>

Inicio.: 06lO9I95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 1811
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8 - PROJETO DE LEI N° 797195 - do Sr. José Fortunati - que "estabalece limites màximo.
para os niveis sonoros e de calor internos nos veiculas de transportes coletivo".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

11 - PROJETO DE LEI NO 907195 - do Sr. Laprovita Vieira - que "regulamanta o artigo 178
da Constituição Federal e seu parágrafo único, no que diz respeito a ordenaçiio do
transporte aquático".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

A V'I S Ó N" 63195

9 - PROJETO DE LEI N° 855/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a inciusão
de um estojo de primeiros socorros como equipamento obrigatório para os veiculo.
automotores novos de fabricação nacional".
RELATOR:Deputado HERCULANO ANGHINETII

10 - PROJETO DE LEI NO 867/95 - do Sr. Paulo Lima - que "dispõe sobre o regIme de
profissionais e de empresa. e entidades fiscalizedoras do exercício de profissões e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

Prozo.: 5 Sess6es
Decurso: 4' Sessio

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 08109195
Horário.: 9h às12h e 14h às 18h3O

A V I S O NO 09195 '

Sala 142-C, Anexo 11

2 - PROJETO DE LEI N° 459195 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "regula o disposto no
inciso 11 do artigo 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob
dominio da União".
RELATOR: Deputado MARQUINHO CHEDID

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

COMI~e ::: ;:~ONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Sala 112 - Bloco dao Lideranças

A V I S O NO 14195

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inicio.: 14.09.95 Prozo.: 05 SessÕes
HO<liriO.:09:oo às 12:00 e do 14:00 às 18:30. Decurso:-

SéSTl'J?JM'1t~XO SQMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS

1 - PROJETO DE LEI NO 561/95 - do Sr. Henrique Eduardo Alves - que " Cria o
fROGENTE - Programe Empresa Trabalhador."
RELATOR: Deputado César Bandeira

RECEBIMENTO DE EMENDAS AOS SUBSTITUTIVOS

Inicio: 11W91ll5 Prozo.: 5 Seu(Ies
HO<liriO.: 9 às 12h .·14 às 18h Decurso: 2' SessAo

AS PROPOSIÇOÉs ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM·
BROSDESTACD~.

1· SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 4.643190 
do Poder Executivo (Mensagem no 174190) - que "dispõe sobre a Letra de Câmbio e a
Nota Promissória e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei no 66191)
RELATOR: Daputado LUIZ MAINARDI

2 - SUBSTITUTIVO OFERECI: ~LO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 275/95 - do
Sr. Corauci Sobrinho - que "dispãe sobre a proibição de venda de brinquedos que
Imitem ou se assemelhem a armas de fogo e material bélico em geral".
(Apensos os PLs nOs 286/95 e 839/95)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII

1 - PROJETQ DE LEI NO 770195 - da Sr" Vanessa FeJipp& - que "dispõe sobre •
obrigatoriedade de as instituições privadao de educaçAo, beneficiárias de isençAo de
impostos, terem em seus conselhos fiscais nopresentan!e de corpo discente".
RELATOR: Deputado Mauricio RequiAo

2 - PROJETO DE LEI N° 775/95 - do Sr..Carlos Cardinal - que "determina a inclusAo no
tempo de serviço dos integrantes do Magistél'lo, para fins de aposentadoria, do
periodo em que exerceram cargo de Secretário de Educação no. Estados ou
Municípios". .
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar

3 - PROJETO DE LEI N" 819/95 - do Sr. Welinton Fagundes - que "dá nova redação ao
artigo 17 e inciso" do Decreto-Iei nO 204, de 27 de fevereiro de 1967, que 'dispõe
sobre a exploração de loterias e dá outras providência."'.
RELATOR: Deputado Expedito Junior

4· PROJETO DE LEI N° 837195 - do Sr. Itamar Serpa - que "cria a 'bolsa de creques'
para estfmulo da prática de esporte. por crianças e adolescente....
RELATOR: Deputado Pedro Wilson

A V I S O N° 15/95 AVISO N° 64195 •

2 - PROJETO DE LEI N° 2.836192 - do Sr. Luciano Pizzatlo - que "dispõe sobre a
instituição de Comissão Interna de Meio AmbIente".
RELATOR: Deputado MÁRIO CAVALLAZZI

1 - PROJETO DE LEI N° 1.207-N91 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "altera o parágrafo
4° do. artigo 4° da Lei nO 7.678, de 8 de novembro de 1988, dando maiores
possibilidades de correção do mosto em fermentação".
RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI NO 3.249-N92 - do Senado Federal (PLS no 106191) - que
"acrescenta dispositivo. ao artigo 8" da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Fernando ZUppo
PARECER: favorável

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 21/09/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso:

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Inicio.: 14/09/95
HoráriO.: 9h às 12h e 14h às 18h3O

Prozo.: 2 Sessões
Decurso: l' Seuio

3 - PROJETO DE LEI N° 4.112193 - do Sr. Luciano Pizzatlo - que '~oma obrigatória a
compensação pelo consumo de carbono por parte das empresas que especifica e dá
outras providências".
RELAtOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII

A V I S O N" 65195

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 696195 - do ·Sr. Augusto Nardes - que "institui o Programa
Nacional de Çrédito Educativo Profissional para estudantes de nivel médio
profissionalizante, e dá outras providências". Apenso o PL nO 740195.
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: favorável ao PL nO 696/95 e contrário ao de nO 740195, apensado

2 - PROJETO DE LEI N° 710195 - do Sr. Paes Landim - que "dispõe sobre o pagamento
aos Municipios dos recursos do Fundo Nacional de Educação - FNDE, regula a
transferência' de auxilio financeiro às escolas de primeiro grau e dá outras
providênci,,",".
RELATOR: Deputado Saveriano Alve.
PARECER: contrário

4· PROJETO DE LEI NO 4.169/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre a
utilização de gás liquefeito de petróleo GLP, como combustlvel, nos veiculas
automotores destinados a serviços em propriedades rurais de agricultura alimenta('.
RELATOR:Deputado HERCULANO ANGHINETII

5 - PROJETO DE LEI N° 4.841/94 - do Sr. Fábio Feldmann - que "determina a utilização
de Embalagem Especial de Proteção li Criança - EEPC em medicamentos e produtos
quimicos de uso doméstico que apresentem potêncial de risco li saúde".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

6 - PROJETO DE LEI N° 765195 - do Sr. Júlio Redecker - que "acrescenta .parágrafo aO
artigo 71 do Decreto-Iei nO 37, de 18 de novembro de 1986, que "dispõe sobre o
Imposto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências".
RELATO~: Deputado JAIME MARTINS

7 - PROJETO DE LEI N° 793/95 - do Sr. Sarney Filho - que "cria o Banco de Apoio à
Pequena Empresa - BAPE ".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 15109195
HoráriO.: 9h às 12h e 14h às 18h3O

Prazo.: 2 Sess6eI
DecuI'llO: -
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Sala T-12, Anexo 11

A V I S O NO 20195

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

5 - PROJETO DE LEI N' 723/95 - do Poder Executivo (MSC N' 771/95) - que "altera o
artigo 66 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que institui a Unidade Fiscal de
Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo 11

6 - PROJETO DE LEI N° 860/95 - do Sr. Jair Soares - que "concede parceiamento de
débitos de natureza tributária".
RELATORA Deputada YEDA CRUSIUS

A - ADEQUAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI NO 4.255-AI93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre a
instalação de equipamentos para medir a incidência de radiação ultravioleta
cancerigena (UV-B) em todo o terriotório nacional".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

B- MÉRITO:

2 - PROJETO DE LEI N' 4.203-N93 - do Senado Federai (PLS na 2/93) - que "dispõe
sobre a criação de Zona de Processamento de Exportações - ZPE, no Municipio de
imbituba, Estado da Santa Catarina".
RELATOR: Deputado EDiNHO BEZ

3 - PROJETO DE LEI N° 370-N95 - do Sr. Beto Mansur - que "revoga a Lei na 7.700, de
21 de dezembro de 1988, que cria o Adicional de Tarifa Portuária - ATP, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

4 - PROJETO DE LEI NO 634/95 - do Senado Federal (PLS na 66/95) - que "modifica o
Decreto-Iei na 2.404, de 1987, com as alterações introduzidas pelo Decreto-iei n'
2.414, de 1988, e pela Lei na 7.742, de 1989, na parte referente à isenção do
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

5 - PROJETO DE LEI NO 853195 - do Sr. Paulo Paim - que' "dispõe sobre a
obrigatoriedade de publicação mensal de quadro demonstrativo da destinação dada
aos vaiares arrecadados pelos concursos de prognósticos patrocinados pelo Governo
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

7 - PROJETO DE LEI N° 913/95 - do Poder Executivo (MSC n' 932/95) • que" altera a
legislação do Imposto de renda das pessoas Juridicas, e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado ANTÓNIO KANDIR .

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4' Sessão

3 - PROJETO DE LEI N° 3.605-A193 - do Sr. Renato Johnsson - que "permite a
compensação de débitos entre pessoas jurídicas de direito privado e a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

4 - PROJETO DE LEI N' 4.609-N94 - do Sr Osório Adriano - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veiculas ulilitários de
aluguel, para transporte público alternativo de passageiros".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 11109/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

B- MÉRITO:

2 - RROJETO DE LEI NO 2.924-AI92 - do Sr. Jackson Pereira - que "autoriza a abertura
de contas de depósitos bancários, em moeda estrangeira, para eml:iaixadas,
consulados e diplomatas estrangeiros".
RELATOR: Deputado BASILIO VILLANI

A - ADEQUAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI NO 2B4-AI95 - do Sr. Aido Rebelo - que "dá nova redação ao artigo
50 e revoga o artigo 76 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que altera
legislação tributária federal e dá outras providbncias".
RELATOR: Deputado Luis ROBERTO PONTE

6 - PROJETO DE LEI N' 732195 - do Sr. Angelo Queiroz - que "permite deduzir da base
de cálculo do imposto de renda os gastos com aluguéis e medicamentos".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

A V I S O N° 27/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Saia 14-T - Anexo 11

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBLICO

PrazO.: 5 Sessões
Decurso:

Inicio.: 15/9195
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

1 - PROJETO DE LEI N' 3.097/92 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
eleição de diretores de fundos de pensão patrocinados por empresas estatais e
sociedades de economia mista".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável, com substitutivo

2 - PROJETO DE LEI N° 408/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
amparo aos inválidos de nascença, independente de filiação à Previdência Social".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável, com substitutivo

10 - PROJETO DE LEI N° 764195 - do Sr. IIdemar Kussier - que "dispõe sobre a
distribuição dos fundos constitucionais previstos no artigo 159, inciso I, alinea "c", da
Constituição Federal ".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

11 - PROJETO DE LEi N' 795195 - do Sr. Wagner Rossi - que "assegura aos
represantantes. ciomerciais autônomos o direito á aquisição de veículo novo com
isenção ao IPI ". I

RELATOR: Depu\àdo FERNANDO TORRES

7 - PROJETO DE LEI N' 743/95 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre o limite
do bloqueio das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios ".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

8 - PROJETO DE LEI N' 753/95 - do Sr. José Coimbra - que "inclui a categoria de
transportador autônomo escolar nas hipóteses de isenção do IPI na aquisição de
veiculo de transporte de passageiro, acrescentando inciso V ao artigo 1° da Lei n'
8.989, de 24 de fevereiro de 1985 ".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

9 - PROJETO DE lEi N' 782195 - do Sr. José Santana de Vasconcellos - que "concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de ambulâncias
por Prefeituras Municipais ".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- sessão

12 - PROJETO DE LEI N° 609/95 - da Sra. Rita Camata - que "altera a Lei na 7.766, de 11
~e maio de 1989, que dispõe sobre o ouro, ativo financeiro, e seu tratamento tributário

. RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

13 - PROJETO DE LEI N° 832195 - do Sr. José Carlos Lacerda - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 10 da Lei n' 8.697, de 27 de agosto de 1993, que altera a moeda
nacional, estabelecendo a denominação cruzeiro· real para a unidade do sistema
monetário brasileiro ".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

A V I S O N° 27/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inicio: 8/09/95
Horállo: 9 às 12h e 14 ás 18h

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEM8ROS
DESTA COMISSÃO

1 - PR~~ETO DE LEI NO 511195 - do. Sr. José Fortunatl _ (PL nas 512195, apensado) _
que dispõe sobre a realização de Inspeções pessoais nos trabalhadores"
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA .

A V I S O N° 21/95 AVISO N° 28/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVORECEBIMENTO DE EMENDAS

inicio.: 15/09/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: ..

Inicio: 15109/95
Horário: 9 às 12b e 14 às 18b

Prazo: 5 Sessões
Decurso: -
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,. PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - PROjETO DE LEI N" 698195 - do Sr. Agnelo Queiroz - (PL n' 790195, apensado) 
que "inclui perágrafo .5' ao artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovllda pelo Decreto-Iei n" 5.452, de l' de maio de 1943".
RELATOR: Deputado UBALDO CORR~

11 .; COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMiSSÃO ESPECJ.!'L
Jogos e Cassinos

Salas 131CI135C -Anexo 11

COMISSÃO PARlAMENTAR DE INQUERITO

Sala 125, Anexo 11

DIa 21 de setembro de 1995

CPI • DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NAS
ENTIDADES DE PREVIDêNCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO)

Local.: Sala 13 Horário.: 14 hs

PAUTA

Assuntos internos

111 - COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EFISCALIZAÇÃO

Sala 115-B, Anexo"

1 - PROJETO DE LEI N' 4.652194 - do Sr. José Fortunali - que "dispõe sobne a criação da
Loteria de Números 'oiária (LND) - Zooteca".

AVISO N°08195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 12/09/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

Inicio.: 20/09/95
Horário.:9 às 12hs e 14 às 18hs.

prazo.:oa di.s
Decurso: 2' di.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 188-A/94-Anistia a Servidores Militares

Salas 131Cf135C -~exo Ir'

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

1 - PROJETO DE LEI N" 34195-CN... Autoriza o Poder Executivo. abrir ao Orçamento
Fiscal da União em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e dos Transportes,
crédito supleme~tar no valor de R$ 6.559.490,00, para os fins que especifica."

2 - PROJETO DE LEI N' 37/95-CN. " Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
SOCial, crédito suplementar no valor de R$ 1.557.146.543,00, para os fins que
especifica."

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 188-A194 - do Sr. zalm Rezende e
outros - que "acrescenta parágrafos 6' e 7' ao Artigo se- do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às punições aplicadas,
através de alas de exceção, a servidores militares". . . .

Instalada em: 05109/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 SessOes
Decurso: 6' Sessão

3 - PROJETO DE LEI N' 38/95-CN u AutOriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da Umão. em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite
de R$ 3 750.000.00, para fins que especifica"

4 - PROJETO DE LEI N' 39/95-CN." AutOriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do MeiO Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazóma Legal. crédito espeCial até o limite de R$ 331360.00. e crédito suplementar
no valor de R$1.219.988,OO.para os fins que especifica.

,
COMISSÃO ESPECIAL

PEC nO 33-A/95-Sistema de Previdência Social
Salas 131C/135C -Anexo 11

iNOTA: AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO À DISpo-l
SIÇ~ONAS SECRETARIAS DAS COMlssOES I

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N' 33-A/95 - do Poder Execuli~o - que
"Modifica o Sistema de Previdência Social, estabelece normas de translçao e dá
outras providências",

Instalada em: 12/09/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 3· Sessão

ORDEM DO DIA DAS COMISSÓES
ADENDO

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

Sala 125-A -Anexo"

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 163-A/95-Fundo Social de Emergência

Salas 131 C/135C - Anexo 11

LOCAL: Plenário 12
HORÁRIO: 10:00hs

PAUTA ND 29

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 163-A/95 - do Poder Executivo
(Mensagem n' 863/95) - que "Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão n'
1, de 1994". (Fundo Social de Emergência).

Instalada em: 12/09195
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 3- Sessão

REQUERIMENTOS:

1 - Requeri'!18nto n" 75195 - do Deputado Paulo Bemardo, que solicita a convocaçAo do
Sacretáno Executivodo Ministério das Comunicações, Sr. Fernando Xavier FelTllira,
para dar explicações sobre daspeaas que o Sistema TELEBRÀS realizou em montante
superior ao auto<:izado~ Lei.

2 - Requerimento n" 76195 • do Deputado Paulo Bernardo, que solicita a convocaçAo do
Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Murilo Portugal, para dar explicações, com base
nas conclusõeadós levantamentos realizados junto ao SIAF, pela Assessoria de
Orçamento da ClImara dos Deputados, sobre suas consaquências para o Caixa do
Tesouro Nacional e para o processo orçamentário em geral.
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3 - Requerimento nO 91/95 • do Deputado Ivan Valente, que requer Audiência Pública,
nesta Comissão, com a presença do Sr. Everardo Maciel, Secretário da Receita
Federal, Sr. Paulo Baltazar Cameiro, Coordenador Geral do Sistema de Tributação
da Secretaria da Receita Federal e do Sr. Sandro Martins, servidortia Secretaria da
Receita Federal.

4 - Requerimento nO 92195 • do Deputado Augusto Carvalho, que solicita se oficie a
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça solicitando-se a inst~uração

de competente processo administrativo fundamentado na lei 8.884/94, em relação à
denúncia publicada pelo "Jomal do Brasil" sobre indícios de formação de cartel por
parte de empresas fomecedoras de equipamentos e materiais hospitalares à Diretoria
de Saúde do Ministério do Exército.

5 - Requerimento nO 93195 • do Deputado Antônio Balhmann, que solicita oficiar ao Sr.
Ministro da Agricultura, José Eduardo de Andrade Vieira, indagando sobre quais
providências foram tomadas no sentido de atender ofício do CONFEA, denunciando a
nomeação do Economista Alceu Sanches para o cargo de Diretor do Departamento de
T~cnologiae Produção Vegetal da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

6 - Requerimento nO 94195 • dos Deputados Arlindo Cl'iinaglia e Luciano Zica. que
requerem, com .base no Art.71, VI, da Constituição Federal, solicitar ao TCU a cópia
do Processo referente à Inspeção TC 006455/95-6.

7 - Requerimento nO 95195 • do D~putado Arlindo Chinaglia e Paulo Rocha, que
requerem a realização de Audiência Pública com a presença do Sr. Henrique
Hargreaves, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que o
mesmo preste esclarecimentos sobre o contrato de consultoria assinado entre a
empresa de sua propriedade, "Hargreaves & Hargreaves Consultores Associados S/C,
e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

8 - Requerimento nO 98195 - do Deputado Jaime Martins, que requer solicitar ao Ministério
do Exército esclarecimentos sobre a compra irregular de medicamentos e
equipamento médico. Requer, ainda, a remessa a esta comissão da cópia dos
resultados do inquérito e a auditoria providenciados para apuração do caso."

PF.Çs:
9 - Requerimento nO 96195 • do Deputado Valdemar Costa Neto, que solicita que seja

encaminhado ao TCU pedido de realização de auditoria das contas e contratos
firmados pelo SEBRAE no período de janeiro de 94 até agosto de 95 e outras
providências.

10 - Requerimento nO 97195 - do Deputado Jaime Martins, que requer a realização de
auditoria, pelo TCU, com vistas à apreciação da legalidade de seus contratos e
convênios, da eventual existência de contratos entre aquela empresa e servidores
públicos ou empregados de empresas estatais, bem como ao conhecimento de suas
despesas com publicidade, propaganda e lobbies.

EXTRA-PAUTA:
11 - Requerimento no 99/95 • do Deputado Jaques Wagner, que solicita autorização de

fomecimento de cópias de documentos, em poder desta Comissão, ao Gabinete da
Liderança do PT.

12 - Requerimento nO 100195 - do Deputado Jaques Wagner, que solicita cópia integral do
processo nOO16952191-o, do TCU, que trata da prestação de contas da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.

13 - Requerimento ne 101195 - do Deputado Valdemar Costa Neto, que requer a remessa
da todos os contratos firmados pelo SEBRAE no período de janeiro de 94 até agosto
de 95, bem como comprovantes de compras, concorrências, convites e tomadas de
preços, além dos quadros demonstrativos de suas contas no mesmo período.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 12 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com
o art. 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, CLÁUDIA MARISA DE AQUINO ALAR
CÃO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto
n° 4551, da função comissionada de Chefe da Sessão de Redação
e Autógrafo, FC-5, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exercià na Secretaria-Geral da Mesa, a partir de 11 de
setembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados; 20 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso dás atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
art. 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, RUBMAlER ANTUNES, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição. Técnica
Legislativa, Padrão 45, ponto n° 2819, da função comissionada de
Secretário de Comissão, FC-7, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exercia na Coordenação de Comissões Tem
porárias, do Departamento de Comissões, a partir de 1° de setem-
bro do corrente ano. (

Câmara dos Deputados, 20 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o
art. 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nO 8.112; de 11 de dezem
bro de 1990, VLADIMIR RODRIGUES SILVA, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atriroição
Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 1993, da função comis
sionada de Secretário de Comissão, FC-7, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação de Comis
sões Temporárias, do Departamento de Comissões, a partir de 1°
de setembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, observado o disposto no art. 4° da Lei nO
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do art. ~,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, ANA CRISTINA SIMÕES
DUARTE DE OLIVEIRA, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal, o cargo de Assessor Técnico, CNE-lO,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo Ato da Mesa nO 56, de 2 de abril de 1985, combinado com o
art. 3° do Ato da Mesa n° 47, de 7 de oul1lbro de 1992.

Câmara dos Deputados, 11 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

Republicado por ter saído com incorreção no DCN de 12-9-95

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições; que lhe confere o artigo 1° item I, alínea a do Ato da
Mesa nÓ 205, de 28 de junho de 1990" e o artigo 6° da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 9°, item lI, da Lei nO 8.112, citada, DIMAS BOTE
LHO CPBUCCI para-exercer, no Gabinete do Diretor-Geral, o
cargo ~ Assistente Técnico de Gabinete CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo arti
go l° do Ato da Mesa n° 10, de 28 de abril de 1991, observada
a nova çlenominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de
13 de ,PInho de 19~1, combinada com o artigo 3° do Ato da
Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados 20 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere. o artigo 1° item, I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve designar por acesso na forma do ar
tigo 9°, parágrafo único, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado
como artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 d~ novembro de 1992,
DIRNAMARA LUCKEMEYER GUIMARAES MORAIS, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atriroição Técnica Legislativa, Padrão 44, ponto nO 3841, para
exercer, a partir de 11 de setembro do corrente ano, na Secretarla
Geral da Mesa, a função comissionada de Chefe da Seção de Re
dação e Autógrafo, FC-5 do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformada pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de
26 de maio de 1987, combinado com o artigo 55 da mencionada
Resolução n° 21, de 1992.

Câmara dos Deputados 20 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições, que lhe confere o artigo 1° , item I, alínea a, do ato da
Mesa nÓ 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no
artigo 38 da Lei n° 8.112, de"l1 de dezembro de 1990, resolve
designar ENOQUE BARBOSA RÊGO, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agen
te de Serviços Legislativos, padrão 30, ponto n° 2771, substitu
to do Coordenador Administrativo, FC-7, na Diretoria-Geral,
em seus impedimentos, no período de 21 de agosto a 10 de se
tembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados 20 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES"

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 888195
(Da SI"" TeIma de Souza)

Solicita informações do Senhor Ministro do
Trabalho_

SenhorPresidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constilllição Federal, e

art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex· seja en
caminhado ao Ministério do Trabalho o seguinte pedido de infor-
mações. .

O sistema portumo brasileiro é composto de 35 portos ma
rítimos, organizados e-de uso público. É formado também por ex
pressivo número de terminais de uso privativo, cerca de 500. O
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sistema de transporte hidroviário interior, muito incipiente no Bra
sil apesar de sua grande potencialidade, possuiúm incontável nú
mero de instalações portuárias rudimentares situadas ao longo de
cerca de 30 mil quilômetros das margens das vias navegáveis bra
sileiras, dos quais 12 já são considerados organizados.

Os 35 portos malÍtimos, por onde transitam mais de 90% do
comércio internacional brasileiro, são administrados por empresas
de economia mista, onde o Governo Federal tem participação
acionária superior a 90%, por Governos Estaduais e por concessõ-
es à iniciativa privada, como o porto de Imbituba - SC. '

Em função desta importância representada pelos portos e da
necessidade de modernização requerida por esta situação, sem de
semprego, visando a integração do setor privado com o conjunto
dos traballiadores e a fID1 de promover um novo estágio de eficiên
cia e competitividade, pergunta-se:'

1) Qual a política básica do GEMPO sobre a modernização
dos portos brasileiros?

2) Quais as metas centrais de trabalho do GEMPO a curto,
médio e loogo prazos?

3) Quais as medidas já discutidas sobre a efetiva aplicação
da Lei nO 8.630/93, especialmente no que se refere aos CAP's e
OGMO?

4) Quais os prazos estabelecidos para a discussão interna e
elaboração de propostas do GEMPO, bem como os prazos plira a
sua implantação?

5) Quais outros aspectos abordados nas discussões do
GEMPO a respeito da modernização dos portos?

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Deputada Teima
de Souza.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada Teima de
Souza dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Traballio informações sobre a política básica e as me
tas de trabalho do GEMPO para modernização dos portos brasilei
ros, bem como sobre a efetiva aplicação da Lei n° 8.630/93,
especialmente no que se refere aos CAP's e OGMO.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro.
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DEINFORMAÇÔFSN" 896, DE 1995
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Administração e Reforma do Estado sobre
servidores lotados na Secretaria de Assuntos Estraté.
gicos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento Interno, e tendo em
vista os tennos do Oficio 231/95-GABIMARE, de 29-6-95, em
atenção ao Requerimento de Infonnações nO 608/95, solicito a V.
Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Administração e Refor-

ma do Estado, o presente pedido de informações, reiterando a soli
citação contida na alínea b daquele meu RI n° 608/95, a seguir
transcrito, cujo não atendimento configura crime de responsabili
dade na forma do disposto no § 2° do art. 50 da Carta Magna:

''b) solicito cópia integral,do recenseamento do funcionalis
mo federal, referido na matéria jomalística."

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Deputado Cunha
Bneno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bue
no, dirige-se à Mesa requerendo seja reiterada ao Senhor Ministro
da Administração Federal e Reforma do Estado a solicitação conti
da na alínea b do Requerimento de Informações nO 608/95, relati
vamente à "cópia integral do recenseamento do funcionalismo
federal, referido na matéria jornalística".

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro·
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

ERRATA

Seção de Atas

No DCN nO 100, de 15-6-95, página 13223, coluna 2

Onde se lê:

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PPR; Aírton
Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardinal- PDT; Dar
cÍsio Peroodi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo Lagra
nha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco
PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fotunati - PT; Júlio Redecker 
PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB.

Leia-se:

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PPR; Aírton
Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardinal- PDT; Dar
císio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo Lagra
nha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco 
PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT; Júlio Redecker
PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Yeda Crosius - PSDB.

No DCN nO 100, de 15-6-95, página 13224, coluna 2
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Onde se lê:

DEIXAMDE COMPARECER OSSENHORES:

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Pr; Yeda Crosius - PSDB.

Leia-se:

DEIXAMDE COMPARECER OSSENHORES:

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Pr.

No DCN n° 125, de 18-8-95, página 18932, coluna 1

Onde se lê:

COMPARECEMMAIS OS SENHORES:

Bahia
Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco 

PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Prisco
Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Blo
co - PL; 'Sérgio Carneiro - PDT; Sevériano Alves - PDT; Si
mara Ellery - PMDB; Ubaldino Júnior - Bloco-PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Leia·se:

COMPARECEM MAIS OSSENHORES: .
............................................................................................................

Bahia
. .

Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - Pr; Luiz
M>reira - Bloco - PFL; Manoel-Castro - Bloco - PFL; Matcos
MedIado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB;
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

No DCN nO 125, de 18-8-95, página 18933, coluna 1

Onde se lê:
DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Bahia
Jaques Wagner- PT; Pedro Irujo - PMDB.

Leia-se:

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Bahia
Pedro Irujo - PMDB.
No DCN nO 133, de 30-8-95, página 20318, coluna 1

Onde se lê:
............................................................................................................

COMPARECEMMAIS OS SENHORES:

Rio de Janeiro

Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos
Santana - Pr; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Blocp - PTB; Fernando L0
pes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Ita
mar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José
Maurlcio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP;
Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Ci
bilis Viana - PDT; Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT;
Miro Teixeira'- PDT; Moreira Franco.- PMDB; Noel de OUveira
- PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Roberto Campos - PPR; Rubem
Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim 
PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

. . --...........................................................................................................
Leia-se:

COMPARECEM MAIS OSSENHORES:

Pernambuco

Nilson Gibson - Bloco - PSB.

Rio de Janeiro

Ayrton.Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Car
los Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel 
PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB;
Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco
Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira
Féghali - PCdoB; João Mendes - Bloco"':' PTB; Jorge Wilson
PMDB; José -Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda 
PPR; José Maurlcio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Car
neiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Márcio Fortes - PSDB;
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco 
PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Ro
berto Carnpos - PPR; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB;
Vanessa Felippe - PSDB.

No DCN nO 133, de 30-8-95, página 20319, coluna 1

Onde se lê:

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Pernambuco

Nilson Gibson - Bloco - PSB; Sergio Guerra - Bloco -
PSB.

Leia·se:

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pernambuco

Sérgio Guerra - Bloco - PSB.



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 22995

DIVERSOS

PORTARIA N° 19/95 - IPC/DE

Estabelece o Calendário para os Processos de
Financiamentos de Veículos.

O Diretor-Executivo do Instituto de Previdência dos Con
gressistas - IPC, no uso de suas atribuições e dando cumprimento
ao art. 13 da Portaria nO 11/93, do Presidente do IPC.

Resolve:
a) Para as inscrições de n"s 951 a 1000, os ContIatos de Fi

nanciamentos de Veículos serão liberados a partir do dia 25-9-95,
na medida em que sejam aprovados os respectivos cadastros e pro
postas fmanceiras.

b) Para as inscrições posteriores à de nO 1000, as datas de
assinaturas de Contratos serão estabelecidas posteriormente.

c) Os pagamentos às fumas vendedorw; dos veículos serão
realizados no prazo máximo de três dias úteis apcSs o recebimento
e aprovação dos documentos de aquisição de veículo, obedecidas
as Normas de Financiamento do IPC.

d) O horário de atendimento será das 14 às 18 horas.
Brasília, 19 de setembro de 1995. - Afrísio S. Vieira Lima

Filho, Diretor-Executivo.

COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES

Comissão de Relações ExteriOl:e&.

ATA DA 228 REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALlZADA
EM 20 DE SETEMBRO DE 1995

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte de setembro de
mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de Rela
ções Exteriores, no plenário de nO 8 do Anexo II da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Deputado Franco Montoro. Pre
sentes os Senhores Deputados Átila Lins e Carlos Cardinal, Vice
Presidentes; Cunha Bueno, Costa Ferreira, Pedro Valadares,
Ushitaro Kamia, Paes de Andrade, De Velasco, Leur Lomanto,
Renan Kurtz, Paulo Bauer, Genésio Bernardino, Luiz Gushiken,
José Rezende, José Tomaz Nonô, Robério Araújo, Feu Rosa e
Aroldo Cedraz, membros Titulares; Ary Kara, Rubens Cosac,
Adylson Motta, Adelson Ribeiro, Airton Dipp, Paulo Gouvêa e
Freire Júnior, membros Suplentes. E o Deputado João Thomé
Mestrinho. Deixaram de comparecer os Senhores Deputados, Ha
roldo Lima, Antonio Ueno, Ciro Nogueira, Luiz Henrique, Aécio
Neves e Sandra Starling. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, agradecendo a presença dos
ilustres membros. I - Ata: Por solicitação do Deputado Átila Lins,
foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, uma vez que
dela foi distribuída cópia. Submetida a voto, foi a mesma, sem res
trições, aprovada por unanimidade. n- Expediente: O Senhor Pre
sidente solicitou à Secretárla que procedesse a leitura do
expediente: 1) Ofício da Presidência da Câmara dos Deputados in
formando que o Requerimento de autoria desta Comissão acerca
dos testes nucleares realizados pelo Governo francês foi recebido
como'Indicação, ao Poder Executivo; 2) Oficio do gabinete da De
putada Sandra Starling comunicando que a mesma estará ausente
do Território Nacional, entre os dias 7 e IS do mês corrente, a con
vite do Governo japonês; 3) Correspondência do Senhor Roldão
Símas Filho ctJmprim.entando esta Comissão pela realização da
reunião que ouviu o Senhor Roque Rodrigues; 4) Correspondência
do Encarregado de Negócios da Embaixada da Indonésia encami
nhando coletAnea de documentos intitulada fiA Integração de Ti·
mor Leste é uma Realidade"; S) ColTespondência do Chefe de
gabinete do Ministério da Justiça convidando 011 membros desta

Comissão para participarem de seminário sobre "O Desenvolvi
mento do Direito Internacional", a realizar-se no dia 4 de outubro,
na sala 301, do edificio sede do Ministério da Justiça, de 9 às 13
horas, em comemoração ao quinquagésimo aniversário da ONU.
m: - Matéria Distribuída - O Senhor Presidente distribuiu ao Se
nhor Deputado Pedro Valadares o Projeto de Decreto Legislativo
nO 214192 e ao Senhor Deputado Robério Araújo a Mensagem nO
884195. N - Ordem do Dia: 1) Mensagem nO 799/94 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo que Autoriza os Dependentes dos Funcionários
Acreditados junto às Missões Diplomáticas e, Consulares de Am
bos os Países a Desempenharem Trabalho Remunerado, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Vene~ela, em Caracas, em 29 de julho de 1994".
Relator: Deputado Atila Lins; parecer: favorável. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. A matéria segue
à Secretaria-Geral da Mesa. 2) Mensagem n° 635/95 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Indus
trial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia, em Brasília, em 10 de abril
de 1995". Relator: Deputado Costa Ferreira; parecer: favoráveL
Lido pelo Deputado Pedro Valadares. Em votação foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. A matéria segue à Secreta
ria-Geral da Mesa. 3) Mensagem nO 636/95 - do Poder Executivo
- que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do, Brasil e o Governo da República da
Namíbia, em 7 de março de 1995". Relator: Deputado Aroldo Ce
draz; parecer: favorável. Lido pelo Deputado Paulo Gouvêa. Em
votação, foi aprovado por unanimidade ó parecer do Relator. A
matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa. 4) Projeto de Decreto
Legislativo nO 76/95 - do Senhor Luiz Mainardi - que "dispõe so
bre a realização de referendo sobre o Mercado Comum do Sul 
MERCOSUL". Re~tor: Deputado Robério Araújo; parecer: favo
rável. O Deputado Atila Lins, que pedira vista da matéria, apresen
tou voto pela rejeição. O Deputado Robério Araújo eomunicou ter
reformuIado seu voto por entender que o Mercosul já existe con
cretamente, ~mando, assim, inoportuna a realização do referendo.
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Gushiken, Freire Júnior e
Paulo Gouvêa. Em votação, foi aprovado o parecer reformulado
do Relator, contra o voto do Deputado Luiz Gushiken. A matéria
segue à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação. 5) Proje
to de Lei nO 58<:V95 - do Senado Federal- que "dispõe sobre a no
meação dos representantes oficiais do País em organismos
internacionais de caráter oficial". Relator: Deputado José Thomaz
Nonô; parecer: fa,,;oráveI. Concedida vista, nos termos regimen
tais, ao Deputado Atila Lins. O Senhor Presidente informou que a
Comissão constituída para dar prosseguimento à decisão tomada
pela Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento So
cial, da qual é Presidente, já se reuniu e elaborou solicitação de re
latório a ser apresentado nos próximos dias 27 e 28 de outubro, na
Sede do Parlam~nto,LatinoAmer:icano, em São Paulo, onde cada
~staiio .~iá convidádo a aprésentar sugestões concretas para ela
boração de empregos, solicitando aos membros desta' Comissão
que, caso haja alguma sugestão, seja a mesma manifestada. Não
havendo mais quem quisesse fàZer uso da palavra, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos, convocan·
do, antes, outra para o dia 27 de setembro. E, para constar, eu,
Andréa Maura Versiani de Miranda, Secretária, lavrei a presente
Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e publicada no Diário do Congresso NacionaL - Deputado
Franco Montoro, ,Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO ção dos itens 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,13,14,15,17 e 32, que foi
. E SERVIÇO PÚBLICO aprovada. 2) Emenda do Senado ao Projeto de Lei n° 3.935-CI93 -
Ata da 35" Reunião (Ordinária), realizada em 20 de setem. que "autoriza a reversão ao Município de COimbra, Estado de Minas

bro de 1995 Gerais, do imóvel que menciona". Relator. Deputado Luciano Castro.
No dia 20 de setembro de 1995, às 10 horas e 50 minutos, no Parecer: favoráveL Em votação: aprovado, unanimemente, o paie

plenário 12, Anexo lI, da Câmam dos Deputados, reuniu-se a Comis- cer do Relator. 3) Projeto de Lei nO 42/95 - do Sr. Nilson Gibson
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a presidên- que "dispõe sobre os crimes contra a organização e a liberdade
cia do Deputado Wigberto Tartuce, Presidente, presentes os do trabaJho, seu processo e julgamento, e dá outras providências".
Deputados Marcos Medrado, José Pimentel e Zila Bezerra, Vice-Pre- Relator: Deputado Jair Meneguelli. P.arecer: pela incompetênci~
sidentes;. Jair Siqueira, Jair Meneguelli, Paulo Rocha, Luciano Castro, da Comissão para se pronunciar sobre a matéria. Em votação:
João Mellão Neto, Sandro Mabel, ndemar Kussler, Waldir Dias, Wil- aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. 5) Projeto de Lei
son Braga, Zai.re Rezende, Maria Laura, Costa Ferreira, Benedito nO 610/95 - do Sr. Humberto Costa- que "dispõe sobre proteção à
Guimarãe~, Jair Bolsonaro, Luiz Moreira, José Carlos Aleluia, Ayrton testemunha de crime e dá outras providências". Relator. Deputado
Xerez, Wilson Omha, Roberto França, Chico Vigilante, Jorge Inocêncio Oliveira. Parecer. pela incompetência da Comissão para
Wilson, Inocêncio Oliveira, Aldo Rebelo e Paulo Paim. Deixa- se pronunciar sobre a matéria. Em votação: aprovado, unanime
ram de registrar suas presenças os Deputados Agnelo Queiroz, mente, o parecer do Relator. 6) Projeto de Lei n° 4.675/94 - do
Fernando Lyra, Márcia Marinho, Michel Temer, Miguel Ros- Poder Exec:utivo (MS~ N° 472/94) - que "dispõe sobre o pro
setto, Miro Teixeira e Valdomiro Meger. Compareceu ainda o cesso seletlvo para o mgresso nas categorias funcionais da Car
Deputado Paulo Feijó. Expediente: Havendo número regimental o reira Policial Civil do Distrito Federal e dá outras providências".
Presidente abriu os trabaJhos e concedeu a palavra ao Deputado Relator: Deputado Chico Vigilante. Parecer: favorável, com duas
Paulo Paim que questionou a votação do Projeto de Lei n0 emendas. Vista: Deputado Jorge Wilson. Discutiram a matéria os
5.141/90, apreciado na reunião anterior. Segundo seu entendimen- Deputados Jorge Wilson, Paulo Rocha, Luciano Castro e Chico
to, fora votado apenas o parecer do relator, Deputado Zaire Rezen- Vigilante, que acatou sugestão do Deputado Jorge Wilson alteran
de, que fora rejeitado, não ficando claro o que tinha sido aprovado, do a Emenda n° 1. Em vótação: aprovado, unanimemente, o proje
se o projeto originai, ou o voto em separado do Deputado João to, com duas emendas. 7) Projeto de Lei nO 4.493/94 - do Tribunal
Mellão Neto. Discutiram os Deputados Sandro Mabel e Luciano Superior do Trabalho - que "cria cargos no Quadro Pennanente de
Castro. Depois de ouvir atentamente, o Presidente submeteu à Pessoal da 'Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3& Re
votação o Projeto de Lei nO 5.141190 _ do Sr. Eduardo Jorge _ gião e dá outras providências". Relator. Deputado Zaire Rezende.
que "dispõe sobre as obrigações dos empregadores em relação parecer: favorável, com emenda. Vista: Deputado José Pimentel.
à saúde dos trabalhadores", que foi rejeitado. A seguir, desig- Em votação: aprovado o projeto, com emenda. O Presidente pas
nau o Deputado João Mellão Neto relator do parecer vencedor. sou a presidência ao Deputado José Pimentel, para que pudesse re
O Deputado Paulo Paim propôs que fosse feita a correção na latar o item seguinte. 8) Projeto de Lei n° 720/95 - do Ministério
ata da 32& Reunião Ordinária, tendo obtido a anuência de seus Público Federal (MSG-PGR n° 2/95) - que "altera para 285% o li
pares. Dando continuidade, submeteu à apreciação do ple- mite máximo da Gratificação Extraordinária devida aos servidores
nário as atas da 32& Reunião Ordinária, já corrigida, da da categoria funcionai de Técnico do Ministério Público da
33& Reunião de Audiência Pública, realizadas em 30 e 31 União". Relator: Deputado Wigberto Tartuce (avocado). Parecer:
de agosto, respectivamente, e da 34& Reunião Ordinária, favorável-ao Projeto e à Emenda n° 1 e contrário à Emenda nO 2
ocorrida em 13 de setembro;EJue foram aprovadas. Ordem do Dia: apresentadas na Comissão. Vista: Deputado Paulo Rocha. Pare-
O Presidente submeteu à apreciação do plenário os seguintes re- cer reformulado: favorável ao Projeto e contrário às 2 (duas)
querimentos: 1) n° 34195, do Sr. Paulo Paim, ''propondo a realiza- emendas apresentadas na Comissão. Discutiram a matéria os
ção de seminário sobre negociação coletiva"; 2) nO 35/95, da SI" Deputados Chico Vigilante, Luciano Castro, Jorge Wilson
Zila Bezerra, "propondo a realização de seminário internacional e Paulo Rocha, que requereu destaque para as duas emendas. Em
sobre a reforma do estado brasileiro"; 3) nO 36/95, do Sr. Paulo votação o parecer do relator, ressalvados os destaques: aprovado.
Paim, ''propondo a realização de seminário sobre organização sin- Em votação a Emenda n° 1: rejeitada. Em votação a Emenda nO 2:
dicaI"; 4) n° 37/95, do Sr. Paulo Paim, "propondo a realização de rejeitada. Resultado: aprovado o projeto, nos termos do parecerre
seminário sobre a participação dos trabalhadores nos lucros das formulado do ReJator. O Deputado Wigberto Tartuce reassumiu a
empresas". Em votação: aprovados. Pauta 15/95 _ De conformida- presidência. 9) Projeto de Lei nO 4.267/93 - do Senado Federal
de com o art. 50, § IOdo Regimento Interno, o Deputado Sandro (pLS nO 30/93) - que "autoriza a criação da Fundação de Assistên
Mabel requereu inversão de pauta para apreciação dos itens 13 e cia ao ExcepcionaI- FUNASE, e dá outras providências". Relato
14, que foi aprovada. 13) Projeto de Lei nO 144195 _ do Sr. Álvaro VaI- ra: Deputada Maria Laura. parecer: contrário. Em votação:
le - que "acrescenta parágrafo ao artigo 74 da Consolidação das Leis rejeitado, unanimemente, o projeto. 10) Projeto de Lei nO 2.509/92
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de - do Sr. Zaire Rezende - que "dispõe sobre a criação da Ordem
1943". Relatoc Deputado Paulo Rocha. Parecer. contrário. Em votação: dos Professores do Brasil e dá outras providências". Relatora: De
rejeitado o p.ojeto.14) Projeto deLei n° 36Q'95 _ do Sr. Jorge Tadeu putada Zila Bezerra. Parecer. favorável, com 15 (quinze) emendas.
Mudalen - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de colete à Vista: Deputado José PimenteL Em votação: rejeitado, contra o voto
prova de baia por proftssionais nas condições que especifica e dá em separado da Deputada Zila Bezerra, primitiva Relatora, o proje
outras providências". Relator: Deputado Jalr Bolsonaro. parecer: to, nos tennos do parecer vencedor do Dep. José Pimentel. 13) Pro
favorável, com emenda. Vista: Deputado Sandro Mabel. Em vota- jeto de Lei nO 4.585/94- do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
ção: aprovado o projeto, com emenda. O item 2 foi retirado de instituição da Semana do Trabalhador'. Relator: Deputado Jair
pauta. As demais proposições tiveram sua discussão adiada. Pauta Meneguelli. Parecer. favorável. Em votação: aprovado, unanime
16/95 - De acordo com o art. 50, § IOdo Regimento futemo, o mente, o projeto. 14) Projeto de Lei nO 4.658/94 - do Sr. Nilson
Deputado Sandro Mabel requereu inversão de pauta para aprecia- Gibson - que "dispõe sobre a vinculação dos servidores inativos

do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdên-
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.
cia Social- INAMPS"; Relator: Deputado Jair Meneguelli. Pare- Submetido à apreciação do plenário, foi aprovado, fJCaD.do, conse-
cer; contrário. Em votação: rejeitado, unanimemente, o projeto. ,qüentemente, o item 26 retirado de pauta. Os Depltados Sandro
17) Projeto de Lei nO 80/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera o Mabel, Costa Ferreira, José Pimentel, Luciano Castro e Paulo Ro
artigo 452 da Consolidação das Leis do Traballio e dá outras pro- cha pediram vista dos itens 4, 11,21,29 e 31, respectivamente.
vidências". Relator: Deputado Jair MeneguellL Parecer: contrário. Foi concedida vista conjunta ao projeto de lei constante do item 24
Em votação: rejeitado, unanimemente, o projeto. 32) Projeto de aos Deputados Sandro Mabel e José PimenteL As demais proposi
Lei nO 596195 - do Sr. Felipe Mendes - que "determina a alienação de ções tiveram sua discussão adiada. Encerramento: Nada mais ha
imóveis residenciais de propriedade de fundações e empresas públicas vendo a tratar, o Presidente encerroo os traballios às 12 horas e 35
federais 'e dá ootras providências". Relatora: Deputada Maria Laura. minutos, antes convocando reunião ordinária para o dia 27 de se
Parecer: contrário. Em votação: rejeitado, unanimemente, o projeto. O tembro, às 9 horas e 30 minutos. E para constar, eu, Talita Yeda de
item 18 foi retirado de pauta. O DepItado João M;,llão Neto apresen- Almeida, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
too à Mesa requerimento de infonnação solicitando que o Minis- aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
tro da Saáde se manifestasse a respeito do Projeto de Lei nO 445/95. ção no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇAo DOS BINGOS NO BRASIL

ATA DA 188 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM
14 DE SETEMBRO DE 1995

Aos quatorze dias do mes de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, às quatorze horas
e cinquenta e cioco minutos. reuniu-se no Plenário número nove, Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasília, Distrito Federal. sob a presidência da Deputada Zulaiê Cobra, a
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL. criada pelo Requeriment()9flÚmero dois, de mil.
novecentos e noventa e cinco. com a presença dos Deputados Carlos Santana, Arnaldo Faria
de Sá, Marquinho Chedid. Nelson Otoch, Nelson Meurer. Padre Roque. Ricardo Gomyd~

Vicente André Gomes e Zulaiê Cobra, membros titulares; Jovair Arantes e Pedro Wilson,
membros suplentes; Deixou de comparecer o Deputado Eurico Miranda. ORDEM DO DIA 
Reunião extraordinária convocada para discussão dos fatos apurados na diligência em casas de
bingos de Brasília, efetuada pela subcomissão composta pelos Deputados Carlos Santana,
Marquinho Chedid e Jovair Arantes e pelos Deputados Ricardo' Gomyde. Vicente André
Gomes e Salvador'Zimbaldi que. também participaram da diligência. A Senhora Presidente
justificou a ausência do Relator Deputado Eurico Miranda à presente reunião, em virtude do
mesmo ter assumido compromissos inadiáveis no Rio de Janeiro. O Deputado Marquinho
Chedid, aproveitando a oportunidade solicitou à Comissão providências no sentido de que
sejàm justificadas as ausências em Plenário ontem, dia treze de setembro. e hoje, pela manhã,
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do. deputados que paniciparam da diligência. A Senhora Presidenle designou o Deputad~
Ndson OIoch como Relator alihoc e passou a palavra ao Deputado Marquinho Chedid para o
relllo dos fuos ocorridos dUW11C a diligência que propiciaram a intcrdiçio do Bingo do Lago
Sul, Bingo da Torre e Taguá Bingo. Paniciparam da exposlçio também os Deputados lovai<
At1nles, Carlos Santana e VH:Cl1te André Gomes, todos ressaltando e agradecendo a
cooperaçio dos Analistas de Finanças do Tribunal de Contas da Uniio. Anselmo Loschi Bessa
e Márcia Maria de Souza Faria, bem como dos seguranças da Càrnara Luiz Amonio Barbosa
Berlolino. ponto 3731. Eduardo Brasileiro Ceolin, ponto 5505. e Gilson Pucci Pinto. ponto
5514. que acompanharam OI deputados na referida diligência. Em seguida, a Senhora
Presidenle registrou a presença, no Plenirio da Comissio. dos funcionários do Tagui Bingo e
submete i votaçio a convocaçio do representante dos funcionários, Sr. Alexandre Moreira
Oliveira, para prestar depoimento i CPI. Aprovada a convocaçio o Senhor Alexandre tomou
&S5CIllO à mesa, prCSlOU o juramemo na forma da lei e iniciou .... exposiçio. sendo. no final da
mesma, interrogado pelos Deputados Zulaie Cobra, Arnaldo Faria de Si, Ricardo Gomyde,
Marquinho Chedid, Carlos Santana, lovair Arantes, Padre Roque, Vicente André Gomes e
Ndson Otoch. Dando prosseguimento aos trabalhos. a Senhora Presidente submeteu i
votaÇio do Plenário a convocaçio da funcionária Mônica Honorato de Sou... Uma vez
aprovada a con,·ocaçiO. a depoente, após prestar o juramento na forma da lei, deu inicio ao
.... depoimento. sendo interrogada, no final. pelos Deputados lovai< Aranles e Vicenle Andté
Goma. A Senhora Presidente agradcccu a presença dos funcionários do Taguõ Bingo. bem
como a colaboraçio dos depoentes, tendo os mesmos, a seguir. se retirado do Plenário. Foram
apresentados, submetIdos i votaçio e aprovados requerimentos dos Deputados Marquinho
Chedid, solicitando documentos ao Bingio da Sone. estipulando prazo até o próximo dia
vinte para recebê-Ios, e a convocaçio para prestar depoimentos i CPI dos responsi"eis pelos
Bingill dos Imponados, Bingo da Torre e o Presidente da Federaçio de Voleibol do Distrito
Federal e do Deputado Nelson Otoch, requerendo que a CPI oficie a Secretaria de Estado da
Fazenda do Distrito Federal para identificaçio do proprietário do imóvel utilizado para
funcionamento do Taguõ Bingo e a convocaçio da funcionária do referido Bingo. Debora
Alves. A reuniiO foi gravada e as notas taquigraficas, após decodificadas, serio 3l1e,adas aos
aulOS do Inquérito. Nada mais havendo a tratar. a Senhora President~ ~~..IJrou encerrada a
reuniiO às dezesseis horas e trinta minutos. E, para constar. eu. ~ , Maria
Auxiliadora B. Montenegro. Secretária, lavrei a presente Ata, que. após lida e aprovada, seri
assinada pdJ1~n!)óí'ã'Presidente e encaminhada i publicaçio no Diário do Congresso
Nacional. -g.7J1

lUlcamiIIIo de lllIIgIncleI • cIIIIgIrI*e lk:II ......... ao-. mrnb6m juotilk:IIr •

aJ!IIfonciI do RIl*lr. que lInIw .-n j6~ 1*8 ia 14 _ • nIo

.-ou lugIIr em vOe ..... l8Ide; por IMo. ccmo lInIw de Ir .. RIo de Jeneira ...

_de_o

o IR. DIPU1'ADO lIMQllNlO CHIDI) • N/IJIIa. j6 que WU

fazerl*le de quwo 116 pedir que. ..~ • Ira. ......... juIllIIque •

......... .-0de ll*lhI. doe llepuIadoe que""""__cIIIIgIrI*e.

au.Ie que foNe juIIIIIcede ·doe DIpuIedae JovIlr ArnIe, CIrtoe

a.rane. ..pnlprIo, do~ VIcenleoan-.que..,.~

Deput8do NeIIOll 0!DCll, V.Eu.. hoje. Deput8dO. tani ...... de ReIMor lll..lJl& •

iaao .... nóe Lm llfW1de prazw. eque o~ MIlquinho Chedid faz pelle

__ SubocmiuIo de DlIigIrtCi.I. 11m depoimento."...-. V.Ex". fica como o

o IR. DEPUTADO IWtQUIHHO CHEDlD· ~ quoremoe

__ fechedo .... 402 NorIe. o "Sr.1lingo". EIlivemoo no Bingo de T....... no SelOt

~. __ todll • doc:urnenleçiO e .- foi entregue *ComiaIIIo. A

eon- pediu De docunInloe .. 21 _ e eguerdou ..... 23 _. 23h30, lIlIÍlI

ou _ • .,... de doc:urnenleçiO ....~ Como.-foI.ngue••

eon-lId1OU por bom~oBingo de T E__ bom cI.-aI ~ Illlp.

dizendo que • eon- __*cliIpoIlçIo .-• cloc:llII*1taçi •• e

que .... ertnge •• 1IbInIçIo de docunenIeçIo o bingo__ fechedo.~ de

..._. llepoiI nóe for'rloe... T~ ... o "Taguebingo". A Pollcill

IotIIIIerdMH1Oe Iode ........... PoIIclII FedInII~ de ........ _

pouIveI • com t1iIIcuIdede. /11M _ ~ E lll*ldo e:tlIgamoe ..,

em que nóe c:hegemoe. _ "OIIwrt, podont Ir. NIo /li l1inguim equi, nIo /li

nIngu6m que lItIrtde. (la__ fln de cldede...rr.m. e nIo /li doa.wnenIo. nIo

/li .-•. PodIm _ .. Foram lIlIÍlI ou monoa _ • ......-. E nóe

percebImae que • liIueçIo __ ftJrlc:ioNrloe • lI"AliIO dIIIciI. Sobra Da

JllOIlfIel*Ioe, • eIIgeçIo que ..,. foi peIDe lurlclonirioo fole MgUinle: "00 donoa forem

(la lurlclonirioo lIIIgeIwn que ........, &UorIzedoo • fazer o bingo. e o dinheiro que

~ que~ ..... peger o laIirIo-. que /li

__ EnIIo,~.__. O deIogedo dIl12" DeIegeda __

lurlclonirioo em~ iquIlo.~~c:IteqlM,~. _ ~ de

-1IIcale, ... nola _ de F-.çio, ouIrlI nola _ do bingo. o.u.no. tudo

o no TrlbuIlIII de ContaI, • __ tudo 18a1Ido.... que hoje • em- _

A SR". PR!lIIDEHTE (~ ZUIeII CoIn) - e- queI. pnMlInciII._. lr1ClUIiYe exiIle j6 ..... ComiIIIo de ftJrlc:ioNrloe do bingo

~__..,Preei<IonledeCIinare. que via_.~ ..,. jllÓlCiIlQ minulOe, ... der~ lObre

IlrMiIie.F~ dIpoia. por volta de 01h15 de menhI. .., bingo do Gilberto 8eIornIo. o

A IRA. PRESlIlEHTE(~ZUIeII Cobra0) • PIlrll juItiIicar. bingo de F-..;Io dIl Ttnis de ~..daC~Br..Ueira de

_ por rnoliYoe de diligincie extenw, 1*8 que V.ex.. nIo 1_ f_ Ttnis de MeIa; dIpoia mudou F-..;Io, e _. tambim com eIvIri de

~ MIlquinho e-. como 1i.Ex". faz I*!e de Subcomiallo que faz .. tunciOnamerito vencido • com • lança ri' 2 do GDF. 111M com eIvIri vencido. ~
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~.~, a. .... b1np que vi.n.mo. onlem NIlo com ...... atividlldel Q..., _ lM1bém que a ComillAo _ uma atuaçIo muita tranqüila; agiu com

_. Peço que a~ ccmuniqua o .flllO ao GDF a • policia para nfoo muita bom _, MIII radicalilmol, oempia conv..-, em raIaçto ao pedido dos

deixaram a. bingoIluncionaram. EIlj 0Ilt0? ~. Ela lIria condiçOM de .... inclusive maio rlgida, a nfoo foi, por ter bom

A IR". l'REIIIlEHTE(~ ZUIai6 CobraI - Qual foi o NIlIO. Poderia ter aprewldido a. carTOI, como o Deptàdo Arnaldo Fo de S' llOI

ptimeIRI, o que_a fec:hedo? di...; poderia ter lido várias atiIudH radicail. Mel llÓI~ pelo bom HIlIO • pelo

equilibRo. EntJo, llÓI __ ljll'OV8iter a opo<11a1idlIde, ~ que, por entendimento

o IR. DEPUTADO IlARQUINHO CHEDlD • "Star Bingo". O "Star nouo, axneçamce a fiIcaIizaçIo por BtaIIlia, que , a CopilaI, poli ntamos aqui, a

Bingo" ji__~; nfoo havia... terl_ que COIIlIÇW. na noua CIIIII, aqui no Dilttilo F-'J, mas querI~

A sR-. PAEIIIlEII1E (DopuIadII ZUIai6 Cobre) -"Ster BillQO"? tambim~ _ lJIIbeIho, com a autorizaçlo de cem_, em oulrOI

O IR. DEPUTADO lIARQUlHIIO CHEDID - "Star Bingo", na <102 E-, com o~ _ UIUlXo por mail Depulados. N6a nfoo

Nona. COllMQUÍlTIOI, no "BingIo dos 1mporIadoI", .- dIliniIivamonte dos fatol. NIo

Iivelam concIiçjleI de inIonnar quanto o bingo anacedou, quanto recoIhIu de impoIlo,

O IR. DEPUTADO RICARDO OOIIYDE - E... ji .. enoanIrave

fechado.

O IR. DEPUTADO~HO CHEIlID - Hoje pela rnonhI, llÓI

Mimoe--. Ontem, __......-porvob de 3 horaI de lIWlhI.

Hoje, .. llh30 de rnonhI, COlft Ioda a oat.1In de MQUIW1ÇII da e- -• _ que

CIlIlIigrw aqui a. "'"'- eklgIoe • MIlIIIncIa a 1lÓI- eotIvemoa na 712 Narte, no

"BingIo dos 1rnparIadoe". N6e pedImoe .. doc:I.InInIagll Prlmelro __ que lIIl

do "BingIo da SolW', que' o Sr. W"llIlI" u.qu., _ que a."'" bingoI que o

GDF _ flnm para0 Genw, a que o bingo que -.Ill_rocIlldo "lIll'" _

o da FedoIaçIo de lIaIqueIe; que _ haviam _ .... bingoI com eularizaçIo do

GDF a UIII bingo com 1irr*lW. N6e pedImoe .. cIocun'lIntÇleI '-'~.

NIo havia concIiçjleI ~ 1IecIIIU, de _ a cIclcumInlaçIo Ioda. RaquiIlternae _

cIclcumInlaçIo, que _ aqui, na e-. E havia meiI ou _ 1ft 25 carTOI, nfoo',

Ilepoado JovIlI? lJnlI 25. HavilI da 18 a 20 carTOI ImporIadoII6. N6e pedImoe ..

nolM flIcaIe; foi MIIm conIIgindo o _ de uma nota 1IIcaI, o _ de UIII Twlngo

o Twlngo, ji com Irnpc-. - com impoIlo, 8 mil a SOO _I Erdo,IlÓI~ a

PoIIciIl F__, que foi~ para li, a a RaoolIa F__ lImb6m; o

S<Jper'.1lIl1dlo1le da RaoolIa F__ enviou o Or. _ com a__fIIceI; llÓI

___ .. _ •~ • RaoolIa F__, para apuraçIo dos fIIIoe a

(P....) FIoou ccnlIlrMdo que havia, ali o inicio de fiIcaIIZaÇIo,~ carTOI MIII nota

filCal, a n6I deixamol para a própria Recai1a _ 1eV_, porque a Recai1a 11m

Mel llÓI percebemos que nfoo havia infonnaçlo, nfoo COllMQUÍlTIOI infonnaçIo lOble

'1_ cartelu flnm ...- no último bingo, lOble a. valorM _ alOble

lIl**I pegou ao clube. lnfomleçIo _ A _ , que - - problema

dos bingoI ao "Deue fXd'. E nIo exillll nenI'AJlI1lI filClllizaçlo _a em relaçlo ...

bingoI aqLi em IIraIk ~ 11m que eu lanho a _. Depoil l1ÓI vema. começor a

diIQlIIIo; .. aIgUIIIllepoado que perticipou de diliglncia qui.... .......,.,. algo, •

A 1IIt". PREIID!NTE(~ ZUIai6 Cobra) - Vou .. a

__ "lIll'" ao~ Jovalr~ a depoia ao Deputado CerIa. Santana. De

O IR. Il!PUTADO JfNNII. ARAHTElI - Só de mendalo,

A IR" PIIElIlDEN1E (Depuleda ZUIai6 Cobra) -.uo o fizeml».

O IR. DEPUTADO JfNNII. ARANT'Ea - Ótimo. N6a faIlamoI a

- da nw1hI porque .......... em diUglncia. Bom, Sr. PreoicIorU a 8rI.

~ acIlo que a. __ lei,_*," que fizemot vIo .... todos-. MIIlpl'e que

noe lImInrmoI, l1ÓI a.~ que eotIvemoa ptM«lIM, coIoc:acIa. • baila. Nela,

1110, aqui • de apooladorae de e- _ de liIIn, ao _ pelo que_

enlIndiIm, do jogo a do lllIl8io que 16 _ executado. ErGo, ouvimoe tambóm _

curo Imo, o da~ que __ 1pClIlIndo; hi UIII curo dedo poIilivo:

~ lodM .. inIIaIÇlM de CIIIII a~ que 110 boM, em perIeila
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lá _ com o poprIetjrio pelo _ • quem falou com ele foi o~

Vk:enle. e o~ _ que Il1o poderiII ir jji porque _ lICII11Ildo, e que o

gerente c:ertamenlea~ OI' documenlos, que OI docurnlInIos _1IfIl no

eocril6<lo etc. e tal. Chegou, depois de algt.m tempo.•.

A SR". PRESIDENTE (Deputada ZU'a11 CobnI)- Q~ bingo ....

_1

o IR. DEPUTADO JOVAlR ARAHTElI • O "Bingo de Torre".

Algum tampo depois chegou o HgI.Ildo proprietjrio, o ratpOllIável, dizendo que havia

ido comprw passagem; inclulive rnootrllu a passagem que havia c:omp!1Ido. Por luo

ele ..-__ do bingo. Mas disse que OI documenloo eatavem jji. Mexeu nas

''Bingo de Torre", di~ inc:lulive a ir ao Naitório para var .....

docurnlInIoo, para Il1o dizerem que ... estávamos agindo com radiealilmo: "NIo, Il1o

'" problema. Nóo salmos daqui e vamos ao Naitório para ver OI documenlos". Mas

em hora nenhuma e pauoe responúveI paio Naitório --.., nem o poprIetjrio

.. dignou a abrir _ eocril6<lo para mostrar ..... documenloo. Tivemos, Inc:IuIive,

UITlII paclIncia muito grande, no "Bingo de Torre". Nóo _ jji queM duas ho<aa,

para que eleo~ OI documentos. Como Il1o OI apreoer1Wam, ...

lOIicilamoa que al" fechuaem a C8IlI naquele 1llOfl*m. É ilnpelrtanla dizer que a

C8IlI _a cheia, e quando foi anunciado que a C_ doa~, por

Intarm6dlo de CPI do Bingo, es__o_, ""idenIarnente OI apootadoreI,

OI freqüentadores Il1o gostaram. Mas é Irnporta1le _, lI!iI para ....g- a

imagem _ Poder, _ Casa e doa Srs. Deputados, que licamoI na porta do bingo

e enfrenllImos OI grupos de apostadonts que queriam _rnenloI. ConVllt'l8l1lOl

com todos eles, explicando aos apollfadores que o 110lIO trebàlho é Inclusive o de

pmservar alioura doa bingos no Brasil; se '" algo de que o povo bresileiro gollta é de

pg., mas é preciso haver lisura, dignidede. Após ... explicaçlles, fomoe muilo bem

entendidos pai" palIOU, que di_ que eotávllfllOl realmente fazendo um

trabalho de rotina que poderia _ sendo feilo pala Secretaria de Segurança Pública.

sei lá por quem, pala F-', por quem tem direito de fazer luo. Lá em Teguatlnga

licamoI muilo preocupedoe, multo maio - e para isso gos!arfllfllOl de pedir a atençlo

_ Comlsalo e _ C.... • com os ~Ihadores daquela C8IlI de bingo, chemada

"Taguabingo", porque OI servidores, quando lá chegemos, dilHr8ll1: "Olhem, aqui nAo

'" dono. Quem está _ somos ..., e 8ItlImoa mandando porque estJo.nos

_ Il1o sei quantos _ de sal6rio, Il1o pagam. e estamoa fazendo ... apostas

pouibil_ de ouvi-loe hoje 8Íl1dII .- ComIlIIo. FineliDndo, 88lIvemoo no

Gilberto Selomlo. também constatamos irregularidades e lacramos o bingo do Gi/berlo

Selomlo. Todos eles ttm de~, hoje _, 1lqU1, la quiHrMl fl.nciorw', OI

documenloo quenIo~. Quanto ao "BIngIo dos Importadoa" é muito diflcil

a situllçlo, inclusive a nli... Quanto a ..... outros bingoo lixos '" como medir OI

acontecI_. mas quanto a _ bingo doa importadoa, por .... UITlII atividade muilo

aleal6<ia e muiIo 1OIla, Il1o '" como medir a quantidade de cartelas. a validade _

cartelas, a fonna _ cartalu. o tipo de sonegaçIo que possa _ havendo.

EnlJo. no caIO do "Binglo doa Importadoa"...

A IRA. PREIIIlENTE (08pIáde ZUIaI6 CobnI) - Um

momentinho só, Deputado. As _ que _ aquI_ indicar o nome a o RG,

porque iuo ar, mels_, vai servir para OI 1IIOhorelI, na JusliÇOl doT"-. Todos

_ aqui hoje Il1o só v1_ a CPI, mas depondo. Indiquem também o nome do

bingo. Se todos OI__do _ bingo, tudo bem; a primeira pauoa

indica o nome do bingo e u _ Il1o preclum fazlHo.

o IR. DEPUTADO JOVAlR ARAHTElI - EntIo, Sra. Presidente•

encontrarnoa OI velaJlos. Chegou o advogado - o~ MMluinho __ de

mencionar - do "BingIo dos lmportadoe", dizendo que.nIo Unhamos de fiscalim' OI

C8rIOI que _em jji porque ales Il1o tém obrig8ÇIo de apresenlar nentun

documento de peça comprada. Eles ttm obrig8ÇIo depois, nb ato de -.ge, de

__o bem com a dll'oIide nota filClll. Mas como eram vafculoa importadol, e havia

.-na~ grande de vefculoo jji no pátio, axigimos que 1101 aprasenlaIHm as

nolas fiscars. Suspailamos que '"~, pelo beixfllimo valor doa~:

o.m Twingo, que é o.m cirro da R-.tl, franc6I, ou oeje, de proced6ncla estrangeira,

no _ de cinco mil e poucos _; mais o irnpoelo, seis mil e poucos -.. _

Policie F_ e entregamos o caIO a _, porque iuo Il1o é~ I10I8O, é

problema _, de _ EnlJo, _ bingo velo UITlII série de documenlos, que

eolIo _ll8I'OClIdoa, que llIl'emoI de examinar a contanlo. mM '"_1UIpeila

dei~. EntIo é irnportna dizer que, entre todos que vItItamoa em

_nia, nIo achemos um só que__100% oormo. Iuo é~_.

A IRA. PRESIDENTE (08pIáde ZUla11 CobnI)- Com a pallM'11

e recebendo, _ como vamos comer7' Q_ dizer, luo é assustador. RepitO: é O SR.'"DEPUTADO CARLOS SANTAHA - Sra.~, Sr.

a_. Eles _ tocando o bingo para tirar o que é deles, porque trabalhararn e Relator, compao .'leIros P.-. primeiro quero dizer • todos ..-

Il1o racaberam. Ficamos comovidos com a situeçIo, mas jji naquele bingo há pr6mioe, companheiros que acoinpanharam ontem o I10I8O _lho, IIOS _ de CMa a

'" objetos carluimol, existem equlpernenlol que precIum de guarde Imediata para aos companheiros do Tribunel de Contas que estiveram ~. que Ilcou

que Il1o haja nenl1IIl1 sumiço. porque quando a Justiça do Trabalho intervier _ e temos demoI_ a pouca estru!In que _ CMa lem. luo para mim Ilcou mullo nftldo.

de solicitar que .. faça uma IntorvançAo ainda hoje, lá -, com certeza deverá .....estar Pelo lll8IlOS OI _ de __--., .... aeglnI1Ç8, • Il1o 11m. É o.m

lÍqUilo para .... vendido e pagar OI servidores "'" Il1o racaberam, que _ inclusive negóào muiIo ruim. O p8I8OlII trabeIhlI até _ horas da nolIa a Il1o _ hora

hoje fazendo UITlII visita equi. e é importante que depois .. coloque em votaçio a exIra. Depoia que _ o_. cheguei ao - onde moro ti cII-. • mala
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_",,*,-.,. secretkioI, ..... peuou toeIat. E.vou diz«, porque IOU pelilta,

_ ....-110 de onlem nIo _ twa!lIllOIIII, nIo _Iràlho nouo. se a seaetaria

fcna a s.cr-la de F_,' havia outras~ que ela pocIerIa

elClalacer. lua que eetllu dizanda .. aplica a todo& OI. No bingo de Toguatingll, Sra.

-, fique _ que 16 haY\8 um garoto __ *noite, uma palia.

menor de ldIIdII __o a- dizw, noo 1Ufll'MO, porque o bingo l* vinha

1'untlonendO com _lrragulerIdIIdII h6 vilrica diae. H* vilrica diul Q gonnIa do bar •

um~. E h6 maio, aquilo que começamoe a dilCUtir aqui, _ ~ do

controle da _. NIo h6 controle, hoje, de -. NIo exisWl Por meil que

trabalhemoe, acho que depo!l_IM de !azar uma .....,110 no..., na~ que

vem. uma .....,110 fechada. com .,. DeputadoI, 16 .,. Deputadoe. Proponho uma

reuniIo-. porque _ uma pn>poota a !azar e nIo quero fa%6-Ia. em público,

mao vamoo IM de_. porque o que _ acontecendo aqui... ac:ontaeer em oulrH

....*uma queaIIo vioIentlltime. Entlo~ que na _ que vem pouamclI

_ uma reuniIo *"-- uma outra lituaçlo: verifico que.... nIo _ até ao

quIIlrO hcll1II da ... a doWnentaçIo que exigimoo neue ..-.tIdo • ainda 110 quinze

horaI a pouco • nIo l8lal11OI lempo pera anal_ ..... documen\OI. Há uma
tand6ncia ....Jmenle de man!elmoll .....__fec:hadoI at. trabalhamlol

_ queatIo, porque .. nIo flZ8lTllOl illO quem vai ficar desmoralizado IOITIOI nóI.

P.... oaimioã daqui. dulocarmo-noo como llOI deliOClllllOl, nIo devamoo tamb6m

lIcar dIItmoraIlzadoI Outra que_ que • fund_1 para nóI • a HgUinte: na...

Ievantamenlo, _ cada vez meil nltido o falo de t'U8 o _ - que _a .....

beneIlciado • e o clube nIo recebem nada. Só que Iam uma queaIIo: a g11ll1de maioria

doe c1uba1 tarnb6m _ oonivanle com illO. AI:ho que o atleta nIo eotá nem sentindo.

AI:ho que .uma da provIdlnciu, depoil, em requerirnenlo, _ chamlltll10l o

Sindicato doe AIIMa e OUYinnoo tarnb6m o que elel dizem lOb<e illO; a FederaçIo de

Brunle. o <lua diz? Noo E_ Unldoe. agora, na NBA, _a havendo um problema

com um acordo; por _ de uma intervençlo do lindicalo, nIo ia haver jogo • ellll'

pr6tIcu toeIat dellndlcato. Em llOIIO Pall nIo .. _Iha illO; quer dizw, OI etielel

q.,. --., _ beneIlciadoI nIo _ nndo. E... último bingo, o doi impor1adol,

digo lIqtJi que _ nIo lOIra filCalizaçlo. E por qu6? Oque~? ,... eartalaollo

dilltibuldae .-.mame, dentro de jomail etc. Entlo, o que acontaoI? P.... haver

um grande oontroIe do "BlngIo doe Impor1adoI", • pracilO examirw u conta0 llOI

banc:oe, VlIfiIll*' o que entrou, fazer todo o levantamento, banco por bc1oo, onde

entrou, em que perlodo, tudo illO, pera depoll exarnirw a quaoIIo da receita

_ 110 piora do que .,. bingoo corm.ntaI, em que ainda h6 um peIIOai, que eltá

" _. que poda fioceliz«. QU8ndo cI1egamOI ao primeiro bingo que vi'iWclOl, U

Irregularidade. Lá nIo llOI dIo o canhoto." 1110 • o que quero dizw, porque ao própriu

peuou que - 16, paio lll8l1OI algumao, 110 infclnnadaI. H' um outro detaihe, qtJl'

vou ai, ougarir Ieja inctuldo no Illlelórlo final: vai ler de haver uma oerUI inlormaçlo,

porque u _ - delCUlpem a -.ao - 110 tio ignorantesl Achem que só

porque ltm dinheiro podam jogar e pronto. Se IheI dizernoI: "NIo, voct poda jogar. só

que Iam de haver uma oontribuiçlo ao Ealado, o EItado Iam de Iev. lUlI porta, quer

dizw, _ oontribuiçIo vai pera outrae __, vai pera a educeçIo", oonatatamoo que

lOOiloo nem _ diIIO, e o jogo viril rnelaI1lente uma queotIo de Iev. Iimpleamente

uma queotIo da Iev. 1'd:o:J que _1lIrernoI da Infonner o que • _ lei, qual' o

aoplriID _ Tenho pera mim que poderIamoo IM reooMdo v*iu quealOee.

probIemu de educeçIo a da oaúda que _ Pall__, com _

queotIo do jogo. se filC8l~ direito, muito dinheiro pocIerIa __ a nIo

prac:loarlamol _ ai, ..".,- Mdc da amerg6ncIa, _ queelOaI toeIat.

--.Entlo _ 11IO, e aobra o _ que _ da dar a .... queotIo,

vililamoo. Os funcion6rloI eoIIo aqui, e eu, que venho do movimento lindlcal, Hl da

uma _: quem apanha 110 lIllll1pI'e OI operWioe. Hoje, pera mim, h6 uma

preoc:upeçIo central: a de a filcallzaçlo nIo daixer lIIir nade daquela bingo, porque

aquele bingo tem de ficar fechado, da forma que, .. for prac:lIo vender o

alguoo deles. se deixá.1mT1OII illO aoonlecer daqui a uni dez ou quinze dial,

poderiam dizar que eles eslavam lesando o patrlmOnio ou algo _hIlnte. At6 por

11IO foi Importsnle e """" ida 'á. sob .... aapaclo, porque "10 vai ,_ .,.

funcion6riol, Intemamenle.

A SRA. PRESIDENTE(De~ ZUllli6 Cobra) - Com e palavra

o Depuledo VJCllfl!e Andr6 Gomes.

O SR. DEPUTADO \,l(:-'~:í' H:,'~F. "'I)rI'''II·· s,•. PIlllidllnte,

antee de entrar no relatório, que j6 foi feito por alguns componhttiroa, quer" fazer dUal

obeervaçOeI i~. Primeiro, quero pambaniz« o poaooal do Tribunal da

Contai. o companheiro que no. deu a....lOria o a r<>mpanheira que /la tr6e honIl da

manhl .. encontrava na rua _1_ oonolOO, o especialmente o pella.1 da

sagtJI1lllÇlI. que inclusiva .. e>cpOa, sem lazer cara feia por OIU" do horário a da fome.

Ningu6m comeu; el.. ficaram oonolOO ai, trai ho<aI da manhI, e illO • oalutar pera

elta C.... Em oagundo lugar, quero parabenizar V.Exa. pela iniciativa da ai.....

Suboomilllo. que 18m lOIIlbra de dúvida muda a hilllória _ CPI, que _vamenle

palIOU uma _ de oerUI dificuldade da oblençlo de dadoI, e hoje temoI todo um

pedil j6 tonnado. De todos .._ bingoo. o quemail me preocupa. o que meil ma

deixa aatarrecido. o bingo da Toguatinga, o "Taguobingo". incIU1lva. por lnfoImaçIo

doi tuneionáriOI, depoil de ler lido noticiado no "Correio Brazilianoa". no Iábado. o

que _ ooorrendo. na aagunda-faira olee "raparam" - a linguagem foi .... - o que

havia da dinheiro, salrem 18m sequer dar aatilfaçio e deix.am • lOCiadada e OI
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trabalhadores raalmonl. sem condiçlo de laZer nada, como uma manobra incluam de

responsabiliur os trebalhadoms pelas ilrtlllularidÍldas que ali poderiam surgir.

Tivemos a iniciativa - au, Jovair Arantes, Carlos Santana, Marquinho Chadid e

RicardO Gomyde • de convidar o pe$1OlI1 para vir aqui presta' depoimento inclusive

como salvaguarda deles mesmot, porque, na verdade, se nAc tivUsemos ido lIi ontem

à noilll, hoje talvez eI•• estivessem totalmente descobertos. Dailqlrl,m trU cartas - e

gostaria que isoa fosse colocado como um parMtese aqui. que inclusive estAo nas

mAoI de um dos responsávels, e traduMm exatllment. a t:'""" imoral, a falcatrua, a

forma de axpor • de lesar o patrirnOnio da soeiadada. O outro bingo que me deixou

preocupado • o dos importados. Em todo canto se ouve fal... em suparfattJramento. No

"Binglo dos Importados" parece haver o subfaturamento, com o único objetivo de o

total do valor ser sonegado, quando é fe~o o cálctJlo do imposto. AItim do maia, oa

chassis dos carros lá expostos nAc batem com OI constantes nu notas fiscais. É

lamentável .... rnÁnob(B: o carro está ali, com ume notll filCBl, e MIo podemOIsaber

se ....notlIliIcal li falsa ou se, nav_o essa nota fiscal é de outro carro que ié foi

sorteado e está a.li apenas cumprindo o papel de preencher as exigAncjas nonmais. Eu

gostarI. de fazer um requerímanto a esta Comissao, que está tBndo lucidez. NAo hé

maia tempo. Precisamos, principalmente, agir equi em Brasflia e pen:orrer todos os

Estados da FederaçAo. E precisamos mais: quebrar o sigilo dos ruponsávals por

todos oa estabelecimantos que apresentem irragul_, pare fazermos os

cruzamantos das contas, pllfll verificar o qua .stá por trás dlsoa tudo. NAo nos derem

os recibos dos premiados; nAo nos deram a ata diliria pare que pudésa6;nQO

.xaminá-1a; nAo nos mostraram a movimantaçAo bancária plll1l que pudesse confarit o

que está acontecendo. E mais: marcaram encontro conosco, aqui, às duas e meia da

tarde, • até a pr.sente hora nAc apareceram. Ob.'íve a intormaçAo de que, inclusive,

s_ entrando com uma modlda na Justiça - recebi .... infonnaçlo agora, no

gabinete - pare quebraram o II1a'8 • funcionarem hoje de noite, prejudicando, inclusive,

um trabalho sário, a luta da inúmeros companheiros desta casa. Po<tanto, eu quero

fazer um apelo • V.ExlI., no sentido de trarllllormar .... nosso requerimento num

requerimento de quebra de sigilo, pare que, sem mu~ demora possamos agilizar as

diligências, ali porque muitos estAo fugindo, muitos estio indo para fora, como

aconteceu com OI doia espanhóia, inclusiv. lesando RIta Pátria que \MI&S vezes jll foi

lesada. Eram as observaç6es que queria fazer .

A SAA PRESIDENTE (Deputada ZUIalt CoMa) - Com a pal.vr.,

o DapuIado Arnaldo Faria de S.. Eu peço que V.Exa. Hje rápido, pora podermos

discutir outras mal6riu, porque até entlo só ouvimos o relato das diligAncjas nos

bingos. V.Ex&. nlo larà relato, mas linda falta o DapuIado Ricardo Gomyde, que

tambàm vai fll... sobra aa dlllg6ncias. Poia nAD, Deputado Arnaldo Faria ela Sá.

O $R. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu.bro mio da

inscriçlo.

A SRA. PRESIDENTE lo.puúlcIa ZUl.. Cobra) - NAo, nAc.

V.El<a. Hli inscrito. Com • palavra o Deputado Ricardo Gomyde.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE • Acho que o ,r.1ato já foi

por todos os Deputados. NAo vou fazer aqui um outro r.lato. Só qU<110 fazer um

encaminhamento à Me.., porque também consider.i • situaçào do ''Talluabi~'' •

mais gritant., umv~ro absurdo, onde proprielàrio nAc existe. EntAo, peço que

ouÇamos, neste momento, SI'lI. Pr_, o releto desse que virou proprialárIo de

fato, que acabou por administrar o local. Quando chagamos e pedimos o alvará, ele

di...: ''Podem !achar tudo isto, porque nAc hé nenhuma documentaçAo". Trata-IB do

funcionário A1.xandre, que vai poder relatar-nos de que maneira V&ln funcionando

e_ bingo nu úiti"",s duas _ ., principal_, de S8gInla-fsll'll ali equi,

quando MIo havia nanhum propriotário do bingo naquele 1ooaI.

A SRA. PRESIDENTE lo.puúlcIa ZUlal' CoMa) • Antas de

palIIl&lTI1OlI a .... outnI _, indago se o Deputado Amaldo Fari. de Sé MIo quar

fal... agora.

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ· Só quero

cumprimentar os companheiros que fiuram as diligAncjas • regl_ que • CPI do

Bingo agora realmante começa e faur aquilo que já devari. _ fazendo há mu~o

tempo. Que realment., .pós essa dilig6ncia, PO"""" ampliar OI trabalhOl, porque

entendo que há problema de bingos em todos OI Estados do P.I•.

A SRA. PRESIDENTE I~ ZUla16 CoMa)· Está carto.

Vou dar • p.l.vrd, agora, ao Deputado Nelson Dlach, que _ equi, hoje,

representando o R.lator. Mas, antas. eu quero colocar aro votaçAo - porque lamOI

gUOlUm - • possibilidade de ouvirmos o Sr. Alexandre Morail'll, comors~ de

todos os funcionliriOl do ''Taguabingo''. Os Daputados que estiverem de acordo

mantenham-se como estio. (Pau...) Aprovado. Ouvi""""" o depoimento do Sr.

A1exandr. Mor.ira. Dou • pal.vl'll, agora, ao nosao querido Deputado Nelson Dlach.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - SI'lI. P.....icIanI•• Sra.

Daputados, após ouvir o ralato dos Deputados que ontem • hoje pel. manhI e!aluaram

dillg6nci.. no Distrito Fademl, quero parabenizar ..... cinco companheiroll paio

trabaiho realizado, pela disposiçAo. Fizeram lalvaz at6 um trabalho um pouco

poliei.lasco, mas important., nasta primeire f.... pora que esta Casa tome

conhecimanto da malidade. Eu apenas quero, como adendo, Sra. Pr.._, sugerir

algumas provid6nciaa, que _ respaldo às dilig6ncias efatuadas ontam • hoje. pora

resguardo do trabalho desta Comissllo • para a rasponsabilizaçlo _ 6rgAoa que

nonmalmante deveriam _ envolvidos na fiscalizaçlo: que se oficia à sacrataia de

Polici•• Sagurança Pública do Distrito FecIerIIl; que sejorn comunicadas por oficio à

_ da F_, à Daiegllci. do Tnobalho • à Racalta Federal todas as

dllig6nciu efa!uadU, todas as visitas ef.tuadas, todas as provicl6ncias __•

solioilando ainda que ..... órgAOI abram Inquérito, espacificamant. em reIaçIo às

suaa ...... de atuaçAo. e depois informem esta Comissao sobra o que foi apurado • o

rtlSU~ das invmgaçOeo. Acho que, com isoa, astaramos r.sguardando-nol •

resguardando a soeiedade, diante do fato de que.1guns "mecanismos" possam _

utilizados, no meio do caminho, pora liberar automóveia, pIlI1I reabrir bingos, sem que
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nada façam ..aulori_ que _ ter, anta, a ruponsabjl_ de _ ....

irreguJoridades. É a lugeolAo que quom fazer a _ Plonálio, a reijOlO DI

parabéns, pela bravura, a ..... cinco "homens de ouro" da CPI doi Bingos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaI6 Cobra) - AnlM de dor a

pallM1l ao nono depoenIe, que _ ainda preenchendo a 1IchII, ... quom dilCUlir

ainda eua queaIAo doi ofícios. T8lII08 um pouco de pr8IIlI com relaçlo a doia bingos;

um delea 'o "Taguablngo", que est6 parado, sob a ob8eMIçIo da PolfCia Civil. EnIAo,

preci~ paaIW rapidemenle um fax para o Secrel6rio de Seg<nnça PúbU"",

com...._ ...._,e um fax ao Sectelãrio da Fazenda do Distrito Federal,

dilInIe da tamanha iJT8g!Jla<ld8de. E, ooncomilantemente, podemoa tamb6m enviar um

ofício li JUltJça do Tr_ho.

o aR. DEPUTADO MARQlllNHO CHEDlD - 510Ir" bingos.

A ERA. PRElllDENTE (Deputada ZUlall CobraI -, NII), &"1>

No caso do "Bingo da Torre" tambim COIbe!.1m fax.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEIllD - E no do Lago também.

A SRA. PRESIDENTE (DaplQda ZUfall Cobra) - o do Lago? É

o do Gilberto Salomlo?

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEIIID • o do Gilberto

S8lomIo est6 f8Chado la'nbém.

A SRA. PRESIIlEt.:TE (DaplQda Zula11 CobraI - EIl6 oarto.

EntIo, qUlllllo 80 "Taguabingo", o ''Bingo da Torre" e o do Gilberto Salom1o, com

relaçlo ....... tr6o, V8lllDI enviar fax 80 a- da Fazenda; já est60 HIldo

lllIlÍigidoa DI ofícios, que vlo via fax, para que ainda hoje o Secretírio de FazandeI

tome unw _ com refllÇl10 li parte _i_a,_COIbe a ala resolver se '"

0lI nIo lIlllorizaçIo, .. '" 0lI nIIo-.Agora, com refaçlo ao "T8\lUClingo", V8Il1OS

enviar um fax li SecreIaria de 5egu'ança Pública, _ '" ,. 11M .ilulIçIo que vai

pertUw, talvaz, llli-. 1I6blIdo, domingo, nIo .. 18be llli quando. Nós precil8lTlOll

___hoje, para que o _ allUlll8.

O $R. DEPUTADO MARQUlNIlO CHl!DlD - Eu IÓ quaro I«nbrar,

S.... PJHidente, que n6I solicitamos· a illlO foi ofiCializado - a~ _

bingos, que__~lICom_.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlIIII CobraI - Está oarto,

tudo bem, llllIIjndepal_ da _ trazarem....

O $R. D!PUTADO MARQUIlIHO CHEllIO - Mas a Com!aIo

tomou a dacislo de IIjopenda< aquaIaI~ llli a -. da dÓc:uíÍenlaçIo.

EntIo, arUndo que a CPI Iam da _ a <ÍocumanlllÇIo tambim. EIl6 COlIo? Porque ..

fomos lá a taehamoa o jogo porque está kregul.., quoAIl1108 ...a doclMnanlaçIo. Se o

Sa<:rel*Io_ que , como ficaonoaao~?

A SRA. PRESIDENTE IDaputada ZUIaII CobnI) - Mas '" a

~, Daputado Marquitlho ChedId, da que o Sacrlllirio IBiba oIiciaImarU,

pela CP/, que houve__, ali _ '" /mlglJI.-idadas actninil!rlltiva

que cabe a ale _.

O IR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu IÓ quero fazer

um adendo, por pracauçIo: n6I nIÓ deV8Il1OS uaar o tanno _"o N60 nIo

fechamoa DI bIngoa. Nós IÓ dacIalWnoa a ouapanoIo das ~, 816 a

comprovaçlo...

ASRA. PREIIKlENTI! (Deputada ZUIaII Cobra) - I__

O IR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • Interditamoa,

auopandemoI. NIo uaemoa a palBVrl1 "I'echamenlo".

A SRA. PRI!lIlDENTE (Daputada ZuIIH CobraI • F_o,

nIo. ~içIo, o que, para mim. di no "*",,,.

O lIIt. D!PUTADO NELSON OTOCH - Pala -. Sr8.

Preaidanta.

ASRA. PRESlDENT! (Deputada ZuIaIt I- PoIs 1110.

OIR. Dl!PllTADONELSON OTOCH· Ein compIamanIo li

sugMlIo doi olIcloa, quaro lUgBIir 808__ lhaiIoa do Tribunal da Conlaa a

11 Sra. PreaidarM que no inldo doi ofícloa, _ para que 1110 pairMn dúvIdaa a ..

defina melhor a ~Iidadai praceitue-ae o noaeo di,. ClXlIlI\uCIoneI da

~ ia madidu~ para que ..~ _lanIwn P8!faila

conaciIncia da reaponsabIJ_ paIoB 81llB que daoorraIto das 8tividadaa dasta CPI

no dia da ontam e no da hoje. Que se Inicia _ que ..- agindo _ doi

preceitoa COIlIlituolonail e dentro da compel6ncia que nos li atriburda pela

Constitulçlo.

A SRA. PRESIDENTE (Daputada ZUIaII CobnII • Daputado

Nal8Oll, V.E><a. poda repetir? No inicio do ofício...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH· Que no faIllll do ofício

Hja esclarecido que esta CPf est6 agindo da acordo com .. lU8I alribuiç6ea,

previ_ na Constituiçlo, para que um .-.or mal. ou """"'" daaavioado, um

JIICreljrjo maio ou menos _ento nIo venha depoio &Jagar que nIo t8lllDl ....

compeljncia. E , bom que lO fala em Constituiçlo FlIderaI, porque todos n6I temos de

nos BUjailar li nona Lai MIIlor. E... , a sugaslIo que ... quaro dar, para que Iudo Hja

o mais a"pUcilo a cristalino posalval.

A SRA. PRE8IDENTE (Deputada ZuIaII Cobra) - V8ll108 dor a

palBVrl1 ao Sr. _ Moreira, llli para podermoI dlljl8l1lr depoI. DI 11u_

vil~.Ela Iam quo p!Hlar o jtnmanto;-..de um dapoi"*,,,> ollcial li CP!.

O IR. ALEXAHDRE MOREIRA - Prirnalro, boa _ 80S Sra.

~, li~ da MeIa a 80S damai. que est60 aqui no pIanirio. VOlI fazar

o compromisso rnI agora. FlIÇO, sob a palavra da horYa, a pr!lII*U da dizar a

.-do que lIOUbar e que ma for perg_ também. Em prirnalro lugar, ....

bingo, QlMIldo • \l8llIe começou ~hr, todDI nós fomos coagidos • auinar um

oontTatD em branco, em primairo lugar. Todos DI tuncion6rioa _i_um oontralo
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em branco, sem saber o valor, funçIo, sem nadiI, ponJU8 _ fIA0 sariarn

conIralados pela empresa "T8\lUobingo".

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 Cobra) - O contrato .....

em branco?

o IR. ALEXANDRE MDRElRA - Em branco.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) - Um papel em

branco?

o IR. AlEXANDRE MOREIIlA - Um papel em branco, só com o

lugar da auilllltur1l da ganle.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaII) - Todos foram

obrigados a fazar ilSO?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Todos, todos. Todos foram

coagidos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 Cobra ) - Quais si<> as

idades médias? Etlou.-ndo que si<> todos jovens.

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Em média, vinte e um, vinte

anol, mais ou menos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) - Há alguém

com manos de _ anoa?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Há um menor que trabalha

durante a tarde de Jl!!il<Ill!lY.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall CobraI· O senhor

sabe o nome dela, para constar dos autos? Márcio de quê? (Pausa.) Márcio Ferreira

da Silva. Quantos anos ela tem?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Quinze anos.

A SRA, PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) - Ele trabalha

no quê?

O SR. "LEXANDRE MOREIRA - Da Q!!g ll!lY , durante a tarde.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall CobrI) - A tarde seria

de que horas a que horas?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - Das oito às cinco.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIIlI Cobra) - Das oito às

cinco. Bom, os demais si<> todoa maioral de idade?

AO SR. ALEXANDRE MOREIRA - Maioras de dezoito.

Exalamente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) - Mas menoras

de vinte e um. E qual o horário de trabalho?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Lá, nó. trabaihávllll10S à noite.

EntráVamos ás quatro e saiamo. à. duas, tr6l. NIo linhamos horário para sair.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUl1l1 Cobra) -Da. dezeuei.

horll lIi li tris da manhA, mais ou menos.

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Ali 61 dUII ou tri. da manhA.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaI6 Cobra). Duu ou tris.

O IR. AlEXANDRE MOREIRA • Dependendo do movimenl!:l do

bingo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaI6 Cobra) - Que mai.?

Pode ir falando.

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - O mal. que poIIO dizer á que

hora extra também _ nIo pIIQIY'" para a gente. E o adicional noturno na cartlira

de todo mundo linha o mesmo valor: oram canto e cinqOenla reai•. Mal .. VlIZ8I a

gente recebia maio do que illO. Tinha gente que recebia mai••

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 Cobra) - E qual a lUa

funçAo lá, Sr. Alexandra?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - Eu enIrlli lá ccxno tradutor.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaJI Cobra) • Tradutor do

qu6?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - Porque eles 110 eapenh6i•. Eu

ora chefe da sala. P......" para mim, para ou falar com o_I.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaI6 Cobra) - Quer dizer

que, entIo, sIo os donos do bingo? Quai. si<> os nomes doi donos?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - SIo os eopanh6il, Ramon

Girnenez Gutielrez e Lucas Ojas Sebria.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZuIaII Cobra) - Qual a origem

deiel? O pai.?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - SIo eopanh6/•.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUl1l1 Cobra) - E~•.

EntIo, o senhor foi contratado para .... tradutor. E qual a funçIo doi demai.

funcionáriol, dai moças e do.l'lIP"%M?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - SIo -.. de cartela,

IDaJ!orII, caixa e o pMooal de mesa, recepcionista.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 Cobra) - E alguma

_tem alguma quaJilIcaçIo eopecill, para .... Iocutora?

O IR. AlEXANDRE MOREIRA - NAc. NAc. ~LIlla dei... Só

_ revezamento.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaJI Cobn) - SIo

contratadas...

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Como v_, ma fazem

locuçIo também.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaI6 Cobra) • Certo. Bom, o

que mais o senhor quer nos contar?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - Outra ooioa: a minha funçIo

_ bolaram na cartaira ccxno de -.or. Asaeuor nIo lei de qui.

IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaI6 Cobra) - AueIIor, 16.
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bingo?

o 8R. ALEXANDRE MORElllA - AIIeuor.

A 8RA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 CoImI) - iIIIeaIor de

oSR. ALEXANDRE MOREIRA -AIIeuor de bingo.

o IR. ARNALDO FARIA DE SÁ - DeIde quando eles estio

A SRÀ. (nIo identilicadlo) • (FonI do microfone.) - Elos lIIlI!ldavam

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla1' Cobra) - Mandavam nos

cIonoI. BO(n, eram tr61 ""'I"nhóis. E como começou isso de irem embora? Foi embonl

um, depoli foi err-. outro?

o 8it ALEXANDRE MOREIRA - Primeiro, o dono nIo veio.

que o bingo Ibriu.

de ll19!5, agcn?

o IR. ALEXANDII.E MOREIRA - lleIde o dia 12 de julho, _

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUI" Cobra) - Doze de julho

oSR. ALEXANDRE MOREIRA - Da 1995, a desde o primeiro dia

Durante oltreinamento nA? ellava. um mês depols, ele chegou à casa, para ver como

li que estava o anclaJMj1to. Passou de quinze a vinte dias aqui em Brasma, no

''TaguablrV>''. Dava uma Volta por lá, ficava durante a tarde, resolvia o que tinha que

resolver ei' noIla ela sala; no final da noite, onze, onze. maia da noite. Depois, ele foi

err-..

A IRA. PRESlllENll! (Dapulada ZUIlII6 Cobra)· Treinarl1lllWo?

o IR. AL!XAHDIIE MOREIRA - é. Trinta dia de traI_.

A IRA. PR!SlDENTI! (Deputada ZUIlII6 Cobra)· Quer dizer que

no llIa 12 de julho abriu para o ptlbIlco?

o IR. ALEXANDRE MOREIRA - Dia 12 de julho foi a

inauguraçlo.

A 8RA. PRE8lDENTE (Deputada ZUIlII6 Cobra) - _ dia

tambim começou o trHwnenlo?

o 8R. ALEXANDRE MOREIRA - NIa, um mas antes. No dia 12

de junho começou o tralname,,!!>.

A IRA. PRESIDENTE (Dapulada ZUI. Cobfal • EnlIo, de 12

de junho a 12 de julho foi o treinamanto. E os-..trabalhar...e nIo ganharam?

o 8R. ALEXANDRE MOREIRA • NIo. NIa ganhamos.

A IRA. PRESIDENTE (Daputada ZUI" Cobra) - E pllrtir do

dia 12 de julho, começou o~, até enllo, E quando foi que OI doil cIonoI

o IR. ALEXANDRE MOREIRA - Primeiro, começou com o Lucao,

que ara o treinador da gania, para _ como li que .. trabalhava no bingo.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUl" Cobra) • E OI outros

doil?

o I~ ALEXANDRE MOREIRA • NIo, .... , o Ramon. }J ficou o

Lucao, um 16, o que eu ~i... que 'o gerente de lá. Ele ficou tomando contII, e na

última segunda-feira foi embonl.

A IRA. PRESIDENTE (Daputada ZUIlII6 Cobra) - Na úllima

segunda-feira? A _ Mmana, que foi dia 11? FollllO? Dia 11, agonI, de membro?

o SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Como ele comunicou

que ia embonl?

o SR. ALEXANDRE MOREIRA -Illa, ala fIIIw cc ,1 " -.

comanlou que ia embonl. Tinha uns problamas para rasolver em Mir... Ganlil. NIo l8i

o que ele ia fazer lá. Fiquei sabendo que ele ia para 8 CoI6mbIa, dep. ·il. Da lá, ele ia

para a Venezuela. depcllla para a EJpanha.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUI" Cobra). E o que mail

que ela disse para o """hor?

o IR. ALEXANDRE MOREIRA • Ela nIo falou. Dailo>u urna

chave com a Sacretária, para Ibrir pela _, para o_,_, _ 8 faxina, a

uma chave_. comigo, para fechar durante a noite, quando eu ..r....

A 8RA. PRESIDENTE (Daputada ZUIlII6 Cobra). E o dinheiro?

A IRA. PRESlDENTI! (Dapulada ZUIlII6 Cobra) -

'Lucao? Ele _ ai?

Quem

o IR. ALEXANDRE MOREIRA - NIo linha dinheiro no caixa.

o IR. ALEXANDRE MOREIRA - NIo, nIo. LUC8Il8iu. Foi o que

llIiu por último. Lucao chegou e...

A IRA. PRESlDEHTE (Daputada ZUI" Cobra) - LUC8I nIo ,

dono?

o SR. ALEXANDRE MOREIRA· NIa, nIo, ele', l8i lá, o garanta.

A 8RA. PRESIDENTE (Daputada ZUIlII6 Cobrai - é o gerente.

Lucu do qui? O _ nIo'- o nome todo?

o 8R. ALEXANDRE MOREIRA - Lucao 0jaI8ebrla. Era Lucao e

RIII'non.

Para nIo dizer que nIo linha dinhaim, ele deixou quinze reail am rnoedII, para a gente

abrir o _ depois.

A IRA. PRESIDENTE (Daputada ZUI" Cobra) - A partir do

l11OI'*l!O em que o _ ficou com a chav•... O _ ficou com a chave?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Foquei com a chave.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIlII6 Cobra)· Ela di.. para

o senhor tornar contII do bingo? O que ela dIua para o l8l1hcw?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - Ele falou: "Voch fiquem com a

Dàbora" - que li a secmw. que nIo quiscom~~.
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A lIRA. PRESIDENTE (DepulrJda ZuIII6 Cobra)· D6bora nICl

qulavlr.

o 8ft. ALEXANDRE IIOIU!IRA - NIo. NIo quis vir. NIo quia

~. FJccu cem a _ • .,... obrir cknnt8 o dia ..... _ cont.e peIIl noit••

depoiI que • _ embcn. Ele deixDu a _ cemlgo. porque MgUIl<Ie-felre .-mo

Ie~ lMll8 peuoe mpcnúveI r.nwm. .,... fic.r '" temendo ccn1e.

A lIRA. PRESIIlEH'TE (~Zu1116 Cobra) - Segunde,

o 8ft. ALEXANDRE IIOREIRA - É. No a que • foi emborII.

o IR. DEPUTADO RICAIUlO OOMYIIE - AIlllcen<n.. OI

1lIl,",," 1itreUdOI? o aaIWiOI]Io há doia~.Q- voc6I

_ I quH1Icnevem o _doIulWiOl, o que - reepondido?

o 8ft. ALEXANDRE IIOREIRA - o ul*io - pego~.

Eledl... que nICllatavI _ dlnhelrollll1_ EnIio, um dle ele~ um poua>,

um POUCO. 8lt quitera dIvida de um••_1m~.

A lIRA. pllESIIJENTE (~Zu1116 Cobra) •-.

c:emo _ o h<rirlo de fullCioo_? CorneçavlIa que_?

o 8ft. ALEXANDRE MOREIRA - A genla linha que - pntHl1ta

o IR. ALEXANDRE MOREIRA - Mal abre" cinco.

A IRA. PRESlDEHTE (Deputada ZUla1t Cobra ) - E qual o

mov_? o _ pode diz8r. maia ou menoa? Qu8nto culta cada_?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - H4I _a no valor da um,

doia. 11tI. cinco-. quando há [rirnl0l eapeclaia.

A IRA. PRESlIlENTE (~ZuIaIt Cobra)· E o movimento,

o _ pode nos _. meia ou_? Qu8ntU peuoea? CIIII1?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - No começo. na maioril -

__cuachela.

A lIRA. PRESIDENTE (~ZUIaIt Cobra) - Quantaa

O 8ft. ALEXANDRE MOREIRA • Por dia. no começo alT8Clldava

..... _ mil rNiI. DepaII foi blI_, porque ele tamb'm __ o ,....,.1 mal.

TlIIlho .. \aIlefTU1hOI doi c1il1ntM da li. que ela __ mal. AI a CUIl começou I

...-. Cemaçou a raur colu lina _ do público•••

A lIRA. PRESIDENTE (~ZUlaIt Cobra) - Quer diz8r

que no começo davl de .... a _ mil rNiI por dil.

O 8ft. ALEXANDRE MOREIRA -Def~.

A lIRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaIt Cobra)· DepoIa caiu

o IR. ALEXANDRE MOREIRA • PlIllIl1tI, doia. Ultifllp,_. na

semanl passada, foi IIlacentOl.q-.. lIlecentol fllia.

A IRA. PRESIDENTE (~ZuIa1t Cobra) - EIta umana

1I(lOI'II, ele nAo _I. Agora, .... umana que ele nICl _ mela. Tan;a. quarta,

8QOlI. Hoje • quinta. Como • que foIlegunde • noiII, lIrça I quarta?

O 8ft. ALEXANDRE MOREIRA - Segunde, quando • viljou,

q-.:lo a genla chagou, o computador _I travado. Estava travado• .,... nICl ter

~. AIn61_um tlIa1ico di FIIg, que faz lII'Viço li, da manulInçIo• .,...

a gania.

e1. foi embora, doixou travado?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - NIo, no dia anlIrior. I gania

deu partida. Q_ a genla chagou, no outro a, .,...~. _a travado.

Nlngu6m _ quem foi. T8fl1b6m nICl pouo aflflnal' que foi ••

A IRA. PRESIOENTE (DIpuIada ZuIII6 Cobra) - Bom. Ir voc6I

conaartaram...

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - CharnamOI um pIIIOII .,...

conoartar. Ai nICl ficou pronto na aagundI. O tlIa1ico di... que foi lMll8 peuoe que

.-fazer _1IIViço, que COllIIgUiu fazar 1110. lIir do programa. E nICl conseguiu.

Na larça, oonoeguiu arrumar parcialmanla o p<ableml. AI. chamamoI tamb'm a

peuoa que fez a InllalllÇlo loda, que foi outra amprau. Só ontem conaaguIram

arrumar, deixar tudo IlOIll1lII.

A IRA. PRESIDENTE (Daputadl ZUlIiIC~) - Que dizer que

pralieamanI. foi ontem o dia l1li1 que OI senhoril iam flturlr?

o IR. ALEXANDRE MOREIRA· ExatamenlI.

A aRA. PRESIDENTE (~ZUlliI Cobra) - NIo chagaram

a faturar nedI?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA • NIo. Tll'ÇI-fIirIl, I gtnla

funcionou, mas pra!i0llll1lnta manualmanl., porque nAo .._ IIlndo no painel o valor

danada.

A IRA. PRESIDENTE (~ZuIaIt Cobra) - Mal cIepoia

pracillmOl .-. li how. algum dinheiro ate.

o aR. ALEXANDRE MOREIRA • Houve. NI tarça-fejra howa

um faturamento de trezentos • poucos reail.

O IR. DEPUTADO RICARDO GOMYD!· SIIII1 painal? Na

boIinhl?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - É. Na bolinha. Fl.tlCiorwnOIaam

o painel .,... dizer OI VlJoraa do pr6mio. A genla falavl pelo computador. A gtnla

0011_ com OI c1ientaa anlIIe perguntou li lIC8itavam. Porque eles quarIam jogar.

Só iam lIIII1prI OI l1lIIITlOI c1lentaa viciados, lodo dill, jogar. Eles quarIam jogar da

qualquer jeito. Ai n61llzomoI rnanuaIrnanta. (RilOl.)
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A 8RA. PRESIDENTE (De",- ZUlo1A Cobra) - Deputado

M8rqulnho Chedld.

o SR. DEPUTADO IlARQlJINHO CHEIlIO - Eu qlllIID saber o

MgUinle: ".....~ em que voc6o _811I lli - pel.. inforTnaç6el, pelo que n6I

vllIlOI lli, o lugar li de F-.çAo de Baaquele -, houve algum dlrigonla da Federaçio,

.~ 'membro de FodemçlIo de Basqueta de Brasilia,. lli, participando,

1lCOfllI*l-? Houve? O senhor conheceu alguém?

O 8R. AlEXANDRE MORElRA- NIo, 010 conheci ninguém

nesseperle.

o IR. DEPUTADO MARQUINHO CHEIlIO - EntAo, não ap&IIlC8U

nlngulim de FecIeraçIo de Buquele?

O SR. AlEXANDRE MORaRA - Que eu tenha violo, 010. Nem

que eu salt., tampouco.

O 8R. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - E o recolhimento doo

impooloe _ tempo? Porque a inf0rmaç60 que temos li de que lá .. fazia e não ...

_ recibo para _Inar. Nilo , 11IO?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA - Nilo oe deva, 010.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEIlID - E o recolhimento de

Impootoo, em ralaçlo a 11IO?

O 9R. ALEXANDRE MOREIRA - O primeiro mês houva recibo,

mu " no bingo, quando chagou o final do m6s - e está o menino aqui da limpeza 

pagwam os recibos todos arracadados no mês e bolar8m fogo, parf queimar todos os

raciboI. E a partir dei 010 houve maiS recibo. Elas estavam dando nota fiscal e nAo

dIIvam a via pera o cliente.

O IR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - _ periodo em

que o oanhorllcoU administrando, ou anteI, o senhor percebeu alguma fiocallzaçlo por

parta de Receita F_, ou de secretaria aqui do Distrito Federal, da secretaria da

FlIZlIl1da? Houve qualquer llIpécie da fiocalizaçlo do ''Taguabingo'' ne.... pariodo

mal. recente, ou no an!lIrl<lr, que voc6 tenha pa<C8b1do?

O IR. AlEXANDRE MOREIRA - Anterior, que eu me lembra,

010. Maa anteontem ma disaeram que esteva " um deieglldo da policia Civil, ou algo

auim. Só aout. di_o

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • E o nome -

delegado?

O SR. AlEXANDRE MOREIRA - Luiz CarIoa, como _ dizendo.

O IR. DEPUTADO MARQUINHO CHEIlID - Delegado de Policia

Civil, lli da Taguatlnga?

A 8RA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaII Cobra)· P.... jogar ou

para pa-'l Ou para fechar?

O IR. AlEXANDRE MOREIRA - Nilo. Ficou olhando o painel,

jogou um pouco, fez uma perguntas para o pesaoaIaloi embora.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall CalHa)· Jogou?

O 8R. ALEXANDRE MOREIRA - Dizem que li Delegado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - NAo, mas com a

situaçAo do jeito que eatli, até um daIegado pode jogar. NAo hli problema.

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Ele chegou, obaervou como era

o a_, ficou em pé, faz umaa pergunta0 para o pesaoaI, perguntou como se

jogava, olhou o painel, se nAo sala nada escrito, perguntou qual era o valor, sentou e

jogou. Só 010 poaao dar certeza de que era Delegado, porque me pauaram iuo, m..

eu _Imanta 010 lI8i.

O IR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Acho importante o

Alexandre rallllar o episódio que ele ralatou lá no ''Taguabingo'': que um doo

proprillllirtos, logo _ de viajar, encaminhou a um doo luncIonários quatro cartaa, a

pediu que ale endereçaue duaa numa determinada data a duaa numa outra data.

Acho Imporlanta que ele ralata 1110 também, porque )li damonalra a mé-fli do

proprieIlirio.

O IR. ALEXANDRE MORi:JRA - Ela deixou com a Iunoionítria,

uma v.-a, quatro carta•. Uma, para um amigo dele, outra para o pai, e para ..

duas esposas que ele tem lá na Espanha.

A SRA. PRESIDENTE (DapWda Z..... Cobra) - Duas

esposa.?

O 9R. AlEXANDRE MOREIRA - Duas esposas.

A SRA. PRESIDENTE (Deputade ZUlaJl CalHa) - E aqui ele tem

esposa também?

o 9R. ALEXANDRE MOREIRA - Aqui ele namorava com uma

menina do bingo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall CalHa) - Namorava um

menina do bingo?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - Namorava com a Iooutora, lli do

bingo.

A SRA. (NAo identificada.) - (Fora do micmlone.) Alexandre, diga

que eu sofri asoédio sexual e que muitas vezes... (ininlallgival)

A SRA. PRESIDENTE (Deputade ZUlaJl Cobra) - EntAo vamos

lá, explique _ episódio, que 'importanta. Aliá, eu la pergunlar .. ele exigia algum

tipo da roupa pera as moças usarem, ou não?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - NAo exigia, nAD. Só uniforme.

A SRA. PRESIDENTE (Daputade ZUla11 Cobra) • Elas usam

uniforme? E qual o uniforme das moças e dos nspazes? SAo Igual.?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA - SIo Iguai•. Calça, camisa, lenço

e gravata.

A 9RA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaJI Cobraj • EntIo, agora

fale um pouco de.... questAo do assédio sexual.
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o SR. ALEXANDRE MOREIRA • AIgurr oS da menina mo

di._ que 010 paaaava mio no..• (RilOl.)

A aRA. PREllIDENTE (Deputada ZUIaIO CobnII- Nu nidogM.

o SR. ALEXANDRE MOIU!lRA • Nu n8degaa dei.., o mandavo

bilhlllnhoa, c:hamIvo pano ..ir.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlo1t CobnII • Ele ...

o SR. ~PUTADO JOVAIR ARANTES • O. doi. 1!'IIl1 de edgem

"-"",lo?

o IR. ALEXANDRE MOREIRA • EoponhoIo.

o IR. DEPUTADO JOVAI~ ARANTES • Além do paaaogom do

doia, voc6, no porfodo, ldontiIIcou outros propriotjrIoa, ou só _ doi. dovllll ..

bonillo? Bonito a homem? o SR. ALl!XANDRE MOREIRA·D~ que hlNII, '
aPopo

o SR. ALEXANDRE MOREIRA • NIo. HorrIvol. ClII'ICI. Gordo.

(RiIOl.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUl111 CobnI) • Moa onlIo ...

só illO. O uHdlo, enIIo, ..._? Dopoi., li ler a euo, n6a _lIIIllIlI1OÇI,

oSR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Sro. P....I_, eu

queria, como Rololor...

A aRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIoIt CobnI). E_ LI11

pouquinho, h6 moi. doi. inaailol. Vou dor o pollVl1l o V.Exo. TIIlIllinou, Deputado

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Sro. Pl'IIldonto, eu

querio ologlor o conduto de Aloxondre o de._ NlVldoroa do "Toguoblngo", o dlzor

que com .. porgo.rnoa que ..- _ nIo quoromoa _ ninIlU'm

conatrongido. So a senhor _ que nIo _ rupondor olgurnu, nIo roopondo.

Quondo a _ foi_, como a , li no bingo, a eoronhOI

lIlnbém, mu l1lOI1I h6 38 onoa aqui no BroIiI.

o IR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Popo?

o IR. ALl!XANDRE IIOREIRA • Joa6-.

o IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Do onde .. a Popo, voc6

.. lembro?

o IR. ALl!XANDRE MOREIRA • Elo l1lOI1I no Logo Sul. H6 LI11

jomoIIolo que tom a ondoroço _, porque-. é Jooi Peroina a nome _. O

opolldo .. Popo.

o IR. DEPUTADO JOVAlRARANTES • Ele"~

o IR. ALEXANDRE IIOR!lIlA • Elo ..~. H6 38 onoa

l1lOI1Ioqul.

o IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Jj__o

o IR. ALEXANDRE MOREIRA -é, sogundo inf0rrn0ç600. Elo

alI1lrIIllU pano _ a intMproto_. Elo .-.voc6 como lnl6rJnW? deu 2% pano lIbrir o firmo aqui, no nome dolo, aqui em Bnaalllo.

o IR.~ MOREIRA • Elo mo UllVO como int*pnale. O aR. DEPUTADO JOVAlR ARANTEa • EIlá corto. Moi. lIIIllI

~ Eu ontrol lá, ftz o ficho, 010 mo c:ontnatou. No primollo dIo, lodo lIUldo . plllllUIlII. O corro quo elltá 16 no bingo, a Ford F_, , de~ do bingo ou" .

f1IIondo 0lII oopft1oI. ninguém onlondIo. AI, 010 di_: ~ hoo.rvooN lIlguim que de olgumo COllCOIIIonitIo, que cotoeou li 0lII oxpoalçIo, pano futln _? V0c6 tom

_ oopft1oI aqui, ojudorIo o gonto". AI. _ diII, _ o mio o _: "Eu _ conhocImento?

I0Io". Eatovo'"~ TonhlI tido LI11_ de corro. AI 010 _ "Erdo, YOlII o IR. ALl!XANDRE MOREIRA Pelo que eu vi, l1II

voc6 aqui pano olronlo". E COlIIOÇOU _ diII.

A lIRA. PIIESID!NTl! (oeP- ZUIoIt CobnII • Fvoc6 ,...

doc:urnenIIIçIo _o 0ICril0 "Toguobingo". Moa quem buacou _ corro 16 foi a

o IR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • "Hiperllinglo doi

oM; ALEXAHIlIIE MOREIlIA • Filo oopft1oI.

A lIRA. PRI!SIIlENTE (Deputada ZUIoIt CobnII· V0c6 .. de

ImportodoI?

o IR. ALl!XANDRE MOREIRA ·It Ele di_ que _ corro ...

•O IR. ALl!XANDRE MOIU!lRA • NIo. Monal cinco onoa no

_. quo lo bolIr pano _ li _, moa viu quo OI eoponh6I. eaIovIm

OIYOIodoI, que _1IIl enrollndo, e ele lICho _ ti....a corro.

o IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • O corro nIo HIi li,

o IR. Dl!PllTADO JOV~~ .• Ai pouooÍ quo

froqOontaVIm a bingo" oIém de Hugo.. é Hugo? V0c6 dIou ~ nome _ Como , a

nome do ouIro?

O SR. ALl!XANDRE MOREIRA • NIo HIi I..

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • _ porfodo, -

o IR. ALEXANDRE IIOREIRA • Luca

o IR. Dl!PllTADO JOVAIlt ARANTES • E aoutro?

oIR. ALEXANDRE MOIU!lRA. Romon.

pouooI do"BingIo do lmportodoI" tomb6m 10m li com hq(l6nclo?

O IR. ALEXANDR! MOREIRA • ~ _ 10m li lIIIllI ou duM

-por--.
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a IR. DEPUTADO JOVAlR ARMT!fl - Ma. !*li 8jlOIl.- ou

a lI'l. AL!XANDRE MOREIRA - NIo. PWlI~ com Lucu.

a IR. DEPUTADO JOVAIIf. ARANTES - V0c6 .- o nome do

peaoeI do bingo doe ImporIJIdoo que itI li?

a lI'l. AL!XANDRE MOIU!lRA - NIo Mi. 010.

a lI'l. DEPUTADO JOVAlR ARANTElI· NIo prKiIII responder

..MIo_. EII6 bom. obrigedo.

A lJItA. PR!lIlDENTE (~ZUIllI6 Cobnl). Vou ...

pUvra "llOI1I ao Deputedo c.oo. s.un..

a lI'l. DEPUTADO CARLOS SANTANA - E.... palIOU que

arem cIItIe como donoe. voc:6 lllgumllvez OI ouviu dizer quelinhem DUltoe bingoe _

outIoI e-?E queI o EIIedo?

a lI'l. AL!XANDRE MOREIRA • Ji OI ouvi. MIo IÓ .... como

_ •• flI__ bingo "" RúHiII. "" Hungria, "" VenezuoIlI."" Eopen/llI

ternt*n. TII1hlIIIl "" CoI6mbltI. cinco "" Col-, como fiquei _. e 010 lorlIIIl

_quedi-.

a IR. DEPUTADO CARLOS SANTANA. No _. meilllgum?

a IR. ALEXANDRE MOREIRA - EIM _ 1IrMl1iII, e ouvi 1.1«

que ~ um no Rio. Ele IIllIV_ com um IÓCÍO do Rio. _

.-um bingo " no Rio de Jlneiro;

a IR. DEPUTADO CAJII.OS SANTANA - E... l6cio li do Rio,

voc:6.- o nome dele?

a IR. ALEXANDRE MORI!IRA • Do RIo, ... 010 Mi, 010. Sei

que ....-.m.-um bingo li.

a IR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Morúndo um bingo.

a IR. ALEXANDRE MOREIRA - Quom 11m mell~ i •

-.Ele peMIVI. _todIcom"" li. Ele MIo quil__•

A aRA. PRElllDEHTl! (~ZuIIII Cobnl). TlIII11inou,

~ EnIIo. vou der. psllvrl ao Deputedo Voc:enIIAndri~

a lI'l. DEPUTADO VICENTE ANW GOMEI - _.

primeiro ... qLIIIIO _ bem cIIro • voc:6 101 DUltoe compenheiros que • CPI...

houvw-. Iollclllli, incluIivI. doe órgIoI~. talIll HglRl1ÇlI.

!*li que voc:6I -.em .... ciclldlnie. EntIo. _ voc:6I ..~~.

1IIlMÇIdoI, que n6e _ der todI. HglRl1ÇlI. IrlIII10Illi ao lÍo\Inietro Jcbim. com o

objetivo de pr.....-.~ f1licl1e morIll de voc:6I. MIt! que~.. 

por que MIo? • pedir. _lU ao Mlhillro Jobim o~. para que 8.Eu. ji

CClI'1eOII ... poslc:ioI1llr_lIOYII .....

a lI'l. DEPUTADO CAlU.OS SANTANA

~, porque vejo quelllll1Cle • .--de Ir "* ao Minillro de JUItiça.

Como _ "" minhll primeira inl8r\w1çlo. MIo HI o que'"~. Ji 

propoIlo que irI«noI _ UIIlI fIUIIiIo flIchIdlI, lIOIII, de lleputIidae. porque -

_ lIIIWlloa inlemoo que 010 podlDm ir • pIlbIico e devwfllll1Cle dilCUlir. A pellir

dino. verifico que _ de ir ao Mlnillro hoje; .. o Minillro 010 MliYer, que

procurlIII1OI o Sec:retirio. porque 010 .-nos o que vii lCOl1lecer lIITlIl1hI.

A IRA. PRESIDENTE(~ ZUIllI6 Cobnl) • Deputedo.

VIIIIlOI llIII11iI1llr repidImenle li pergunta. coIhor o depoimento de 1lIOÇI, porque 6

irnporllnll_ denúncitI de _io ......1. e om HgUide n6e dIllibeI.lIII1OI e

di~.~_.

a lI'l. DEPUTADO VICENTE ANDM GOMES. Quero '- ume

obHrveçIo, e Inclusive OI __ podem prester um serviço que..-_

delmillilicer. NIo lOllIOI poIlcieil. ma ..temos equ; om _ de pcpuleçIo.

IIÚlllIl1lI denIlnciH chegem • n6e sobre o triflCO de droga e IIVegem de_. de

UIIlI lormII ou de outrIl. de _. bem como _ o uso de menil1lll com o

oIljeIivo de _ e _ .... mercedo muito meil liei!. Em .Igum 011O, li, lIIgumII

menll1ll... POIqLIII ume llluaçIo i • de llIOÇI meior de _. que. por queIquer_.

ou por opçIo, .. intereIM pelo pe1rIo ou por qualquer aulro que chegue li. e ..

espotl!el_te. Mel ficou cerec:terizlIdo - e ino 6~I- que.!gume menlne

leve que .. _ u_ com o objItivo de .,........o emprego? Teve queleir com Ille

ou UI.- outro tipo de e><pedienle? E o _10m noticie de rneconhe. de tóxico ttazido

por__ que villlllll1 .Ireqilenter o lugar. ou lIleIllIO Ille. i' que 6 ligedo i

Cc_o um pólo de que se 10m ttazido. ji, .Igumes droga? OI __ 11m

.!gume 111IorlMçIo".... sentido?

a IR. ALEXANDRE MOREIRA ClI.IV5A • Sobre o QM', de

16xicol. 010 linho nenhume il1lorlMçlo sobre iuo. Mel houve ume meninII li que me

contou • e psdl eIi que Ille Ioue • e1gum ecIvogedo ou coI.. Ulim - q... Ille mendcu

um bilhetinho chemendo-e !*lI1eir e flIlendo UIIlII ccl_ indec:enleII. EI. respondeu

mIll!*llllle, 010 qulsleber diuo; _ .Igum r.mpo ellle foi dMpedide.

A IRA. PRElIlDENTE(~ZuIIII Cobnl) • E o _ 010

.-o nome deII?

a IR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA. LÚzin6tie Brito.

A lIRA. PRESIDENTE(~ ZUlIll6 Cobnl) • Ele 6 meior ou

menor de _? Ele ali.?

a IR. ALEXANDRE MOREIRA alJVElRA· ~ 1l)lIlIOr, e 010 eati

•. J6 foi deIpecIIde.

A IRA. PRESIDENTE(~ZUII11t Cobnl) • Agcre, der-'

• peIevra ao ReIelor.

a IR. DEPUTADO PADRE ROQUE· Eu _ ~ • palMO

h6 um bocedo de tempo...

A IRA. PRE$DENTE(~ ZUIllI6 Cobnl) • lleIculpe,

P_ Roque. Eu 010 percebi.

a IR. DEPuTADO PADRE ROQUE· MwJ que. meIor porte dee

pergorteo j6 lorlIIIl Ieilee. De qUeIqUer meneire qLIIIIO~ _ pele

trenqOIlidede com que ele ...;~ ..... InIonneçOes equ;. MwJ que. !*li n6e.
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Mi.

~.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • V0c6 .- o nome

completo de Débora I o endereço?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA • Débora _; o

DeputedoI, quero fezer tréI lUglII!lleI o este Coe: que se oficie *_ de

FinençlII do Dillrllo F-.ol, pere que HjlI idenli1k:llclo o propriel*io do prédio onde

se reIlI_ o bingo, pere que ele poIIII_ a este ComIlsIo o contrato de locaçIo,

pera.-moa quem eram01'- inqullil1Ol.

Praidenla, Sra.O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Sra.

lIlldeI'lIçonloMi.

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sim, do propríetjrio.

O 8R. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA • Lá fUncioneYll enlH

...... Ioje de _", o Germen.

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Mel o nome do

PftlPriM*io, voct .-1

O SR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA • Do propríetjrio 1110

A 8RA. PRESIDENTE (Deputada ZUIal' CobrlI) • Deputado,

eopera um pouquinho. Depoil que dilp8nl8ll11Ol todos OI presentes, f_ ..

deliben1çOe•. V.ExII. jli tlnnlnou de f..... U perguntu? PO<que q""'" diopenoar o

presença dele, pere trazer o 1l1OÇI, ouvir o depoimento dela, dl""",,_ a presença de

lodoI pere deliber1rmoo o que vemos_, porque ai • entre nós. EIIi certo?

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • EIIi bom.

O SR. ALEXANDRE MOREIRA ClUIIEIRA • Vou _ ......

o IR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA • NIo tenho, 1110.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Osenhor'- o nome

do p<oprietário do lm6veI?

O SR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA - Do imóvel? Lá é

el.. lia de extr8mlI~. Tenho .......... ou duM~ or-; primIIrR: •

o _ grupo que lIIli u.blIllw1do _ o inicio CéIlQOf1l?

o SR. ALEXANDRE lIOR!lRA OUVEIIIA H-.io rMll gern.;

....,... em tomo de 30,34~. MuitJIgllUfoI~.

o SR. DEPUTADO PADRE ROQUE • au.I foi o ruIode_

dMpedidol? au.I omoIiYO de-..:>?

o SR. ALEXANDRE MOREIRA OUV!IRA • RMlIIIeIft, 1110 Mi

por que ele mondou o peIIMlllllbol& _ aIgIJ:1I no c:orneço que f<nm lMlldIIdoI

llIl1boI1I porque ele 1110 foi com o ... _; chegInm 10 rnitMlle~ I lle

dl_: "Podem ir llIl1boI1I, 1110 _ "*" equi".

o SR. DEPUTADO PAIlIm ROQUE - 0tAre pergone: houVe

~ depois dllIO? ogrupo inIClIlI • o que conJnue" hoje?

o SR. ALEXANDRE IIOREIRA OUVEIIIA • ConIinJe o ..-nO...

M, c:ontr.mu, 11m, contrwIou ......~

o IR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Voct ,... llIJiIo lObre o

lIlllHl*Ie. Tenho '-.te dllvIdee de que o oecnl6rie tenhlI lMie dIldoI ou

COI'~ de outra inforTneç6N. QUlII .. o~ de oecnl6rie com

vock, grupo de fIn:ioné<ioIl nbeIhedorN?

o IR. ALEXANDRE IIOREIRA OUV!IRA. o reIecloo_ cIeIII

com o gente .. norrnel; pelo .- comigo ... nonneI. o que econteeiII 111 eu

converuvo com ele I 110 comigo.

o IR. DEPUTADO PADRE ROQUE • E elo contiooou-.ndo

lIIrnl>6m de oegu_ira até ontem?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA· Alá ontem.

O 8R. DEPUTADO PADRE ROQUE· E dlIqul pere_, que! é o

propooti, de voc6I? Conlinuar _ tocer o bingo?

O.IR. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA - NIo, nós tee:hemoI.

Com bingo 1110 quero me meter lIMIlo 1110, queremos' receber, queremos o dinheiro~

gente, só 1110.

-0_

o IR. DEPUTADO PADRE ROQUE· E que tipo de~ ele

tem 111 que Hriem de aIlll vtIlol?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA OLNEIRA· Tem ririoI ~ooreo

de 20 I 29~, tenninalI de cornputedor, cornputedoreI, ...... "bIngueIra" li, o

"pipOqUlIi<II", como o peIIMl chemII; vlcleoallHle; U _ • ClIdeiraI: e o lIMIlorio

_ col_ nem f<nm peglII.

O 8R. DEPUTADO PADRE ROQUE • M, nem f<nm peglII. 1110

é um probIeme.

A lIRA. PRESIDENTE '(Deputede ZuIeIt CobrlI) • Concedo o

pel....... ao lJeputedo Nel00n Otoch.

O 8R. DEPUTADO NELSON OTOCH.~, gooterie de lhII

!ai« tréI perguntas. Primeira: o senhor ~ COI,t.lcimelllo de elgum lIlldeI'lIço

reoldenciaI de olgum doi o6cioI ou do~?

A lIRA. PRESIDENTE (0IputIdlI ZUlIIt CobrI) - Poil 1110.

,OSR.ALEXANDREMOiU!lRAALVES - EIIHlIyI'Ílquino

BrulI com um puuporlI COIl1 violo de turiota. AI houVe uma denúncio " no bingo e

chegou '* o Policia F-.ol, l\II'lI fIlIr com ele, porque ele n!IvtI __ com

violo de turiltl enio' perm~.AI o Policia Fe/I«II veio run dia, e ele 1110 n!IvtI;

veio run outro, ele tinha SIido.· Num outro dia ericontrou ele li, *noilI,__.

AI ele _ e me chImou, porque ele 1110 enllIndia - ou 1110 Hi se fingia que 1110

entendlo - • 'I'*iI _ o que lJeo _em filando. AI lle foi cilIdo pere

~ runI oegundI-fei<II, és 9 _ de ma""', I me citInIm tlIrnbém, e lU tivI

que~*Policia Federal pere dar explicaçlJeo.

A lIRA. PRESIDENTE(~ZUI11t CobrI)

~lImbém?

O 8R. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA· Fui lImbim.
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folluo?

o 1ft. ALEXAHDft! MOREIRA OLIVEIRA • lAmbro que fol rxrn.

A IRA. PRESIDENTE (DepuladIo ZUIII6 CobnI)·~

qulII? EIa-el"'ll?

o 1ft. ALEXAHIllIE MOREIRA OLIVEIRA • NIo, jji tem lITl ...

ou lITl mil. pouco.

A llRA. PREIlDENTE (DepuladIo ZUIII6 CobnI) • o _ 010

_.dela?
o SIt. ALEXANDRE MOREIRA OUIIEIRA· NIo lembro a data.

A IRA. PRESlDI!NTE (DepuladIo ZUle11 CobnI) • O _

~afolouvido?

O IR. ALEXANDRE MOREIRA OI.IVEIRA • Fui ouvido. Ele falava

• eu tinha que Itaduzlr.

A IRA. PR!lIlDI!NTE(~ZU1116 CobnI)· AlI, 0_16

foi como 1radulor dele.

O IR. ALEXANIlllE MOIIEIItA OLIVEIRA· Como 1radulor.

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • AIgujm tcmou noIa.

Ql*ldo vocIe foram 16?

O SIt. ALEXANDRE MOR!lRA OLIVEIRA·Tomou.

A IRA. PRE8IDI!NTE (1lepuIade ZUIII6 r.ollr;l) • Ele ","""ou

cMpolmenlo, como o _ Mtj fazendo aqui hoje, ._nou?
O IR. ALEXANDRE MOREIRA OUVEIRA • Prulw, aulnou • a

caoa levou lITla lIlllb, porque ele o

A SRA. PRESlDENT! (DepuladIo ZUIII6 CobnI) • Bom, vamoe

_ entJo o depoimento do AIexandnI Mcnlra • vamoe ch8mer lITla dao moça.

De lodu. MIou _ que a Mnhora6'l'*"__ mais; nIo?

A IRA. (N1o 1dontIlIcada) - (Fora do microfone.) - Eu 010 MI,

porque 010~ comígo...(lneudlvel.)

A IRA. PRE8IDENTE (DepuladIo ZUIaII CobnI) - Eu MI, mae •

Mnhora_dlzar.

O IR. Dl!PUTADOJOVAlR ARANTES· Sra. _ ...

A IRA. PR!SIDI!NT! (DepuladIo ZUIII6 CobnI)- PolI 1110.

O IR. DEPUTADO JOVAIR ARANT!lI • Eu queria fazer lITla

pellllria aniN de _ o depo!I-*> de _ t: a úIIime. com-.

A IRA. PRElIlDENT! (DepuladIo ZUIaII CobnI)- EntIo, vamoe

O IR. DEPUTADO JOVAlRNIANlES· Dt.wwU _ perlodo.

AIexandnI. em que o __de inl6IJnle. houve~.- a algum Iuger

que o Mnhcr~ infoITI.-l*a noe ajudar aqui? AIgLma viIlta em que o Mnhcr

foi fazer .... traduçIo? A MJum lugar 1IJIIl8ÍfO, a algo.m outro bingo, qualquer Upo de

ntabelecimento oerneIhanIe?

O SIt. ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA • Nlio, a outro Iugw ele

nunca me levou. O olnk:o lugar__ a que fomoo foi • PoliciaF_.

A IRA. PRESIDENTE (DepuladIo ZUle11 CobnI)- Muito obrigada.

Quero o nome • o lIldlnço de cadlllITla dU funcIonIIrIae. NIo, acho _ fica"ll1Ol

16 com o lIldlnço dele; depoiI... for praciao, nós o cl1amImoI. porque .1eI todoe

__ •~ do bingo. TerneMI o telefone de todoe • de qualquer maneira

Iuo nós pocIonx._. Como, leU nome, _jovem?

A lIIlA. MONIcA IIOHOIIATO DE SOUZA • MOnica Hono<ato de

A lIIlA. PRUIllEHTE(~ZU1116CobnI)- Vou coIoc:ar em

votaçIo • pouiIlil_ de ouvirrnoe, .... m<lIl*llo, a Sl1a. MOnica HonoraIo de

Souza. 00 SIS.~ que conc:ordelam~ como _. (PlIUIII.)

Aprovado. a...... regiÁW a~ do nobre V__ JOl\l8 llameck, que • o

~ do PT do P""" • HUi aqui. vililando a CPI. C> que peI!I nós 6 motivo de

muilo orgulho • -.oçto. Peço enfio lITla uiva de ptIlmae para o V..-.

(P-.)

O IR. DEPUTADO IIARQIINHO CHEDlD • Sra. PnlIIdenl••

querofazerllTla deliberaçlo, porque o UIUl1lO6~.

A IRA. PIlESIIlEHTE(~ZUIaI6Cobra)· Poi. 010.

O IR. DEPUTADO MARaUINHO CHEDlD • Peço a aançllo doi

SIS. Deputadoo: bingo ar 6 da FllderaçIo Braoilien.. de Baoquet", ell4

totalmente irreguI eIli corr.ndo lITl bingo. o "Binglo di Sorte", que vai correr no

dia 24 de_. com vendei de carteIaI no Diltrilo F-'I inteiro...

A IRA. PRESIDI!NTE (DepuladIo ZUIal6 CobnI) • Mas, Deputado,

010 dá para deixalmoIl*a depoiI? Eu j8 deixei o dele tarnb6m...

O IR. DEPUTADO IlARQlJINHO CHEDlD • NIo, • importante. Só

1110.

A IRA. PRESIDI!NTE(~ ZUIaIt Cobra) • Mal anteo do

O IR. DEPUTADO MÃRQUINHO CHEDlD • E. anIM, porque

pocIonx. _ • _ inclulive ao GDF e • Policia F-'I. pOrque eUl

meomo "Binglo" que Mlial6 de F-..çIo de BuquelI.•.

A IRA. PlU!SlDENTE(~ZUIe11CobnI). Mal, Deputado

Marquinho Chedid, nós 010 dellb11'erncM1 ainda lObre OI requo<i_ do Ileputedo

N8Í1Cn Oloch; dá I*a V.ex.. lIgUII<dar maio dez mlnulinhOl? Vamoo ouvir

rapidamente aqui a Srta. MOnica•• lITl depoimento rápido, 16 com relaç10 ao problema

do all6dlo ......1. Ela 010 vai responder maio nada com relaçlo ao bingo. porque j8

raopondeu lObre 1110 o Sr. _. que 6 a _ que j8 ---.00 como

~ de todoe. Vamoo lá; depoiI ela pr8WlChI illO ai. porque 1110 6
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H<UlCl*lo; IÓ quoro qut, ela preste a camplOIIIiUO e ~;1lepaII ela - e

~.

o IR. DEPUTADO JÓVAIR ARANTES· l3nI. 1'1'81_. ume

queIIIo de ordem.

A lIRA. PRESIDEHTE (Depuleda ZUIeIA CoIlra) • Pela 010.

O IR. DEPUTADO JOVAlRARANTU· Acho que a depoimento

de-. llI*n de queIIIo' que fel 1evenÍada. sobre o _ eexueI, e lICho que

vemoe 0INi-le aIt p8l1I hlpotecer Icliderledede. ela, cem-...

A 1ftA. PR!SlD!HTE (Depuleda ZUla1t Cobra) • NIo, , crime

1lI8IIIlO.

o SR.Il!PUTADO JOVAlR ARANTES .... o nouo papel' -.

ll1M '1mportanIa que, li ela _ algo.ma elucidaçlo. _ tamb6m sobre o bingo.

poNa fazI-\a.

A lIRA. PR!SIDENTl!: (Depuleda ZUla1t Cobra). ep8l1Ilr maia

r6pldo. J6 .... 115h05m1n; daqui. pouco ..... inicio. O<dem do DIa. V.~.• p8l1I

dlecUIlwm 001 MIl.I1Ia. via longe. Vamos 11I: minha jovem MOnIca. qual' _?

A lIRA. MONICA HONORATO lIOUlA· VII1la e cinca .

A lIRA. PRESIDENTE (Depuleda ZUIeIA Cobra) • Vac:6 ,~

ou aollllra?

A lIRA. MONICA HONORATO lIOUlA· SolteIra.

A lIRA. PReSIDENTE (Deputada ZUIeIA Cobra) • MfnIca. o que

vac:6 pode c:llfD' aqui•• n6a Depuladoe da CPI do Bingo•• reopeila de tudo? Maia ou

lIl8I1OlI ccmo vac:6 começou '*, e quando vac:6 entrou? JI.fllo cem Illdoa?

A lIRA. MONICA HONORATO SOUZA· e.no_.

A lIRA. PRESIDEHTE (Deputada ZUla1t Cobra) • No dia 12 de

A IRA. MONICA IIOHORATO lIOUlA ·Iuo, junta cem o paeaoeI.

A lIRA. PRESIDEHTE (Deputada ZUIaIt Cobra) • E o que vac:6

pode _ sobre • queelIo do au6dlo? Al'I. o jl.nmenIo. Vac:6 010 plMlou o

jl.nmenIo ainda? EnlIo, vamoo 16.

A lIRA. MONICA HONOftATO lIOlIZA • Façq sob • peIavra de

honra.~ dediar. _ do que_eme for pe<gUIllado.

A lIRA. PR!SID!NTE (Deputada ZUIeIA Cobra) • PIllIlIo. P..

_ • 010 ,? Vamos 11I. o que vac:6 pode contar • n6a • raapeito do _?

Que vac:6lenha villo. MOnIca; , importanta que vac:6lenha vi.....

A lIRA. MONIcA IlONORATO lIOUlA • NIo que eu lenha viIlQ;

foram minhM amigai que alI1laram.

A lIRA. PRESlIlEHTE (Deputada ZUIeIA Cobra) • AI amigai

_.vac:6?

A lIRA. MONICA HOHORATO lIOUlA ·Iuo.

A lIRA. l'REIIll!NTl! (Deputada ZUIeIA Cobra) • EntIo. quem ,

- peuoe que contou • vac:6?

A lIRA. MONICA HONOftATO IOUZA· MInha amiga e-, que

8Il6 prMWIIa; fel em quem ele paeou • mio.

A lIRA. PR!lIIlIN'TE (DepuIade ZUIeIA Cobra) • e- GomM

de SIM. , iaao?

A lIRA. lo1OMCA HONOftATO IOUZA· e.
A lIRA. PR!lIIlIN'TE (Deputada ZUIaIt Cabra) - Ela oonIOU •

vac:6 que ele paeou • mio nele?

A lIRA. MONICA HONOftATO IOUZA.Fol.

A lIRA. PII!IIlENTE (Deputada ZUIeIA Cabra) • Paeeou • mio

onde?

A lIRA.lIONIcA HONOftATO IOUZA - NaI nIldegM.

A lIRA. PRIIKI!NTE (Depuleda ZUIeIA Cabra) • NaI n6degeI.

EaIi cano. NIo precIu ler V8IgClI1Iw, 010. porque • vida , multo pior. lIIYer , muIlo

mala~ e envolve muIlo meia -t. do que _ hiIl6rlee _. MeIa

aIgI.rn falo que vac:6 poeea neM _ • raepeIto de outraa-. ClU...

A lIRA. MONICA HONOftATO IOUZA - .... o prllbIeme de

LuzlnIItIa, doi bilI*M...

A lIRA. PIIUIIlem! (Deputada ZUIeIA Cobra)· - Que ele

fel polia nlI na porque 010...0 __ do b1_, qual .. o__do_?

A lIRA. MONICA HONORATO lIOUfA • NIo. ele c:t.nava ela

p8l1I sair. convidou outraa amigai dela tamb6m p8l1I ...... e ela 010 aoallou.

A lIRA. PRESIIl!NTE (DepuIade ZUIeIA Cabra) - Vac:6 chegou •

--~
A lIRA. MONICA IlONORATO lIOUlA - NIo. ela la _ nlI

casa dela. rra Iicou cem medo, porque ale ... ume peuoe bem. uaIm. rucIa cem •

genla; enIIo•• genta tinha 001 pouco de medo dele. lnc:Iuaiw ale agredia. genla.

A lIRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaIt Cabra) - AgradIa? Como

.. Iuo?

A lIRA. MONIcA IlONORATO lIOUlA - Ele _ • menInu

que__ nlI Joc:uçIo. chutav•• .-.a, cIMaYa o pi. emp<mIY1I' genla conlrII.

p8l1Ide; eu mesma. ume vez ale me "'"IlIJITOU no aepelho; ale fazia de tudo. pegava.

genla pelo Inço. apertava. _ • genla. porque ale.. fal1a e puxava • genla

p8l1I cim&..

A lIRA. PREIlIl!NTI! (Deputada ZUIeIA Cobra) • Qual o _

dele? Era nUlo alia?

A lIRA. MONICA IlONORATO DI! IOUZA • Multo alio, 1.8Om

maia ou lIl8I1OlI, 1,87m. Ele ... forta. E ume vez ale laIou... ale 010 nw1dlMI nir9J6rn

embora; ele fazia preaaIo paIool6gica sobre 0I1unclon*ioa aIt que • genla ........li

-. Entendeu? lnc:Iuaiw _ lno cem ume amiga de gania, Gtaoa KalIy.

que Iicou inIefMda, cem o peIOOÇQ enIabcado e tudo...
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A liRA. (NIo 1_C8d8) • Tenslo__..

A SRA. MONICA IfONORATO DE SOUZA - É, tenslo nervcsa, da

tanta pressIo que ele fazia sobre a gente. Ficou cem c pesccçc enfaixedc e ficou trb

di.. au_te, cem at_. Quandc ela voltou, ele fICOU fazendo preoslo sobre ela

ali ala pedir demisslo. AI ela mell1lC saiu e foi parII Q "Bingo da Terre". Ela fci " para

receber; ela deu um cheque para ela e riu, a..im, na maior ironia. Ar, quando ela

chegou ao bencc, viu que elel tinham lIISlnado, llllII nem ccnotava aquela a••inatura;

ele~ podia ...Inar aquele cheque; ele ....incu em nome do bingo, _ que ele

010 podia da jeito nenhum allinar.

o IR. llEPIJTADO JOVAIR ARANTES • E alguém tem ....

~raccmc ele tratava s genIa .. denIrc, porque ale via, ale fazMllaao na frante doa

c1laolel. AI ela _ um prtmic .. de RS2.000,oo, que fel 1Crta8do...

OM. DEPUTADO JOVAlR AItANTElI· Al:umulado.

A lIRA. MONICA IIONClRATO DE SOUZA • NIo, ales lizaram um

lIOriaio " de RS2.000, 00 • ale ganhou _ bingo. Ela fel 80 banco também, cem c

cheque; Q cheque vcltcu, fel Q maior pn>blam&. AI ale fel " cem c marido _ • fIccu

eaclaracido,__ dinheiro a ale.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Pag&ran1 am dinheiro?

A liRA. MONIcA IlONORATO DE SOUZA - NIo aal .. fel am'

dinheiro; aal que_.

O SR. DEI'UTADO JOVAIR ARANTES - VooIlt!'ll c andetaço da

D. MIriM? É pcoalwl?

A llRA. MONICA IlONORATO DE SOUZA - N6a ccnaagulmco

locaIizá.Ia. Ela lIlCl1l am Teguatinga. Ela tirou atj llIll'ClX do chaqua para fic8r ccmc

Iembfança.

cheque?

A lIRA. MONIcA HONORATO DE SOUZA • Tem, Grace Kelly

tem, • é ncua llITIiga.

A SRA. PRElllIlem! (Deputada ZUlalt Cobra) • E Grace KeUy

trabalha no BIngo da Terra?

A liRA. MONICA IfONORATO DE SOUZA • Ela trabalha, porque

einda 010 deul>eixa na carteíra. Iocalizá.la.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - SerIe illlp(lltanla

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 Cobra) • Mal vcc6 pede

onda Iocalu Grace KelIy?

ASRA. MONICA HONORATO..DE SOUZA' S-..co, e ela vinI e

falani tamb'm, _ ale 010 gesta dele.

A lIRA. PRESIDENTE (Deputada ZUI... Cobra) - EIl8 ""'1c. Quer

.dizer .ntAo que .ssa questlo do cheque .Ia pede explicar. EntAc, .... cheque 010 foi

A lIRA. MONICA HONORATO DE SOUZA • NIo foi deIccnlado,

porque ela chagcu ao banco e voltou, viu que 010 ccnlllaVa aquale a••inatura, era

A llRA. PRESIDI!HTE (D8putllde ZIUII Cobra) - Bem, anIIo

_ licII l'8IpCI1IávaI per _ Q andetaço deaoa lllllÇII cujo _ nIo fel

I'lIC8bido. _ Q _.......,..do p<Imio, D. MIriM..

O lIR. DEPUTADO VICENTE AN~ GOMES • D8lJraIIHna !azar

uma pagunta à Mônico; ela ..... muitc fcrta?

A llRA. MONICA HllNOftATO DE SOUZA - Ele ....

O SR. DEPUTADO VlCENTI! ANDRÉ GOMEII- Eu jji _ "no

bingo, e peraca que há uma aspécIa de andar ambailcD, no 1UbIoIo. Ela chagcu a

~ alguma menina a _ ali". tentou aganá..la, cu algo-_?
A liRA. MONICA HONORATO DE lIOUZA - NIo, que eu lIqual

_ nIo. Só .. _tiveram ide • quitaram_agora...

falia.

A liRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal' Cobra) - E ela vcltou "

para cobrar dele Q cheque?

A liRA. MONICA HONORATO DE SOUZA • Ela voltou e ele di...

que nIo tinha nllda a ver cem ela, 010. Ele lI8IJ1Pr& enganava a genIa, lI8IJ1Pr& ria na vaz...(lneudIval.)

AliRA. (NIo idenlI1k:ada.) - (Fct'II do microlcna.) .... IÓ uma

eatII da genIa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla11 Cobra) • E vool nunca

_ dinheiro? Vcc6 _ algum dinheiro enquam,c trabalhou li?

A lIRA. MONICA HONORATO. DE SOUZA • NIo, ou fazia vale

.lcdcs OI dias, Jl:CflllM eu ..bis que 010 racaberis no finll.do mb. EntIo, tcido,I'OI dia.

eu fazia vafe eh~ com o meu caixa, auin.v....
o lIR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • VooI preeencIou calCO

de clientes que ganharam pr6mico e nocI.-naram porque 010 0I18COborwn?

A lIRA. MONICA HONORATO DE SOUZA - PreHncIeI. D. Mlriao

ficou emiga da gent., pcrqua a gente traJav. ela muito bem e ela acJiava c cúmulo a

A lIRA. MONICA HONORATO DE SOUZA - É, ala a.nou aquale

mi1h8 amige também, chameVa pera Mir, • faleva pera OI clianlN. Ela c:hag8va atj OI

c1ienlaa·e falava auim: ''Traga lIlUII.- para mim." Ela pedia _ clianIN que

_ mu_ pera ele 16. também.

O SR.DEPUTADO VlCENTI! ANDRÉ GOMES - P.. vocIa

levaram rnuI1wM para 16'1

A llRA. MONICA HONORATO DE SOUZA - É, pera a genIa

A llRA. PRESIDENTE (e.- ZIUII Cobra) • Mala alguma
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o IR. DEPUTADO VlCr:tlTE ANDM GOMES· A!gumII menor

....... por I., ou algo detu ordem?

A lIRA. MONICA HONORATO DE SOUZA • NIo. Que eu sai~

nIo.

A lIRA. PIlESIDEHTE I~ ZWIt Cobra) • AJg-.

pergunta. Deputado Padre Roque e Deputado Cer\os s.r.t-?

O IR. ANDRÉ LUIZ· Sotxe a entrede de menores, eu liceVe

getelnwú ne porWie;~ chegeve um menor, eu belreve, e ele ma'ldeva enttw.

Muitee ....... econteceu 11180. Ele pergunteve: "É menor?" Ere. E ele dizle: "Pode

mender __ que eu me reaponubIlizo por ludo". Ent8ndeu? O que econtaeia .,.

illO.

A IRA. PIlEllDENTE IIlepuIada ZuI" Cobra) • E o menor

O IR. ANDRÉ LUIZ· Nto, eu nfIo _ enIrIIr. Houve ume vez

que ele deixou en1rr, o menor jogou e feZ tudo, por conte dele...

A SRA. PRESIDENTE IDeputede ZuleIi Cobra) • Fez tudo o que

tinhe_.

O IR. ANDRÉ LUIZ • Eu _ .. fazia a minhe obrigeçio.

A lIRA. PRESIDENTE IDepulede ZuIlIIi Cobra)· Esti ClII1l>. Bom,

.. ninguim meia quiser p«gunler nede a _ jcmm, _ Honoreto de Souza,

V8/llOll encerrar o depoimenlo dela, agradecendo a SlIa preNIlÇlI, a sua colellolaçio e

a. sua' informeç6es. Está prellnchide já a ficha?

A SRA. MONICA HONORATO DE SOUZA • Vou acabar de

preencher.

A SRA. PRESIDENTE IDepulllde ZUle1i Cobra) • EnlAo, vamo.

der a palevre lIgOllII 10 nouo nobre Relator, pera fazer OI requerimentos, enquanto a

Mônice preslChe aqui; depois eu dispen.....i a preoençII de todaI .. moça. e jovens,

e Vemotl ter enIiO o espaço podermo. der o encamlnharnento devido ti. q....stõe.

trebalhiltU e outres que.t6H lode. que possam estar envolvidu.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES· Sra. Presidente, a

tilulo de pmpost.e, quero IUll"rir, pera criar o ato jurldico perfe~o, que todos aqui façam

ume reclemeçlo trabelhist.e; que todos fossem ti Ju.Uçe do T",belho • e gostaria que

OI compenheiros prest.euem atençto·, amanhi ou hoje, talvez, se paulvel, de

pr«orincie em ume v..... únice, em um único lacei; q.... pudessem congreger·se todo.

pare fecil~ nouo trabelho e o de JUIUçe, e pudélHlTlOl provocer o Mini~ do

Tl'lIbelho para que, com 1110, pudéssemos IOlucionar o meio "",idemente paulvel o

probIemII de voc6I. Entao, lugiro lodo. irem. JusUçe do Trllbalho prester queixa por

fallJl de salirio, paglIIIl8nto de hore _a, fallJl de recolhimento de INPS, 18 for o cuo,

e lodU .. irragularidede. que v0c6s usim achlIrem que devam comunicer.

A SRA. PRESIDENTE (Depulllde ZuIeIi Cobra)· Mônice quer

.......,.mar al\lO a seu depoimento; entao, vamos ouvi~a.

A SRA. MONICA HONORATO DE SOUZA· ~ ati constrangedor

falar, mas a _a, D'bora, estava contando a mim, um dia, 16 no escritório • e ela

pode ali contar iuo la_; Inclusive, Alexandre esteve prasanta " que ala

encontrou umv_16 no eseril6rio, _ de ume llICOIa, que ara dele.

A SRA. PRESIDENTE(~ zulaJt Cobra) • Está certo.

Obrigada, Mônice (palmas). Enc8lTado o depoimento, vamos, entao, agora, agracle<:er

a pr8IWlÇ8, mei. uma vez, a todos essa. joven.. Eles e.tio praenchando OI

andereçoe pare que tenhamos um contato permanente com todos OI senhore. e

-... Dou a palavra 80 Relator, Deputado Naison Otoch, que vai fazer de novo

aqueles requerimentos, que vamos votar agora, incluslve o ~manto do Deputado

Marquinho Chedid.

O IR. DEPUTADO NELSON OTooH • Sra. Presidente, quero

sugerir que .. façe um oIlcio à SaÕretaria de Finanças, 10 DapertamanIo de Imposto

Predial, pare que, mediante o endereço, seja identificado o proprialárlo. E, mediante a

idan1ífIcaçIo do proprialárlo, saia ele IOlícitado a aprasanter a esta Comillio o

contrato de 1ocaçIo, pare q.... pouamos conhecer o reel inquilino daquele imóvel.

A SRA. PRESIDENTE (Depul8<IlI ZUI" Cobra) • Dt. Pedro, o

senhor esI6 prestando a atançIo? O noslOa._jurldico...

O SR. (NIo identificado.) • (Inla<vançAo fOl'll

do microfone. lnaudivel.)

A 8RA. PRESIDENTE(~ZUI,~a Cal :"li) • NIo i com ala?

NAo7~ com o senhor? O _llImIlém nfIo quer nadlI """ a dureza, tamb6m (rilOl).

V8ITlOI16.

o SR. DEPUTADO NELSON OTooH • O outro requerimento seria

pare a Sta. DéborII, identifieedo o nome complllo a o endereço, pare que ala Hja

c:onvocada pare prestar depoimento a esta Comllllo, po<qU8l8g1Blo pude perceber,

pelos doi. depoanlas, ala ara a p8IIOlI meia ligada 801 propriatárioo do

e-.cimento.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUle1i Cobra) • EnlAo, VlIIT10I

-.mlrum pouco. Como-'7 Oficiera ...

O SR. DEPUTADO NELSON OTooH • Oficiar.tI SacrMNia de

Finanças, pare idanIific:ar, pelo ..-aço, o proprialálio do imóvel, para que ala exibe o

contrato de locaçIo com OI dados reei. do inquilino.

A lIRA. PRESIDENTE (Deputada ZWIt Cobra) • Certo. O outro

requerimen!o.

O IR. DEPUTADO NELSON OTooH • Idantilicar o nome

completo e o andaraço de D. DéborII, para que ala seja convocede a prestar

depoimento a este Comillio. Identificado o nome dOI doi. propriet6rios Mpanhói., do

garanta e do Sr. Joe6 Pereira, Pepe...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZuIlIIi CobraI • Nto, dOI

llf'OPriM*iOI nto; OI npanh6i. sao 1ocatáIioe...
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o SR. Dl!l'lJTADO NELSON OTOCH • Da. do;'l'f'llIlIleI*Io.

A Ir.A. PR!SIDENTE(~ ZUIIIII Cobra)· NIo, 111M OInomeo?

A IRA. PREIlD!HTE (DepWda ZUIaII Cobra) •V.EJca. Iam

elf*lh6i. nIo 110.

o IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Proprielárioo do bingo,

óbvio.

A IRA. PRESIDENTE(~ ZUIaII Cobra) • AlI, nIo , maio

doi.-.

o IR. DEPUTADO N!LSON OTOCH • NIo, do Imóvel vamo

_""__JWa-quem'o~.

A llIA. PRESIDENTE(~ZUIaII Cobra) • E ai o oficio irtl

JWa onde? ..... a~ doi irnIgranIM?

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Sra.~, se a

- I*ll'itir...

A SRA. PRElllDENTE(~ ZUIaI' Cobra) "Mas - já

O IR. IlEP\lTADO NELSON OTOCH "Mas nIo Iam .- a _

com-.

O IR. DEPUTADO lIARQIJINIlO CHEDID "ExiIta..., conti'ato

com a FedInlçIode~.

A IRA. PRESIDENTE(~ ZUIaII Cobra) • AlI, bcm..Af

aim...

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • lden1ilicar OI doi.

proprlelárioo, idontlllcar OI geranlM e ollci.. à Policia Federal JWa~ a lituaçIo

de perman6ncia desoeo estrangeiroo em _o nacional. IdentificadaI pela

~a Eiladual de Fazenda a permlaIIo de funciOnaITlIIll do bingo. a entidade

eoportiva~ expedir o!Icio, _ intimando que exibem aqui, a 

Comi_, o contrato que mantinham com OI propótllilrlOl do bingo e .. lOciedade

eopéi1iva que dirigem. Além de exibiçIo _ documento, convoearemoo a preoença

de alguém, do __ ou de ..., diralor, que poua _ pela entidade esportlva.

SIo _ quatro~_ que quero apra_ à conoide<açio do P_o.

A IRA. PRESlD!NTE(~ ZUIaII Cobra) • EntIo, eotarnoo

c:oIocando em votaçio OI quatro~ do Deputado Neloon 0IDch. se todOI

__de aco«Io,~ como _. (Pausa.) A!l<OY'ldoI. Quero colocar em

votaçIo a poooibilidade de ouvil1llOl a Sra. Débora AI_, e já temoI aqui .... taWone

e endereço. EntIo, llIIou c:oIocando em votaçio a convoeaçIo de Sra. Débora 

JWa vir depor aqui na CPI do Bingo. se todOI ...- de aco«Io, permeneçam como

_ (P....) Aprovedo. Dou a~ lIgOI1I aoDeputado Marquinho C_o

O IR. DEPUTADO MARQUlNHO CHe.llIO • Sra. PreoidenIa,

queria aproveita' a oportunidade JWa a~ _ ..., requeri_ de

alIlVOÓaçIo doi rasponoàveIa pelo "Binglo ~ 1mportadOI", o operador aqui de

IlrMliia...

O IR. DEPUTADO MARQUINHO.CH!DID • seemoo que 110

Olimpio, Jurac:i. Macedo, que , o __ do Gama, Sociedede Deoportlva do

Gama. E quem l'lOI '-"OU a docurnenIaçIo foi o Sr. W~ Marques, que ara o

__de Honra • que l'lOI reopondeu todaa 81 pergt.nlaI. Requeramoo pr-.ça

delel e também do__do Gama. Em relaçlo ao "Bingo de Torq",~

a convoeaçIo do__de F-.çIo de VoIelboI de Brasliia...

A IRA. PRESIDENTE(~ZUIaII Cobra) •Vamoo~,

porque está _ ..-; o prImelro requerI_ , de convoeaçIo doi

raaponoiveis pelo "IIingIo doi~". Enlio, vamoo colocar em votaçIo ....

convoeaçIo. se todOI _ de aco«Io, permaneçam como _ (P )

~ Eo oeglnlorequerl_?

.O IR. DEPUTADO MARQUINHOS CH!IlID • Para o __

de F-.çIo deV_. o raoponoáveI pelo "&1go de TOIT8".

A SRA. PRESIDeNTE (e.- ZuWI Cobra) • EntIo, o

_ de FedInlçIo de Voleibol. o~ do "Bingo de TOIT8"; vou colocar

em votaçIo .... convoeaçIo do~ do ''Bingo de Torq" • do __ de

FedInlçIo de Voleibol de BraIllia.

O IR. IlEP\lTADO MARQUINHOS CHl!DlO • Que , o raoponúvaI

por;.ao, pelo "BingIo de TOITIl".

A IRA. PR!SIDENTE (e.- ZUIaII Cobra) • se todos

e-.m de aco«Io, permaneçam como _ (P8UIII.) ~ convoca[;Io, pelo nIo

sabemOI o dia. Poi. nIo, Oepulado.

O SIL DEPUTADO MARQUINHOS CHI!DlD • Quero_,

porque , ..., cuo IÓ de Brasli;', se for pooslvel, que se _ o seguinte: a

convoeaçIo de F-.çIo de 1Iaocl<*a, _ bingo em Taguatinga, já foi aprovada,

11181 _ MIA0~ o ''BingIo de Solta", aqui. A mnma faderaçio que cometeu

todOI ..... _ com OI~ do"T~ está~ o "BlngIo de

Solta" aqui, dilltibuindo cartel81 JWa Brasli;' inleira; _, querfemoo, .. fone

pooslvel, por gentillWl,.oIiCl" rnedidallIlé de análise. ouspenoIo, se poooivel, _

''Binglo de Sorte", porque a mnma F-.çIo de lIaocl<*a que, repilo, atua

irregularmenta em Taguatinga, e houve _ Ié, __ F-.çIo MUI

fazendo -"Blr4lIo de SolIa". NIo sei se cabefia~ p<ovidIncia__,

porque;.ao vai _ probIemu lá na Inlnte.

A SRA. PRESlDI!NTE ( e.- ZUIaII Cobra) " EMa ....

último requerlmenIo 'de.convocaçlo?

O IR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Deixa-me d.-..., auxilio

ao DépuIado: conv6m IOIIcllarm01 ollcialmenta " porque _ "B1ngIo de Sorta" vai

correr dia 24 de oelembro ", Sra. Presidente, que atj~rede __que vem,

por examplo, ...,. data razoéveI, el..~ todOI OI doc:l.men1ae de

l'IllU*idade, oob pena de _ bingo__• nIo acontaoIr no dia 24.
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pmldInIa cp, do BingO no dia 20 de~, quarta-feira, p<ll<lUe _ feia, em

quarta-falra, dlII2OdeHlambro,p-qua"~lodos"'~

O IR. DEPUTADO JOVAlRARANTES - Qua r.1es~

Sio P....Io. EIti ..-rede a praI8I'III ....,ilo.

i
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR

DENúNCIASDElRREGUL4RIDADES NAS ENTIDADES DEPREYIDtNCIA PRIVADA
I (FUNDOS DE PENSÃO)

ATA DA "REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM TREZE DE SETEMBRO DE 1995

~dobingonodlll24.

A lIRA. PlWIIllENTE(~ZUI"Cobra).- "'" Só _ ai.

A lIRA. PREIlOENT1!(~ ZIIIlIIt Cobra) - Maio algu6m?

Aos treze dias do mês d~ setembro de mil, novecentos e noventa e cinco, às quato~e horas e
trinta e cinco minutos., reuniu·se no plenário número nove, Anexo 11. da Camata dos
Deputados. em Brasília, :Distrito Federal, sob a Presidência do Deputado Manoel Castro, a
ComiJsio Parlament~r de Inquérito Destinada a Investigar Denúncia. de
Irregularidadea: nal Entidades de Previdência Priv.1Id.1l, criada pelo Requerimento numero
um de mil novecentos e noventa e cinco. Estiveram presentes os Senhores Deputados Manoel
Castro, Presidente, Freire Júnior, Relator, Arnaldo Faria de Sá. Geddel Vieira Lima.. Heráclito
Fortes, José Coimbra, Jorge Wilson. Simão Sessim, José PimenteL Cidinha C:arnpo.$, Pedro
Canedo, Paulo Bernardo, Robêrio Araujo e Luiz Piauhylino. membros efet1V05~ Noel de
Oliveira., Zaire Rezende e José Agusto, membros suplentes. Não compareceram os membros
cfetivos Ioão Mellio Neto, Jose Linhares e Alexandre Cardoso. Verificada a existencia de
qu6rum regimental o Senhor Presidente. Deputado Manoel Castro. deu inicio 105 trabalhos.
ATA - Foi dispensada aleitura. da Ata da reunião anterior. quc colocada em votaçio, foi
aprovada. EXPEDIENTES: Correspondência recebida: 1) Oficio PSDBII n° 1340/95 de
31.08.95, recebido em 12.09.95, do Lider do PSDB, Deputado José Anibal, indicando o
Deputado Feu Rosa como membro titular desta CPI, em substituição ao Deputado Robério
Araújo, ORDEM DO DIA: tomada de depoimento do Doutor Renato Antônio Prates
Menegat, ex-Secretário da Secretaria de Previdência Complementllf e Privada, no antigo
Ministério do Trabalho ~ Previdência Social. O Senhor Presidente convidou o Senhor Renato
Antônio Prates Menegat a tomar assento à mesa. O depoente prestou compromisso na fonna
legal, falou sobre a matéria objeto da investigação e foi inquirido peros Deputados: Freire
Júnior, Cidinba Campos, Zaire Rezende, Vicente André Gomes e pelo Deputado Manoel
Castro. A Deputada Cidlnha Campos requereu a relação dos fiscais contratados pelo Senbor
Renato Antonio Prates Menegat. bem como os documentos relativos à permuta de imóveis da
BRASLIGHT. O Senbor Presidente solicitou que a Deputada apresentasse o requerimento por
escrito. O Deputado Heráclito Fortes sugeriu a requisição das avaliações feitas pela PREVI, e
EMBRAP relativas a imóveis da Braslight, bem como a Ata da reunião de Diretoria que
aprovou a venda do imóvel citado pela Deputada Cidinha Campos. Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos. A reuniio foi
gravada em seu jnteiro teor e as notas taquigráficas, após decodificadas. comporão os autos do
presente inquérito. E. para constar. eu, Regina Maria Veiga Brandão, ,
Secretária. lavrei a presente Ata., que, ap6s lida e aprovada, será assinada pelo Presidente c
remetida à publicação no Diário do Congresso Nacional

-J'~ ter

~.

o IR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES

o da u.r.lIm qua~.,.docunInIos per _ diu.

DepoUdo Cartc»~ axn a pMvra.

O IR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só quwo ougerir ,

_ai.

"Bingo de Torra" também?

O IR. DEPUTADO JO\IAlR ARANTES - NIo. Só em relllÇla a

A lIRA. PR!IIDEMTE loesx- ZIIIlIIt Cobra) - Com relllÇ1a ao

A lIRA. PRnlDENTE ( o.puIada ZUIIII6 Cobra) - PCiI nIo.

O IR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - MY:J qua , impcXtanIe

dlzar ado!eIc:anlM, qua llIiverIm aqui, vejo qua vto mudar muitO u questOes

O SR. PRESIDENTE (Ileputedo Manoel Cutro) - Declaro liberta

O IR. Dl!PlJTADO JOVAllt ARANTES - Sra. PreIidenle, peço a a preoente sessllo, que tom como principal SIIunlo da Ordem do Dia a tomada de

A lIRA. PRESlDEHTE ( oesx-ZUI" Cobra) - Poio nIo.

depoimento do Or. Renato Antonio Pratea Menegatli, que já se encontra no reclnto,

ex-8ecrellirio de Prevld6nc:ia Complementar e Privada do entigo Ministério do Trabalho

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - PrlIciUlllOl fazer um e Previd6nc:ia Saci.1 do Govomo do PIlIIid6n!e Collor. Anld de poSllI711Ol li Ordem

COIlUliclIdo, hcje, _ com uma certa urg6ncia, , Polreia Civil, , Policia FederlIl e ,
do DI., conatJ~o os Parlament""," preaentes, a ata já foi dlstribulda, portanto, eatá

Policia Militar, de qua o "Bingo da Torra", o ''TlIgUlIbingo'' 1 InclUIive o bingo do dispensada a aua IllilUre, aobre se há alguma observllÇAo contra a 1l!lI, alguma

Gllbelto 8a1omlo _ pnl/bidoo de operara parl1r dIII 16 horM de hoje, quando se COl'IlIÇiIo, elgum comentário.

..-no o prIIZIl qua~ axno limlle para que lleI ~em os A SRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS Desculpe, Sr.

docunInIos. ErtIo • .-.iria qua 1110 .. feito de imIdilIto, porque _ 81.. Presidente, eslava lendo um texto, nAo prestei e atençlo.

vlo c:orneçar alln:lonar. O SR. PRESIDENTE (Ileputedo Manoel Cutro) - Ellamoa

A lIRA. PRESID!HTE (~Zu1a16 Cobra) -.li consultando OI Parlamentares aobre se hi alguma oblMVaçlio em relaçlio à ara jà

__, per delibIr.;Io no inicio _ reuniIo; -.,. llIT<iondo ollcio,
distribulda. NIo havendo, vamao colocar om volaçAo. Em voIaçIo. Aqueles que

viII'fax, ao Secnt*io de SIQlAIlÇII PllbIica, qua abrInge a Policia Militar 1 Policia

Civil. Moa podemoI, tarnI>jm, .. for o eaeo, enviá-lo à PoliciaF_I qua ji _ a pr

concordam pennaneçam como es!Ao. (Pausa.) Aproveda a .ta. TllIT10I Lm e><pedienta.

ComIlpOndolncia receblÓll: Offcio, do PSOB, n" 1.340195, de 3118, recebido em 1219,

de tudo, porque pertIcipou deua llÇIa toda. E_, lIrnb6m, llIT<iondo Lm ~ ao

8acHt*io da F_, qua veio depor aqui hi alguno diu, o Dr. W-.rt. Bom, dilo

onde o Llder, Oaputedo José Anlbal, indica o Deputado FlIU ROII como membro titular

daata CPI, em aubstiluiçio ao Oaputado Robério Araújo. Portanto, o Deputado FlIU

~, a .... de __, -.,. convocondo outra reuniIo para dia 19, ten;a-fIira,

ia 14 horM, 1 para o dia 20, lIrnb6m .. 14 horas. No dlII 20 nIo vou eai..: aqui;

portanIO, o PrirnIirll VicH'raIic:IInt _ Comilllo, Deputado Ricerdo Gornyde,

ROIlI ""ose a compor nossa Comis_, em subslilulçlo ao Deputado Robério Araújo.

Ordem do Dia Convido o Or. Renato MenegaI, que voi .... o depoenle, para lIIIUIllir...

VlIIllOI ouvir agora o Juramento do depoente, e convido lodoo a ficarem de pio
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o SR. RENATO ANTONIO PRATES M~NEGATll - FIIÇO, sob a

palavra de honra, a preme.... de dizer av_do qua soul>er e me for pelguntado.

O SR. PRESlDEN'l'E (Doputado M.J.. cutro) - Or. Renato,

!
V.S' tem, de acordo com o Regimento, o tompo inicia, PfOITOgávoI de'acordo com a

Pmlidancia, de 20 minutoo para prestar as inlorrnaçõH 9uo julgar pertinento em

I
miaçio à açlo desenvolvida por V.S· à !rente da ~a de P",vid6ncla

Comp_ e Privada do antigo Minist6rio do Tmbalho e pmvidància Social. Em

I
seguida, _ramos à parta dos indagaçOaa, qUfllionanMlntos dos SnI.

Paria_

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATll- Poil niO. Srs.

DaputadoI, Srs. pral8l'lles, mau boa-tarde. Fui convidado paio entAo Ministro AntOnio

Britto para allUmlr a Secrotaria de p",vid6ncla Complomantar em 8112192, tendo sido

naquela ocosilo nomaado através de um docr1llo, a pannanaci na titularidade daquele

cargo atá algunl dias op6I a ...ida do Sr. Ministro Britto, ou saja, at6 7 de janeiro de

1994. Fui convidado P!"'" pem1lInscer à tosta di! Sacrataria palo Mi"stro S6rgio

Cutolo, quo substituiu o Ministro AntOnio Britto, mal, por motivos de 0fd9m pessoal, eu

requeri a ele 8 minha exoneraçio. Eu assumi 8 Secretaria, em que eu considero que

ela vinha em uma fasa bastante de...struturede, a Secretaria responlával pala parte

de nonnatizaçAo, a perta de fillC8l1zaçlio o a parte de orioniaçio. Há uma quantidade

muito grande da Fundos de Pendo e quo precisavam deIHI estorços de SocraIarie,

dentro de sua 6.... (ininteligivol) de compet6ncia legal para dirigir OI seus neg6ciOl.

Nó. chagamos na Secretaria, eu cheguei na Secretaria IHlCOntrando uma estrutura

bastanta pequena, pale grandaza do problema qua ma ;fora apresentado o qua,

segOOdo a determinaçlio do onlllo Ministro AntOnio Britto, era no l8I'llido de fazar com

que essa S&cretaria tomasse um verdadeiro corpo • usaSte da compel6ncia que 8 lei

lha doteria. Nós, naquela parlodo da minha 8dminillraçlio,j com o eo<po auxiliar qua

pude manter na Sacrateria o algumas pessoes de minha confiança quo levai junto,

procuramos desenvolver um trabalho no sentido de, util~ eu "lo diria meios

pracáriOl, mos OI meiOl menos adequados e talvez atá; uma força fisice nAo !Ao
I

profissional, porque era uma força fisice qua vinha convidede inclUliva de outros

setorlls, desde que a Secretaria nAo tinha uma estrutura: própria de peSlcaS, nós
. I

proc:UI'amos dar à Secretaria, perante os fundos • perante. 8 comunidade, uma nova

vislo. partN1do desse pressuposto, o nosso primeiro ~to. e foi um momento de
I

rafi~ paio quo vinha acontecendo; nós nosdiS~ a fazer, a recriar, porqua

astava hi muito tampo pamdo o Conselho de PmvidAhcia Complamenter. Es..

Conselho, axtr8mamenta necessário eo andamento da Socrat&ria porque dele emanam

uma sária da atos e uma sério de questões qua depois lia utilizadas pala 8acratarla

no desompanho de suas atribuições, vinha paralisado hii mais de um ano. Então, como

uma medida primeira, criamos esse, aiamos nAo, nós reatiVlmol o Conselho,

trouxamos para dentro do Conselho passoas de socIedada, paliOU da notório saber

jurldico no selor de Fundol da Pensio. Trouxemos para dentro do ConsaIho passoas

~vas das associações qua mprasentem OI Fundias de PensA0 e das

essociações que represllnllÕn as pessoss que do OI pelrocinadoI. Ademall, nóI

procuramos fazor com quo a secretaria .. aproximalle de uma maneira mail torta da

adminlltrllçAo dos Fundos. AbrimOl ai porias para quo OI Fundos da PanIio, atravN

das ~uas diretorias, atravãs dos seul ConHlhOI, trouxeIIom à Secretaria OI l8UI

problamas, trouxassem à Sacrataria ai IUBI indagações e trouxall8l11 à s.cretaria

propostas de soluções. Uma verdadeira geI!Io, no meu modo de ver,~

com OI Fundos da PensA0. Para isso, como tamb6m um movimento inicial, nós

promovemos, no inicio de minha administmçlo, um grande oamin6rio nacional. EIH

seminário foi feito em Brasília e constou com • presença inicial de maia de 500

participantal. Desse sominirio nól coIhamol frutOl que depoil nos serviram de uma

maneira muilo grenda para embaIN um projato de lei que tramila neata Cosa • quo

teva e lua alaboraçlo na minha 6poca de gelllo; foi encaminhado pelo Ministro Britto

qua.. na 6poca final de sua salda, que depoil eu vou traçar lObra o projato alguna

comentários. A par disso e dentro de filosofia de trabalho do Minist6rio, nóI iniciamos

alguns tipos de procedimentos que visavam trazar ao conhacimanlo da Sacrataria o

que estava acontocando na administmçlo dOI Fundol. Prooodimentoo que nóI

podemos chamar de inspaçlo. Fizemos com que o nono eo<po muilo pequeno da

inspetores - inspetores eu até diria "Ao especializados especiftcamlnte pera aqueJe

tipo de atividada, mas instruidos dentro da Sacrataria da acordo com a sua

possibilidade financeira, eeonOmica e estrutural - pauuH • fazer um programa de

inspeçlo naquelas Fundol, primeiremente OI maloras, depoil aquelH Fundos quo

eprosantavam sob a no... violo alguns prob!lfTllIlI, a, enfim,~ Fundos quo

também poderiam tor sido objeto de indagaçlo trazidoa à Sacrataria eaujaita an1io à

voriflC8Çio. 1110 foz com que, num primeiro momento Iavado& incluliva por concl_

ttlcnicas des inlp8ÇÓ8l ....11zados, nós'tiv6llamol quo nos vaiar dos prwrogatlvas

legail da Lei 6.435 a indicar para qua partjclpauom da adminillraçio dOI Fundos

diretores fiscais ou intarventoral. Na sua maioria diralorao fiocail, cujos atrIbuiç6u ato

definidos na lei • niO 010 atribulÇÓ81 da geI!Io, ato atribuições quo lavam .IH a t.-

uma análi.. mais delalhada dentro do Fundo daquilo quo na IIllp8Çlo ficou

caracterizado como paulvll! irragularldada. Essa nomaaçIo da diratorao, quo aa dava

evidentamanta atrev61 de exame de coofaJlo, ...". da sarviçoo prastadoo

antoriormanta em 0lJlt0s ativ_, muitas _ por indiCllÇio do gabinala, muitaa

vazes por indicaçlo de outros 6rgIos públlcoo, ara inlcIal_ uma atribuiçlo do

Ministro de Estado. O Ministro de Estado, lhe ara propoota a _, o Minillí'o da

Eltado dacidia asaassorado pelo aau _, e o Ministro de Estado fazia a

delignaçio. POIleriormante, já mais no final do mau tampo de admJniolraçlo dII

S8a1Itaria, essa nomeação p8IIOU a _ feita pala minha p8II08, porque alOim

entendeu a Consultoria JurldJca do Minill6río, quo aquela ato nIo ara um ato privativo

do Sr. Ministro de Estado. PrivaliVOl, lim, do Sr. Ministro da Estado I'icarwn 00 aloa da

intarvançlo que eram failOl antlIo • niO foram em grande monta • quo oram faItoo

segundo a llJO decido, ..... lim, o intarvontor com podaras lolala de geI!Io. Eu

quaro crer - • niO conheço o quo já foi trazido ao conhacimanto dOI -.. por
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quem me antecedeu nos depoimentos, ~, ilustre 8&c.-etérin q1J9 me $~JC8d8u c também

o Ministro Cutelo -, quero crer que esses tipos de procediJutnto, tanto as inspeçáet.

quanto as diretorias fiscais, quanto as intorvenções, tonham trazido bom resu~tado,

l1l8I/110 que, eu dirio que feitos de uma maneiro nAo !Ao estruturada, nAo!Ao cientifica

quanto pretendia es.. Secretário, porque nAo era lhe dado, nAo estava a Secretaria

dotado de capacidado fisica, int_1 para tonto, mas aoio que e.... intervenç6fls

tiveram um bom resultado. Demonstraram que havia a necessidade de que se

novlllTM!M'lte olhall9 os Fundos, • sua vida, o seu crHCimento - que a minha visAo

quando eu assumi a Secretaria me assustou pelo valor do pelrimOnio. Quando eu

entrei na Secrelelie, os Fundos de PensA0 jà somavam um pabimOnio de mais de 30

bilhl5es de c161....... Levado e tudo isso nóotambém pro<:unIIIIOO e, volto a afirmar, sem

8ItrulUra. É uma das cai... que eu gostaria muito de ver que a Secretaria fo...

benefICiada com uma ..trutura aficiente, com urna elItrutura poderosa pera poder

atender a seu objetivo fim. Nós pesoemos a agilizar

o exame dos processos que nos &ram sncar~inh:idos. Passei, pei::J mj~ 11& rr: meira d8

ser, continuo ainda tendo lima maneira de agi:- muito aberta, tenho !-'eh~.i~e um contato

muilo pessoal com as pessoas. EntAo, minha sala, meu gabinete ficava aberto

disria/llll(l\e àquele. dirigento., àqueJB5 pessoa., aos participante. que tivessem

vontade, que tivessem interesse, que tivessem, enfim, assuntos relacionados com os

Fundo. de pensio 9 viessem a minha pessoa trazer esses assuntos, indagar sobre

..... soluçlSB. e fazer propo.içlSB" Dentro de... principio, tivomo. a folicidade de

aprovar inúmeros Fundos novos, Fundos que 58 constiturram durante o período em

que eu fui tilular dessa Secretaria, muilos talvez motivado. pela no.sa campanha

moslrendo a imporiàneie do Fundo.d!! l'.'ensAo, hoje nAo só ne parte social, na protaçAo

social que di ao cidadAo, mas também na economia nacional, como um elemento de

grande caplBçlo ela poupença e que, se bem dirigids, poderie, de uma forma também

bestanta relavante, auxiliar em termos de desenvolvimento ds BCOI1Omia do Paí•.

Partindo dB5se principio, passamo. a elabora. um projeto de lei, que pos.ivelmente

seja conhecido de todos os senhores aqui presente. e que nAo foi talvez encaminhado,

no seu final, com a concepçAo original, e foi'taivez encaminhado com uma concapçAo

um pouquinho dWerenlo daquela quo eU pretendia, ma. que foi voto vencido na parte

final. O projBlo, em termos da sua qualidade, em termos dos .eus aspectos de

fiscallzaçio, de aplicação de recursos, ds definiçAo do tipo de conlribuiçAo, enfim, sob

lodos ....e. aspecto., parece-me que á um projeto que foi muilo bom estudado, muito

bom encaminhado pela Secreteria. A única div0rg6hl:ia do "!i~ha parte á que eu

pretendia, talvez atá por uma ques!Ao de tar-ma vinculado demais aos Fu.ndos, eu

pr_ia que, .ne... projoto, nós rocabê.semo. a autorlzaçAo do Lagi.lativo pera que .

otn Secretaría se transformasse numã autarquia. Eu sei que à é~ a palavra

.autarquia gerava uma certa intranqJJilidade, porque estávamamos num período,

vínhamos de um periodo em que se extinguiam ór'gAos, 58 extingOiam entidades. Eu

estaria, naquale projeto, pretendondo criar uma autarquia. O porquà da auterquia?

Porque a eutarquia, ela, com o poder de policia qiJe têm o. Fui.do. 'de'PonsAo ll8forido

pela lei que os regula, teria condiçlSBs ds sobreviver sozinha, teria condiçlSBs de

arrocadar e toria condiç6eo de formar uma grande ntrutura, visando i potoncialidade

futura dos Fundos do PonsAo. Ne época em que eu esleva no final do meu periodo de

ga.tAo, já se falava que os Fundos até o,ano 2000 - e nAo sei .. jà nAo chagaram a

e... volume, porque nAo mais acompanhei - chagariam a um valor patrimonial de

aproximadamento 100 bilhOe. de c16lams. O projeto que foi encaminhado e quo sofreu

evidentemente o referendo do Sr. Presidente ds República, ele tem algun. aspecto.

intaressant.. e que estAo ressalvados inciusive na exposição de motivo•. Procuramos,

no projeto, dsr aos Fundos uma transparência maior com algun. tipos de colocaç6Bs

na lei, como, por exemplo, administrando de manai... profislionalizante o Fundo,

fazendo com que o Fundo tivesse, na sua adminillraÇlo, profissionais, que fossem

tevadas a administrar o. Fundo. pessoas rtlCOIlhectdsmente de nivel profissional.

Co1ocaIno!l também.- porque i.so no. paraca que á dos mais importantes, inclusive

para divulgaçAo dos fundos - que as inforrnaçOes tivessem divulgações pari6clicao: as

informaçõ.. sobre rentabilidade dos Fundos, comportamento dss situações aliva. e

passivas do3 Fundol, o qU6 o Fundo vinha fazendo em tennos de propiciar maior

segurança aos $aus participantes... Isso nos levou a prever no projeto •

obrigalOriadade do que os Fundos fizessem divulgaçlSBs periódicas encaminhada. a

5&US participantes. Colocamos também um dispositivo obrigando a que o Ministério

da Previdência Social exigisse dos Fundos uma auditoria atuarial, porque sab&-se e

as pessoas que do versadas no assunto - 9 eu realmente aprendi nAo tudo, mas

parte do auunto quando fui tituJar da Secretaria - sabem que a vida atuarial do

Fundo á de muita imporlàncie, quor dizer, o Fundo vive "'" funçAo dos seus

recolhimentos e vai viver em funçAo da sua responsabilidade, depois de ressarcir

aquele que fez uma poupança durante muitos anos. EntAo, nós obrigávamo.,

obrigamos nesse projeto aqui a que OS Fundos passa5l8m a ter uma auditoria atuarial.

Tanibém propusemos que e com o objetivo de trazer para dentro do .i.tema mais

Fundos de PensA0, propusemos um incantivo fiscal que permitia li~ de

conlribuiçlSBs do. "",pregado. e empregadore. para fins de cálculo do Imposto de

Renda, e concadBndo também isençAo do pagamento do Imposto de Renda tanto no

resgate de contribuições pagas pelo participante quanto na renda dos beneficios.

Colocamos um outro dispositivo, que seria uma cláusula de redução de riscos, uma

ciáusula que protageria o Fundo de PensA0, prevonclo-se eventuais reduções no teto

do beneficio pago pela Previdência Social. Com ralaçAo i sagurança dos planos e

SUBS aplicações, nós introduzimos na lei um disposítivo impedindo que os Fundos de

Pensão destinem a totalidade de seus recursos à gestão de uma única instituição, ou

seja, para que os Fundos pudessam dividir e.sa gama de recur.os, sem dúvids

diminuindo conseq09ntemente o rilCO de eventuais perdas. Colocamos também um

dispositivo que obrigava, que obriga as patrocinadoras a prestaram garantia. reais ou

fianças bancárias aos FUndos quando contrairem dividas ou empréstimos como estai.

Essa era uma forma também de evitar que a patrocinadora,quendo num ..t~ nAo

saudável, fosse ao Fundo buscar um recurso e, no momento de restituir es58 recurso,

nAo tive.... condiÇó8s para tanto. Fixou um prazo a lagislaçAo ds 240 dia. pera que, a

partir da regulalT\llntllÇAo da lei, as entidades fechadas .. adaptas"'"" e sua nova
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slstemátlCll. Vede também aos participaotes e beneficiártos de patrocinadOflls da

admlni$tração direta • Indir.ta d. re<:ebimento d••uplementação de beneficios d.

aposentadoria ou pensA0 concomitantementa com o recebimento de benefício

equivalente 80 salário da União, Estados ou Municípios. Então, nAo poderia mais haver

esse tipo de acumulaÇê10 de recebimentos. Com relaçAo ao controle de détlclt, &le

propôs a reduçllo dos ga.tos com apoS8f1tadorta precoce, com a proibição de

concessão desse benefício durante 05 cinco primeiros anos de funcionamento da

entidade. EntAo, a entidade qU9 passasse a funcionar, nos primeiros cinco anos de seu

funcionamento, não poderia dar a qualquer dos seus participantes uma aposentadoria

que nós estariamos considerando como uma aposentadoria precoce. Os cinco anos

seriam a idade limite ou mínima. Reduz também o projeto o percentual permitido para

gastos a título de despesas administrativas para os Fundos que tenham mais de 10 mil

participantes. O percentual estava em determinado nível, e nós entendemos que esse

percentual, ele poderia ser reduzido, porque a redução automaticamente nAo está em

razão direta do número de participantes. Entio, mais participantes, menos percentual

usado. Limita também o valor do beneficio da aposentadoria suplementar ao do últímo

salário recebido na atividade e veda a cobertura de déficits pelo setor público em caso

de desempenho negativo de plano. Quer dizer, o setor público não poderia mais usar o

dinheiro público quando houvesse um desempenho negativo do plano aprovado

daquele Fundo. Enfim, desonera a Uniao, Estados e Municípios, em decorrência de

transferência em agrupamento, incorporação ou IiquídaçAo de entidades da

patrocinadora sem o setor público, exceto em casos ressalvados em lei própria. Por

último. entramos no capitulo da fiscalização. da r.sponsabllidad•• das sançõe•. O

nossa ponto de vista na ocasião era de que li fiscalização dos Fundos, a expressA0

dos Fundos tivesse mais um caráter preventivo do que um caráter repreensivo. É

evidente que, muitas vezes, pelo tipo de desempenho irregular, pode acontecer. Não

por profissional. que prestam ...rviÇOS lIOS Fundos de P.nsAo ou administram lIeUS

l8CUI'IOI • da qual decornI a insufICiência de reserv.s ou de cobertura do patrim6nio

des antidedes. Estabelece uma graduação de infraçtle. em infraçtles leves, grev...

muito graves, para o que buscamos um socorro, uma ortontaçjio na legl.laçJo

espanhola. Possibilita também a eplicação. no. ClISOlI que especif""" de pena de

~dvert6nciapública, bem como de inabilitaçjio para o exercrcio do cargo

na admlnistraçáo do Fundo de PensA0 por um prazo de ali vinte anos, na hipót.... da

lei. E prevê a pena de eplicaç6es pecuniári.. e prtvativas de liberdede para~

jurrdicas • dirigente. que estiverem atuando na atividade de previdência prtvativa, ..",

a devida autorização. Sio os Fundotl que passem fer ... instalado oem que aquele

proce!IIIO normal <lo encaminhamento ao Mlnl.térto • Sectetaria fenha sofrido OI

trémif.'le!lei•.

o SR. PRESIDENTE(De~ Manoel Cutro). Qu..", el..rtar o

depoenta que o fempo regimental pr.visfo eetá esgotado, mas que o prorrogar""'"

pera a sua conciusAo.

o SR. RENATO A~lTONIO PRATES MENEAATTI • Pois nAc.

Bem, quero diz.r aos ...nhore., então, que, apetl8r de fer deixado a Secre1llria há

mais de um ano, tenho ainda, para mim, que A'U projeto, com as .Iterações que foram

impostas, é de suma irnporténcia. Eu acho que nAc conv""'; 1Obr. iOlO com a atuei

fituler de Seaetarta, mas acho que a Secretária Certa dav. ter encontrado, na

Secretarie, as rnasmas d_ que eu encontrei. Uma Secrelaria oem uma

estrutura necessárie para lIlend8r a im»OlUncie qua os. Fundos representam na O<dem

do di.. uma 8eaetarta nIo infonnalizade à minha época - nIo ..i .. hoje 8Ità

informatizada -, biblioteca inexistente, arquivos Inexistentes s, principalmente, uma

deIIciincia muito grande de corpo técnico. 1110 não 'ignifiCll que o corpo técnico da

_ atual não seja um corpo técnico bom, mas é um corpo técnico muito

estou dizendo que os Fundos tenham desempenho regular frenqüente; pode pequeno. En1Ao me perece que, como coIabc>l'a>1o a .... convocaçlo que

acontecer. A fiscalizaçAo repreensiva há de ser necessária. Mas o meu pensamento foi

sempre de montar um grupo de trabalho que pudesse visitar esses Fundos num

sistema de inspeção preventiva e corrigir os problemas que ocorressem antes de que

esses tivessem um desenlace final. Para isso, alteramos um pouco a concepção da lei

atual. colocamos que a fiscalização dos Fundos de PensA0 ...rá f.ita pelo Ministério

da Previdência Social, Banco Central do Brasil e Comissão de VaJor95 MobjJj~rios, de

uma forma contínua e integrada. Por que o Banco Central, por que a Ccmi5!:1Ao de

Valores Mobiliários? Porque nos paroceu que nao seria produtivo que nós, tendo doi.

6rgios públicos especializados nas respectivas áreas em que do especialÍZtldas o

Banco Central e a ComissAo de Valores Mobilíários, tivéssemos de constituir, de criar,

dentro da .strutura dos Fundos. na Sect8taria. um corpo de funcionários para fazer

esse serviço. Nós nos utílizarramol, sob, eu diria, o comando do Ministltrio da

Previdancla Social e a convite, evidentemente, a fisca/ízaçio dessas duas entidades.

Dispô. também o projeto sobre a aplicação de 18i do colannho branco aos dirigentlll.

conselheiros doa foodos de PensA0 como sla os diretores fiscais, interventores 8

Iiquidantos. Conceitua s.r crime contra a economia popular a ação dolo.. praticada

ma foi f.ita. d.ixo este projeto de loi, que foi fe~o arduamenf., do qual foram axtrardoa

bestantes conhecimento. obtidos no ...mlnário. fOfllrn trazidas bestant.. sugestOes

pelo. Fundos de PonsAo. Deixo este projeto. entendo que, •• a... Secretaria puder

ser raestruturada, puder ter um corpo efativo de funcionários, puder tar uma

infonnafizaçio, puder fer um biblioteca coerente com a lua necessidade, sem dúvida

os Fundos de PensA0, que do de importância vitar para o Par., não fÓ em tennos da

Previd6ncia Social, mas. na minha visAo. em termos de economia, poderio ter um

outro fipo de díração. Em resumo, Sr. Pr.sidente, seria .... minha colocaçlo.

O SR. PRESIDENTE (Dopufado ManoaI Castro ) • Agradeço pela

rema... do projeto a e.ta Comisslo. VIIITlOlI passar à parta da inquirtção pelos Sra.

P.rtamon_, e, de acordo com O. dilpOOiüYOS regimental•• a prioridade compete ao

Relator, Deputado Freire Júnior, a quem concedo a palavra na... instant., para fazer

as suas indagaçOea ao depoenta.

O' SR. DEPUTADO FREIRE JONIOR • Muito obrigado, Sr.

Presidente. oro Ranato Antonio Pratas Menegat , o projeto de r.i aobnt que V.Sa.

diSCOl18U é o Projeto de L.i 11" 178J93? O projeto de lei aobnt que V,Sa. diseorreu..•
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o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - É o projeto

de loi, a mensagem, um minuto por favor ... É o projeto de lei... É o aViIlO... Deputado, o

senhor me desculpa, mas eu nAo tenho... Mas é esse mesmo, o aviso n" 2.983, que foi

encarninhedo ao Congresso em 20 de dezembro de 93.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Be:r., V.Sa relacíonou e

analisou alguns aspedol que coosidem positivos e debcou clara a sua divergência com

relaçio a uma pl'OllOOIa de transfonnar a Secretaria de PreVidência Complemenler erro

uma auIlIrquia. Fere ..... díverg6ncia, V.Sa vê algum aspecto negativo nesse projeto

que poderia .... modifícldo, nesta Casa legislativa, para melhorar?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - NAc, eu

acho, Sr. Depu1ado, que, evidentemente, paSllOllll de notório.-trarAo outros tipos

de conhecimento. Eu acho que o projeto, na mlnhll...

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR· Sim, mas a pergunta é à luz

de lUa oxperi6ncia à frente da 8aaelaría.,

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • NAo, eu

_ reitero uma posiçio que, talvez, nlo seja até uma poIltica de Governo, mas

uma posiçio de que acho que esta Secretaria, pela lUa importMcla e pela dislinçio

que ela tem de Previd*ncia Social pura, ela poderia ter uma força - ou diria euim -

autOnoma maior. Por isoe, a mlnhll proposta Iniciei e que admiti como nAo viável por

C8UlllI, 1ncIUlive, da politica de Governo, de que esta Secretaria fosoe transformada,

naquela oportunidade, numa autarquia.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR • Ainda, hoje, defende Isso?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Também

defando.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR. V.Se. saiu da Secretaria de

Previd6ncia Complementar em janeiro de 1994, ainda nAo havia sido regulamentado o

regime repressivo, previsto na Loi n" 6.435. Mesmo assim, durante a sua gastA0 como

Seetetério da Previdência complemenÍar, ·V.se. chegou a participar, de alguma fornla,

das dillCtJsslles que levlll'lll'll à odoçIo daquele regime repressivo?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • NIo.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR. Com reJaçAo à fiscaJizaçAo,

or. Menegal, das que foram efetuadas no periodo da sua gastA0, como Sscretário de

Previdência Complementar, challlO<Hll8 atonçAo a que se refere à ESTEiO. ESTEJO é

uma _ da providência fscl1ada da STEA, Serviços Técnicos e EstaUsticas

Atuariais. Pareceu-me~, mas, durante a fiscalizaçlo feita, em julho de 93,

durante a sua atuaçlo, aquela entidade, simpl_, ignorava a leglslaçAo a que

devia se~, ou seja, nAo mandava ou,nAo fomacIa qua/quar dado para a

Secretaria de Prevld'ncla Complementar, e lrlItaV1H8 de um Fundo de previdência de

funcionórios da STEA, que ti uma emproq especializada em prootaç/io de serviços a

F,!",*, de Pensio, Bem, na físca1izaçAo, feita em julho de 93, mesmo se lmtando de um

Fundo pequeno, as conclusões apontavam pari, a conveni6ncia da odoçIo de um

regime especial, ou diretoria fiscal, ou até mesmo a intervonçAo. E illO nAo ocorreu,

ficando a mim a improssllo, segundo as InformaçOes fomecídas pala própria

Secratarie, tenho até um requerimento desoa CPI, que foi pala falta de indiclos de

qualquer provld6ncia. E permaneceram lHKT1 qualquer uma soluçio. Eua procedimento

era comum ou foi Blgum procedimento Csper.ip-l non rnlaçiio à STEA ou a ESTEIO, ou

em particular houve algum motivo particular para dispensar outra providência?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Eu goslaria

da esclarecer, Sr, Ralator. Nós, quando as inspeções eram .conoJuidas, ". os

procedimentos propostos -ElU diria assim -, na lua grande quantidade. eram

adotados. Muitas VêZ8S -e eu particulannente, em dois cu três casos, expus ao Sr.

Ministro e tomamos.•• Eu expus 9 ele concordou, e as decisões foram diversas da

InspeçAo. Nós tomamos medidas distintas daquéla. piópostas, porque achávamos o

seguinte, a exemplo: o ato de irrtervençAo é um ato extremamente forte, ti um ato oÍlde

o Governo entra em uma casa e tira, daquela casa, o poder da administração. EntAo é

um ato que, na minha visAo, e nAo é minha visão baseada em principios ideológicos -

nAo é isso nAo -, mas acho que sAo atol que, quando OCOITêIll, 16m que ter uma

justificativa muito forte, sob pena de vOCê, em detenninadas ocasiões, estar até

prejudicando um futuro funcionamento, uma futura credibilidade daqueie FundO de

PensA0. EntAo a primeira coisa: ni>m todas as medidas tomadas pala SecretAria, à

minha época, coincidiram plenamente com as indicações das inspeções realizadas.

Umas, a grande maioria, sim; outras, mais amenas, porque, no momento em que entra

um diretor fiscal no Fundo, ele podo, depois, transformar essa diretoria fiScal numa

intervenção. Como houve casos: eu coloquei diretores fiscais em alguns Fundos, a

Secretária que me substituiu transformou, meses depois, a diretária fiscal em

intervenção. Se as coisas não vão para o devido lugar, com aquela medida mais

para o devido lugar, com aquela medida mais amena, entlo a medida mais forto é

tomada. O caso da STEA, espeeifícamenfa, tenho diflcuidade em ihe dizer por qué.

Mas acreemo o seguinte: nós nAo tínhamos crltários distintos de tornadas de posiçAo

com Fundo nenhum. Tanto é verdade que nós intervimos no Fundo da Previdência

SocIal. Ouer dizer a GEAP, que é um Fundo figado à Previdência SocIal, foi de um

processo de direçAo fiscal, passou para um processo de intervençio que, acredito,

parmaneça até hoje. Er.tAo nAo havia critérios distintos porque o Fundo era pequeno, o

Fundo era grande ou o Fundo era da fulano, ou de sicrano. É posslval que aquela

medida nAo tenha sido sugerida, nAo tenha sido pertinente, no momento. Talvez, até

porque nós estávamos numa época de normatizaçAo de muita coisa. No meu período,

nós nAo tínhamos penafidades a eplicar, nAo exlstie uma penalidade pecuniária. Nós

puxávamos a orelha da adminlstraçllo do Fundo, ma. nAo linha penalidade. A

penalidade era o quà? Era botar um diretor fiscal ou um interventor. mas nem sempre

e.... penalidade é a penalidade correta. EntAo nAo Iinhamo•. lsoe foi feito, momentos

após li minha sarda, com o ingresso...

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Mas as conclusões da

fiscalizaçAo apontavam para isto: para a intervenção ou a diretoria fiscal.
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o BR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • Apon1av8111

wndo.. concIuoOaI da coordenIIdoriII, eu poMa lha dizer.

o BR. DEPUTADO FREIRE JONIOR • Vamo& adina. OI

ral~ de fllClllizaçia, que vilf8111 a _ CPI, .....-, encaminhados pela

8acrIla1a de PrriidincIII Comp_, lJIl'rlWm no parlodo om que V.se. foi

SactaUrio. nolamos que ainda nio li tinha, ou alnda eitava nlIIlll _ ambrion8ria. o

procadiIT*ltO fiocalizalório••• ai. começou a ampliar.... na ípoca om que V.Sa. foi o

Sectet'rio, eopeclalmanl. li comparado ao perlodo anterior. Tanto que. de um total de

onze l\ICaIIZIIÇ6ee eIatuadaI no ano de 92, pusou-ee pera o triplo no .xarclcio de 93.

ou seja. um tolaI de 33, enquanto V.SL fói Sacrel*io. _ ralalórioe de

fiscalizaçia, maia um \ambém c:harnoIHne atençIo. que i o raIeranle • REGIUS. que ,

o FlOldo de Pendo do SRS, Sanco de llnItilla, onde li apontava uma l6ria de

i~, __ .. quais a persill6nCia de proc:adimenlOS _ om

deucordo com o estatuto • com o reguiamenlo da entidade • _ o. quela li haviam

lido questionados om fiocalizaçia anterior, ou seja,~.mantinham .....

lrregu~em deHcordo com o _ • com o regulamento. EIlaVamIUjeilae •

ReeotuçIo IW:EN n" 161/89._~. inclfeiol de supelf_ em

cotae do~ IIIllt.~ • de exi.t6ncia de contralo permanerU de conllUltoria

_. que foi con.1derada pela fiocalizaçia como deIneceaI*ia. Pergunto a V.Sa.

li _ -.nça de... procedimento fiocalizelório a, .. tiver, quais OI motivo. peloa

qual.... Como concIudo. de toda...... COI\1r8lIIÇ6eI, a única providIncia tomadlI foi

a de *'*' a entidade • nio, como foi sugerido • como corMnha, a adoçIo de um

regime 'l8p8ClaI, ou de dlreloria fiocal, ou de intervençIo. V.se. .. recorda de...

o IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • Reel_

nio me rKO<do disao. Quero dizer que, na minha ípoca, como o senhor ulienlDU, nós

lIzemoI nUtu fiscalizaç6H • fi....Iizaç6H. \ndUIiVe. _ euim, em~mH multo

r6pidoe de fiscalizaçia. porque o nono corpo efetivo de fi8CIIÍI nio~ a dez

~ Enlio .. fiscalitaçOu orem rnenuia, ... utilizavam, na fiocalizaçia,

_,__,dois_o

O IR. DePUTADO FMIft! JONlOlt • De~ fiICIIl. V.se.

diepunhll na 8acrIla1a?

O IR. RENATO ANTONIOPRATES MENEGATTl- Eu nio

diIpunha de oito fiscal•.

O BR. DEPUTADO FR!IREJONIOR·Q_?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTl- Oito fi8CIIÍI. Na

minhaípocaniodilplrilade·oito. t1W- .\1-+", ~j..,.

O BR. DEPUTADO FREIRE JONIOR • E.... fiocai. If8111 todoa

lun<:ion6rioI da s-etaria, ou orem l8CRJIadoa em outros órgIo.?

O BR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI- Nio, nio eram

1KIUladoa. A secretaria, quando~ na Secretaria. aetadito que ela tinha doi.

fiocai. ou tr6I no múimo. Al, nos valemos de uma legiliaçia npecial a conHllUimoa

trazer pera dentro do quadro principelment. _. que j6 tinham HfVido .....

polblica a que _8111 aposentadu, mal especializadas na na de fiocaiizaçia.

Enlio OI 1iIcai. nio eram _ do quadro ativo do Mini.t6rio da Previd6ncia Social.

o IR. DEPUTADO FREIRI! JONIOR • Dr. Renato, COl1Il.a do

relatório de CPI, que lava como Re\alOnI a Depulade Cidinha Campos, membro delie

Comiallo, CPI que apurou fraudei no INSS, que V. se. tn _ algumae

PU_" eir... do Sr. Or. C6Hr AImla. O senhor conhace o Or. C....._?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Conheço.

O IR. DEPUTADO FRI!fRE JONlOR - O .....hor reoebeu em

alguma ípoca, ou alguma oportunidade, alguma pauagem a6nsa, ou oa ......

O IR. RENATO ANTONIO.PRATEB MENEGAm - NIo. Eu nlo

fui chamado a depor na CPI, nio fui chamado • nio me negue; a depor na CPI. MIl

tomei conhecimento do relatório da CPI, do que me foi imputado. incIu.lv. com relaç10

a ..... pusegen. _. C.. pa a6re.. quero fazer tr6I coI~: a

primeira coisa, nio tive, conheço o Sr. Ci.. Arriela. mas nio tive jamais na minha

atividade profis.iOnaI de governo qualquer reiaciOnamento proIiselonal de governo com

o Sr. C60ar Arriala. O Sr. C6Hr Atriota jamais foi comigo. tentou comigo qualquer,

enaajou qualquer _ que pudeno comprometlf a minha Posiç6o • fazer com que

eu nio cumpri... o que aempr. cumpri na minha atividade de governo. QUIlO dizer a

V. Exa. que eu .1Iou em S....i1la hii dez anos, j6 pusai por divaraol lugares ""'"

cidade, lugares que digo, dentro da minha funçlo. de delieque, fui con.ultor de

Mlnl.l6rio, lrabelhei nio só para o Prelidenlo Collor. porque foi ....... ípoca que

.xarcl maio funçõel, fui lJIl'rlWm da C... Civil da Preoid6ncia da República do

Pruident. sarneY. fui lllUIOl' do Miniotro Marco Maciel • tenho orgulho de que

..... perlodo todo, jamal. Uva de.... pellOII que tenho o maior respeito, • que

__ que tiveram comigo sempre a maior consideraçIo. jamais IIv. pelo

menoe fiz8ram a mim ou tive c:onhecl_ de qualquer critica pelo meu trabalho.

E...._, volto a lhe afirmar, conllam como pega0 ao meu pei. O meu pai ,

um homem de 90 anca de idade, i um homem que faz _ maia de 20 anca que ele

nio vai ao Rio de Janeiro. É uma passagem dita do meu pai indo ao Rio de Janeiro

num final de ano. A noasa familia que , uma famllia pequena, no final de ano coatuma

.. reunir na lUa cidade, que , C_ do Sul. EntIo, .Iie passagem, tenha certeza V.

Exa. que, .. foi extralda .m nome do meu pai, nio foi usada por ele. O meu pei , um

homem que nIo viaja sozinho, i um homem muito idoIo • , um homem que nio vai hii

20 anca ao Rio de Janeiro. Foi a última vez ao Rio de Janeiro no caaamento da sua

neta, hii maia de 20 anos alr6s. Com relaçAo IIs duas pauag.n. que falam que , do

meu fiiho • minha, qUIlO ihe dizer o seguint.: jamail tive pauagen. pega0 pelo Sr.

C6Iar AImla. Tenho um raleeionamanlo mu~o grande com uma dai _ que foi

indiciada na Comiallo Perlamentar de Inqu6rito, que é o Or. FrancilCO Carvalho. eu

fui. deixo aqui claro a V. Exa., fui mu~o. anca advogado de 1"" mie, uma aenhora
I
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tamb6m já de muita idade, e illO fez com que, li" por UIT\II re1eçio de COI'lUI

parentosco com o Sr. Francisco Carvalho, eu tive..., e tenho ainda, Yfncu~ de 11"IUita

amizade com ele. Quero dizer que estas passagen. que estio _ - rellltório

toram pll....gena tiradll. pelo Sr. Sérgio ClIIVlllho para mlm e re.-cIdalI do meu

bolso pare ele e que eu nlo ...i Como forem parer neue relllÇlo em nome do Sr. César

Arrieta. EntIo, quero dizer que o Sr. CéNrArrieta jamai. fez qualquer pagIfIlIflIo para

minha pessoa.

o SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - "" puugellS forem

encontrades no escritório do or.. César Arrieta, no Rio de Janeiro, quando aquoIII CPI

fez ume .indic6ncia lá, a con.ta li pusegem em nome de V. Se. e de seu filho.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • E do meu pai,

eu vi na...

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - E V. SII. efirme que nIo foi

o or. CésarArriala. Que quem pagou as pauagena foi o Or. Frencisco...

O SR.,RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Quem pagou

fui eu, quem tirou as passagen. pare mim foi o Sr. F""";SCO CllVlllho.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - FrancilCO Carvalho.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Como ellls

pararam no escritÓfio do Sr. Arrieta nIo l8i.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - O aanhor IIinda mantém

relllclonamentoa de amizade, pellOlll e profI..ionais com o Or. Frencisco C""'"lho.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Muito de

amizade, profI••lonais nAp melo, porque egora e.tou em 8re.1l1a há tampo, linha mlnhll

lIlividade dentro da áree públíCll, estou apoaantado, e lIpOI8l\tlIdo com maus 35 anos

de tmbalho, """ mantenho relllÇÕ8l de__ cOm ele" com MUI '_il_.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - V. Se. _.que ele é sócio

do Or., ou foi sócio do or. Arrieta?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Eu vi no

depoimento de CPI, porque tive conhecimento do relet6rio de CP!. Evidente, que eu fui,

talvez V. Exa. nIo tenl1e acompanhado, m.. eu fui multo, dirie, fui mullo espezinhado

na campanha polllica do Rio Grende do Sul, por lIU8S razOes, o partido poIltico

adv~ ...

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - Or. Menegatli, eu lenho

conhecimento dessa situaçlo, queria objetivamente me ater a e_~ meis

pertinentes aqui ao. objetivos de no,," CP!. V. s.. é um edvogedo, um consulto<

juridico respeitado de umllv~ IIxparilncill, ainda- B«'ill9'" ou já lldvogou para pro

Francisco Fernando Ca~o. de Ca",alho?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI- NIo para ele

nIo. Já lIdvogue; pare a mlle delII.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR- Pere li mie dele. E quem o

remunereva pelo seu trabalho?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - A mie dele.

NII verdade, o seguinte: li mie do Or. Frencisco é urne HIlhore de muita Idade, e o Sr.

Frencisco é o admlnlstredor doa bens dele, antIo...

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR- Legalmente?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Legalmenle.

Ele' o IIdmini_ doa bens legalmente. Na ..- os benll dele estio lOb •

lIdminlllrllÇlo dele.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - V. Se. llIbtIria praci",

eprtllÔmllr a el!ll CPI qulll o velor doa seus honorérioI cobradolI ou recebidolI do Or.

F""";aco Femendo ClIIIol de ClIIVlllho?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Olha,

EJ<ceI6rloilI, recebi meil de uma vez hononirio. pelo pagemento de IIlViÇOl pr8l!lldoe

durante mullo tempo pare • O. Mllrla AntonIet8. AcredRo que...

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR -Dtnnte o lIllO de 91?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Acredllo que

tenha recebido, Ei«:e16ncía, vou lha dar um número, mas aoradllo que tenha recebido

no periodo talvez todo de honorários, cci.. de divtlflOll anoe, CO;" de 50 mil d61aru.•.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIC!R - V. Se. tem 1110 declaredo

na sua declaraçlo de Imposto de Renda?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm -NAc. Eu lM1ho

o segUinte: eu tenho ume comblneçlo com a O. Maria Antonieta, de que ~ valoru

recebldoa a mim como pagamento por elll, sIo vlliOl1l1 Ilquidoa, ou lOja, eta ficou

obrigada li recolher os impostos no meu camé, antio, a legillaçlo previ illO

perieitamanta.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - Entio V. SL nIo tem nade

dilso declaredo?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - NIo, eu tenho

Il1O lim, declaredo no ímpoIIo nIo, mas eu tenho el!ll combinllÇlo com el., e ela

recolhe, o valor' liquido; o valor doa reeeIlimenlos , liquido.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - Ainda com rellIÇIo •

rell1l6rio da CPI do INSS, ali ficou constatado que V. Se. recebia _ ligaç6eI do

escritório do Or. Cálar Arriota no Rio. Ere o Or. F""";ICO Femendo que mantia

contato com V. Se. con.tant_ por telefone?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Eu goetwía de

_ecer aqui dual cci.... AI6m do Or. F""";oco, illO pracilO esclarllCll, porque ,

UIT\II verdade, e eu nlo deixo de ••.

O SR. DEPUTADO FREIRE J(iNIOR - Perfello.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • AI6m do Or.

FrencilCO, tenho um ",!acionamento muRo grende com o or. Altamiro, que é urne

_ que também está· mencionada nll CP!. Muito bem, ....1 plIIIOlII, nAo

_amenta, muital vez_s para mim, acradllo, porque eu lIIendia tanto tefe(oneme

que pode 111' _, em grende quantidade telefonema. do Or. Frencisco e do Or.
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Altamiro, mas nio neceuarialll8l1to poro mim SÓ, porquo OI telefonol da SllCI'lItoria i

minha época oram telefonOI gorail, entlo, podem ler sido lolofonomao falando comigo.

falando com outra possoa, nAo me encontrando. Enfim, agora muitos vo... rocobi

IlgaçOo1 do Or. Francisco, tr8ntondo do a••unlos pouoai. dole, eu, em determinado

ocalllo. a podido dolo, graciOlalll8l1te acompanhei aqui, som qualquar vinculaçlo

profi..ional. uma açlio muno grande que corria contra 010 aqui no TST, som vinculaçlo

profillional. ou apen..... EntIo isso foi um porlodo om quo ele me ligou muno e me

ligava muito tarnbM1 como amigo, uma pessoa quo viajei com 010, uma poHOl. enfim,

quo nIo tinha por quo nIo recabor IigoçOos.

O SR. DEPUTAOO FREIRE JONIOR. O AIlamIro.

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTl • NIo, Or.

Francisco. E do Aftamiro também, o Attamiro Fiel d'OliveirB, eu o conheci porque fui

con.u~or da Providência Social quando ora Ministro Or. Rof8ll1 do Almeida Mogalhliel

o Or. Renato An:her. Naquela ocasilo, ou o.tova chegando em Braollia, vinha da C...

Civil. praticamante comecei a f~.r conhecimento da. pessoas que eu trabalhava na

Providtncia. O Or. AItomiro trabalhava na Pnlvid6ncia. EntIo, o meu rolllCÍonamento

vem daquela época. Uma poIsoa comigo aompre muito ogradivel. uma poIlOI que

lanho a maior considoroçêo por oio, indapondonlo do qualquer outra coisa.

O aR. DEPUTADO FREIRE JONIOR - V. 80. foz serviços do

advocacia para a O. Maria Antoniota? Em quo porrodo ou lO prosta até hoje?

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - NIo, hoje nlo

mall. A O. Mena inclUllva hoje é uma poSIOl que ..li numa condiçlo do saúdo mu~o

precárie, mas, olha. ou presto aorviÇOl poro a O. Maria. eu diria ouim, hi qU818 15

anos.

O SR. DEPUTAOO FREIRE JONIOR • Hé 15 anos? E duranlti

.... porrodo todo foi aproxim&dll1l8nte 50 mil... Fole... o valor?

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTl • MoII ou

rnanotI. A advocaola que eu digo, ExcalAncla, é consultoria, nio alo aorviÇOl do

contOnclOIO. slo oarviços do conlU~oria quo infellzmenle, por problema do sigilo

poIsoal, nio pouo colocar o quo é. mas slo oarviÇOl do conaulloria.·

O aR. DEPUTAOO FREIRE JONIOR - Para onoarrar, Sr.

Pros_, a úilima pergunta que quero fozar ao~ é .., 08110 porlodo do 15

anos em que V. 80. aIIrmo lar pr9ltodo ...rvlÇOl proli..lonais à mio do Or. Francisco.

do qualquer uma lorma, dirota ou Indireta, V. 80. prestou também OI serviços da

advocacia adminilVativa a ekt ou a seu escritório, ou ao Dr. A1tamiro. ou mesmo 80 or.

César Arrieta?

O SR. RENATO' ANTONtO P!"ATE!.' MENEGATTI - NIo.

Excaléncla, eu nIo tanho olCfilório do lIdvocIIcia aqui. lenho hà partir do poucos dlal,

hà poucos mamantOl, ou tenho uma ..Ia onda prelendo advogar, mas, dopois que vim

pora a área pública. ou nIo preltel mais aarviÇOl do advocacia, o aorviço do

consultoria quo ou vinha prestando doi continuidado, a O. Maria'AnIonie(a, ou diria

anim, que nlo colide com o porrodo nem com 81 minhlll oIlriQ8ÇÕOl dontro do IOlor

público. NIo dizom, inclulivo, rospono a nada que envolva qualquer solor ligado i iroa

pública. o ou nio prello oarviço da advocacia para ninguém em Bralflia. Nilo sou

advogado.

O IR. DEPUTAOO FREIRE JONIOR - Como é que V. Sa. avalia o

porlodo em quo foi interventor na PORTUS? Foi um porrodo positivo para aquelo

Fundo de PensA0 o para a oxparl'ncia própria do V. So.?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTl - Olha,

ExcoI6ncIa. intorvonçlo é um processo muno complicado, muito complicado, porque

quando lO __... Eu lui interventor duran!ll

(inintoliglvol) para ninguém em Bralllia. NIo sou advogado...

O SR. DEPUTAOO FREIRE JONIOR - como V.Se. avalia o

período em que foi Interventor na PORTUS? Foi um porlodo pofIÍivo para aquelo

Fundo do PonaIo o para a~6ncia própria do V.se.?

RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Olha, ExcaI6ncla.

intarvonçlo é um procallO muito complicado. muito complicado, poique, quendo lO

ontre numa... Eu lui interventor multo poucos di... nIo fui nem lrinto di... O sonhar

fala do meu porlodo ou do porlodo em que lul Socretjrio?

O IR. DEPUTADO FREIRE JONIOR - NIo, o porlodo em que

V.Sa. foi intervonlor.

RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Fui Intorvanlor

ba_lrinto dias o vou até lhe contar por quo eu fui intorvanlor. Eu fui oonvidado

pelo Ministro BrittO para .... o Sacralirio de previdincia eomp_. E o MinlllrO

BrittO podiu-me quo, entoI do ingreuar na Socretatia, ou fi...... nIo vou dizer um

OIligio, .... eu _ uma pouagem pola PORTUS, porque a PORTUS .... um

Fundo quo estova em intorvonçlo já num porlodo razOllYllimenle grande, com

prob!emaI do doaoontonIalnen polllico. o podiu-me que ou lento... .-ninar a

trazer, quando começa... o meu trabalho como Socrelârio, uma poslçlo defonitlva

oobro a PORTUS, a poaaibilldade do a PORTUS ter continuidade como um fundo, a

pollibllldade de a PORTUS entrar num procaIIO do o>dinçlo, enfim, foi .... o motivo.

Eu tive um período muito ca1o, conheci munas posIOII, acho quo • PORTUS, na

ocasillo quo ou ..tiv. li, tinha um corpo do luncloMrios bonl, efetivos, probIemal, a

PoRTUS linha problemas, • PORTUS tinha inveatimontos grandes em ahoppIng, a

PORTUS vinha de uma maçIo muilo poillica dOI lIIIUS ouociadoo<, dOI l8UI

bonafici6riOl, mal, anIIm, me porecaram todos problemal contomáveil. Achei,

inoiulive, quando terminou o meu prazo - porque o meu prazo tennlnou até anle8 do

que eu previa -, o Ministro pediu quo ou vol!allO o auumi.... a Socrotaria, achai que

um _ que me aubotilur.... podaria conoIuir .... intervonçIo num prazo nlo

muito longo. Aliia, até 1110 por uma própria dotarminaçêo do Ministro. Elo queria ou a

conoIUIIo da inlarvançIo ou a posiçIo do inIaMInlor quanto à continuidade ou nIo do

Fundo. E foi o quo foi feito. A p8I8OlI quo foi doIIgnada foi nomeada pelo Ministro,

ale... Panadoa quotro ou cinco meses - nlo me Iambroo~ do prazo -, mal

ale fechou IOU relatório, deu por encerrado. apresonlou um relatório final, eu IUbmati o

rolatório eo Ministro, o Ministro aprovou o relot6rlo e. enfim•• PORTUS - acho eu -
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~,acho que fel bom.

o 8R. DEPUTADO FREIRE JONIOR • Sr. P....idonle, ogr.cleço e

me cIcu por satisfeito, apenas reservando, se e_mente .. fiz« neceuário, ..,

final dos debates tomar a dirigir algumas questOeI ao depoente. Muito obrigado a

V.Ex&.

o 8ft. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cutn» • Conce<lo a

palavra nesta instante à autOfll do requerimento, que tem prioridade em relaçlo aos

demail inscritos. Regimentalmenta, Doputeda Cidinha, a ..nhora 10m dez mirnrtos

para sua inquisiçlo.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS· Sr. Presidenla, Sr.

RaIalor, Or. Mer1egaIIi, o ..nhor, como advogado, sabe que deve decl....o Imposto de

Renda. Isso, o que o senhor ganha o senhor pode até declarar que o desoonto fel na

fonta, mas nAo pode omitir que recabeu 50 mil dólar..... O senhor di... que recabeu 50

mil dó_ portrabaiho de quinze anos com a mie do Sr. FrancillCO.

o 8ft. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Eu dil.....

Nio, nio fel illO que eu dilse. Eu di... que au preslo servlçol pare a D. Maria

_ há meil de quinze anos - quinze anol, quinze anos. Nessa perlodo lodo,

muital coi... eu nilo recebi, nAo porque nio qui..... recebar, aliás, nAo é que nio

qui..... receber, nAo porque eu nilo tivesse cobrado, muilall coi... silo trabalhos

que, dentro da minha filosofia, nAo slio objeto de cobrança.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMpos· Bom, mas o ..nhor

di... que retabeu carca de 50 mil dólares em quinza anos.

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Mal eu

recebi..• É, eu eslou lhe dando um valor aproximado, lhe dei um valor aproximado.

A 9RA. DEPUTADA CIDlNHA CAMpos· Nól nio quebramos o

seu sigilo porque nAo deu tempo naquela ocasiA<>, mas entAo era uma ~ira meio

desregrada de pagar, porque, em um 1lI10, nó. lemos 25 mil d6Iares para o senhor. Em

apenas um ano, o senhor recebeu do Sr. FrancilICO Fernando Canos de Carvalho 25

mil dólaras, a nós nio racebemos dele todal as contai. Curioso que ala contra!aIIa o

senhor para prestar uma assellOria, sendo elo também advogado e lendo o pai dala

um ascrit6rio de consultoria, Dr. Fernando Chagsl Carvalho. O senhor nio acha?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • NIo, eu nAo

acho, Excel6ncia Eu nAo acho pelo seguinle: como eu quero lha voltar a colocar a

di... ao nobre Deputado, o tipo de serviço que eu prestai eu nio pouo avidenlomente

_ ao conI>ocimenlo do Plonkio, porque é um problema de IiQiIo~I, tll8I

tam tipos da serviço que envolve interesses famili..... e que os familiarea, por uma

quasl60 até de coerItncia e ética, nAo se envolvam na lOIuç1o _ tipo de oarvIço.

Entilo, • muito c:onun. Eu já tive na minha femUIa llI8IIllO _ídada da contratar

ta<cairoI quando o tipo de serviço envolva um relaclonamento a posiçOal que 16m

outros parentes próximos que lorlo intora... nesse serviço.

A 8RA. DEPUTADA CIIlIllHA CAMPOS • A quem o _ alribui

o Sr. Francisco pedir ao Sr. Arriala para comprar pa__ a alas...."~

no nailório do Sr. César Atriola com fatura em seu nome?

O 9R. RENATO ANTONIO PRATE9 MENEGATTI· Exc:e16ncia, eu

quero lha dizer o lIOQUinta: eu tonho •.• eu nAo tonho.•. eu vou rapaIir uma - a

pedido seu, que eu já disse ao Deputado, eu nio tonho qualquer problema que a

senhora eXllmina minhal contai, porque eu nio lanho nanlun relac1onamanto
proIIlIionaI com o Sr. C.... Atriota. A maneira como e__foram extraIdaa

faltnl da Val<trllll inclusiva inligniticanlllll, nAo foram prcfli~ pala minha-.

A minha eu..• 81181 P8"-" ma foram 8tdrlIidaI, eu ressarci ......~ ao

Sr. Franciaco Carvalho...

A lIRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS • O _ tem recibo

dillO?

O 8ft. RENATO ANTONIO PRATES MENI!GATTI • Nio,

Exc:eI6ncIa, eu nAo..•

A lIRA. DEPUTADA ClIllHHA CAMpos· NIo tem recibo. O

_ nio comprava-... Ela comprava para o _, o _ nio dava

recibo, a safa na fatura do Sr. C....-.

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI· Na falura dela

eu nio l8bIa que sala.

A SRA. DEPUTADA ClIllHHA CAMPOS • EIfj aqui. TInho a

O IR. RENATO ANTONIO PRATES IIEtII!GATTI· RaaImanla eu

nio sabia que safL Q'*O lha dizer•..

A SRA. DEPUTADA ClDlNHA.CAMPOS • No nome do _, do

l8U pai e do l8U filho.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Quero lha

dizer até o llIIIluinte, Exc:eléncla. quero repa\ir uma coisa: ...... fatura no nome do mau

pai me é_a astranIta.

A lIRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS· Poil', mas _ aqui.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI· Parfeito.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS • O _ nio tem

nanht.m relacionarnonto com o Sr. César Amola?

O 8ft. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI· Sou conhacido

daIa. RNcionamento...

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS • O _ o """'-

como?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Eu o corthaâ

através do Or. Franciaco Carvalho, como corthaci muitas_.

A 8RA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS • Em que ano o _ o

conhacau?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENI!GATTI • Ccnhaci faz

alguns anos]8.
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A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMpos· Sim. m.....

o 8R. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - T.... qu.uo

A Su. DEPUTADA ClDlHHA CAMPOS • ~ ccmplicado illO. A

~nAoédele,u~ nAo"'lUBI.

O SR. RENATO ANTONIO PRATElI MEl ,GAm • ;>110. u
A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMpos·T.... quWo 8I1OlI.

O 8R. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm·~. nAo pouo

'pl8Ci_. mas acredfto qLlll sim.

A lIRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS· O _ é casado com

a D. MajobeeIana - nlo é illO? - Plva MenegaIli.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Exalamanta.

A SRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS - Ela é perente.do Sr.

CarloI.•• Luis Carlos... Carlos Plva MonegalIi? Luis Carlos Piva?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm· E inni do...

A IRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS • EInnI? •

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm· ~ IrmA.

A lIRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS • Ela. por~.

• -.. se hoopeda com o Sr. Cé...._ta. Ele l8m ligaç6eI com o Sr. C'-ArrielIl.

Ele selioopi.da no holaI MaI<aoud com o Sr. C'-_ em 88.

O 8R. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • Olha,

~. ou nAo pouo l'llIf'O'l(ler uma colocaçio lIUII do meu cunhado. Agora.

quaro lha dlUr o seguinte' sem dlUr qLlIIa lIUII coIocaçio nAo é _ira...

A SRA. DEPUTADA ClàlNHA CAMPOS • NIo. ou tenho a prova

aqui. ou tenho a relaç60 de entr8da no hotel.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES'MENEGAm. A unhonIl8m

do nome dela. Luis Cooos Plva?

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS· Do nomedela.

O SR RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm- Eu astranho

isso e vou lhe dizer o seguinte...

A lIRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Está aqui, palIO mo_
~. senhor. Reglstredo para a paliei;'. luis Carlos 1'1... advogado. com o Sr. Céaar

Arriela. no dia 13112188. a sallJllll jtJnIos no dia 1-4.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • Sim. ou só

quero lhe faZer uma coloCaçlO, para que al8llhora... _to no documento. só quero

lhe fazer uma coIocaçIo. Existe no Rio de J_iro um advogado ch8mado Luis Carlos

•Piva; qLlII nAo é o meu <:unhado. EntIo, seria muKo' in\efeUanI8 8 senhora mandar

conIarir o tipo de documento de idenlidade. Eu lhe digo sim, conheço o meu cunhado

';"'Ko • tenho carteza _uta. absoluta - nAo .stou manlindo porque é uma

convicçIo minha...

O 8R. DEPUTAOO FREIRE JONIOR. (InlarvençIo fora do

microfona. IntKJdiv"'.)

O 8R. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - NIo. mas eu

..tou Iaza<ldo uma colocaç4o de uma convlcçlo minha. Tenho _ absoluta de qLlII

o'or.;"UIS C8l1oo Piva nAo.......~;nAoé dele. E..a é uma convicçlo

minha.

pauagans 110 minhas, ou nAo di... qLlII nAo alo minhas.

A IRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS • Mas nIIo faturadu

pelo Sr. César ArriaIa. O _ ligava para o Sr. CésarArrillt.?

O 8R. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Pode _ até

que t_ raopondido ligaç6aI. porque eu quaro lhe dizer uma oulnI caiR eu

raspondo 1lgaç6as para quaJquar _ qLlll liga ptII'II • minha cala, para qualq_

_ que liga paia o meu gabinete. Eu "'""'" ma neguei a rasponder ligaç6as para

ninguém.

A 8RA. DEPUTADA ClDlNHA CAMPOS· Mas o _ falava

com muKa ftaqQ6ncia?

O 8R. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn • Eu falava com

muKa freq06ncia com o Fr.nclsco Carvalho.

A IRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS • NIo. ou IlItou

perguntando com o Sr. CéBar Arrieta.

O 8R. RENATO ANTONIO PRATE8 MENEGAm • NIo. muita

fraq06ncia nIo. nIo muita~a. Pode...

A IRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS • Eu tenho aqui u

~s de aacretária do Or. C..... Arrieta. ClIda vez qLlII o _ ligava, ela

tomava nota.

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm • Sim.

A aRA. DEPUTADA CIOINHA CAMPOS • o senhor ligava qLlIIse

todos os dlu. Tem aqui. E ou tenho a latrII dela. Quer dizer. iHO aqui alo anotaç6aa

de ....-.: 151ll8191. Or. Renato MenIgatti pede contato; lG1OO1ll1. Or. Renalo

MenegaIli. (061)225-9381, 21lJ.8949, Gabinete do Ministro; Or. RenaIo Manegalti de

novo, no dia 20; no dia 12. 13•• aulm por_. Tem ouIrH mail axpranivas. Or.

Renato MIá em SIo Paulo. tem ooluçlo para o Thomu de la Rue. tala10na

(Oll)222-{)780. Tem v*lu. se o senhor qui.... pode _. TIlITlOS tarnl*n o cruzamenlO

telaf6nico feilo pelaa companhlaa 8ItlIduail raspacIivu. Vou ler para o senhor o

ntlmaro de_. que ou nIo tenho todoa os... ""I Está aqui. O Sr. _ligou para o

_ de casa dela 23 _. só de casa dela, • noita. T8ll1OI o ho<ário .l8mpo de

durlIçIo de conVBlI8. T8I11OS COllVWa de _ minutoa, oito. traze, • anim por

diante. O Sr. Altamiro Flal ligou 1-48 _ para o _. Dar. do 8ICritório do Sr.

C'- Aniela l8m 51. do oulro telefona l8m mail LmU _. do outro taIe... Ahl

qual é a ... ligaçIo com alCATU?

O 8R. RENATO ANTONIO PRATElI MENEGAm· Nanhurrw.

A lIRA. DEPUTADA ClDlNHA CAMpos· O talafona deICATU... E

com o Sr. ROIII?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn • O Sr. ROIII é

mau coMIcido. mau amigo.
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A SRA. DEPUTADA CIIJfNHA CAMPOS - Ele ligava da ICATU

para o senhor mesmo dopois de ter deixado a Previdência. Enfim, tem <:arca de cem

IigllÇÕeS do Sr. César Ameta para o senhor, cruzamanto feito pela TELERJ e pela

empresa do Rio Grande do Sul. O senhor acha pouco estreito ..... relacionamento?

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Nilo, eu quaro

lhe dizer o seguinte, Excalência, primeiro oom relação ao Dr. Rossi. Eu ocho qua o Dr.

Rossi... Eu privei com ele no tempo em que ele estava no Governo, nós participamos

juntos inclusive de uma comissão, sempre foi uma pessoa. também...

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Para aCllbar oom u

ftaudes. Não foi uma comíssão criada P\ira acabar com as fraudes? O senhor e o Sr.

Jollo Santana.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • E o Dr. Romeu

Tuma. Foram div""",s pessoas, o Sr. Pedro Parenta, foi uma oomlssão gmnde. Quero

lhe dizer que o resuitado de oomissllo foi um resultado satisfatório, segundo a nossa

visão, pa<a uma oomissão que durou muito pouco tampo.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Existe ....Iatório a

respeito disso?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Sim, aprovado

peJo Presidente da República Eu. inclusive, tenho uma cópia, eu posso passar às suas

mãos a cópia.

A SRA. DEPUTADA ctDlNHA CAMPOS· Eu gostaria muito.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Pas"" às suas

mlOl. Foi uma comíssoo criada e que trabalhou basicamente noventa dias, um

trabalho árduo, um trabalho diflcil, um trabalho que """iou inúmeros processos é

Policia Fadeial.

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Foi.."..

apresantado... O Sr. Paulo Sawaya, no tempo em que eu .... titular do Ministério da

Infra-Estrutura, compareceu no Ministério para tratar de um assunto relacionado a um

interesse de uma empresa dele. Aj que nasceu um relacionamento.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Ele tembém liga para o

senhor, para a sua casa?

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - Acredito que

para a minha casa nAo.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Tem aqui o telefone.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Pode tar

ligada eventualmente.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Sr. Rossi, porque

trabaihou, o Sr. A1tamiro Fiel d'Oliveira. O Sr. Carios Cor\ázio?

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MEtlEGATTI - Conheço, mas

não tenho relacionamento com ele, profundo.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Quem o apresentou?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - O Dr.

Francisco Carvalho.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - No Rio Grande do Sul

ou no Rio?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - No Rio de

JaneIro.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - No Rio de Janeiro, no

escritório do Dr. César Ameta?

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - O Dr. Jollo Santana O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Nilo.

participava, nfio é? A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Nfio. Ele era amigo do

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - O Dr. João Sr. Francisco também, o Sr. Cortázio.

Santana em o Presidente porque ale .ra o Se<:ratárío de Administração Federal. O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAm - É, parece-me

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - O Dr. Jofio Santana é inclusive que o Sr. Cortázio, pelo que au sal, era advogado dele.

padrinho de filha do Sr. César Amata? A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - De quem?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Desconheço, O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Do Dr. César

Excelência, acredito que n/lO. Ameta.

A SRA. DEPUTADA ctDINHA CAMPOS· Eu gostaria de entrar A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - É.

num assunto mais específica do seu trabalho. Oas pessoas dênunciadas pela CPI,

quais a que o senhor se relaciona? São dezoito. O senhor sabe os denunciadoS?

5110: César Ameta. O senhor se relaciona?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Conheço.

A SRA. DEPUTADA ctDINHA CAMPOS -Paulo Sawaya?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Conheço

também.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Foi apresentado por

quem?

O SR. RENATO ANTONIO PRnES MENEGAm - Parece, dls""

não tenho certeza.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - O senhor tem ....lllÇ6es

oom o Sr. Tain,,?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI _ Sr. Tainã?

Tenho. Tenho e vou-lhe dizer por que eu tanho. Quando eu fui Consuitor Jurídico da

Pravidêncla Social, em 1988, o Sr. Tainã, o Sr. Sérgio SayAo, que 8llIITI pessoas que

eram Procuradores Gerais do Rio de Janeiro, se dirigiam à minha peI30a como

consultor jurídico. AI nasceu um ralacionamanto.
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A IRA. DEPUTADA CIOlNHA CAMPOS - Bom, """", doi dezclto,

o_"~com_.

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - é. Eu

quoro-Ihe dizer o 1lgU1nte. NIo 6 que me ralacione com oete. Eu cionhoço alguns e

ou!rllJ me ra!aciono. O or. Roui eu me ntlllClcno, 6 ume _ que eu tenho um bom

_ClMII*llo, o or. Francisco eu lenho um bom roloclonamonto.

A SRA. DEPUTADA ÇlDINHA CAMPOS - Agora, com ralaçlo

à IU8IliYidllde profiuional, denlro, na Secntlari..

O SR.RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - ~s nAD.

A $RA. DEPUTADA ClDINHA CAMPOS - Eu goltaria que o

_ me dl....... O senhor oonhece a D. Elisa Mazzardo?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Elisa

Mazzarclo?

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - é.

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - NIo. Se

conheço, nIo Mtou le<r\bf'lIdO pelo nome. Posso c:onhec6-Ia. O nome nIo ma traz. ..

A SRA. DEPUTADA CllllNHA CAMPOS - O senhor, no dla 25 de

novemtxo de 93, no "D~ Oficial", nomeou vários pessoas: O Sr. Marco Aurélio de

Araújo PInIo...

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Como

01_F_I?

A lIRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS .. é.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - E pouivel,

sim

A SRA. DEPUTADA CIDlllHA CAMPOS - O Sr. ClIlIos Eduardo da

Rocha, para axarcar funçio de Dlntlor Fiscal da FundaçAo de Seguridade

BRASLlGHT. NIo é isso?

O SR.RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Sim, sim.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Essa senhor era corretor

deim6vels?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Nlo. Eu tive,

eu quero lhe dizer - jé di... ao Deputado, mas quero rapetir - que .. _ que

aram nDfl1lIÔllIas necessariemante nAo emm _ conhecidas minhas. Nós

norne(warn05 por indlcaçio. IndlcaÇAo nAD é qualquer Indicaçllo. é inclicaçlo do

gabinete, indlcaçlo de ouIto& órglos do Ministério, indicaç6es do Banco Central, no

catO. 1ndlcaç6es...

A IRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS .. No caso do Sr. Canoa

Edua<clo, foi quem que indicou?

O SR. ReNATO ANTONIO PRATES MENEGAliI .. Olha, o Sr.

Carlos Eduardo, eu, salvo equivoco, a indlcaçllo foi do gabinote.

A SRA. DEPUTADA CIOINHA CAMPOS .. O que significa o

gabinote?

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Gabinete do

Miniltro

A SRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS .. O prÓprio Miniltro.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Nlo sei se foi

o próprio.••

A aRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS - Mo o _ lia o

currlculo, nIo 6?

o SR. ReNATO ANTONIO PRATES MENEGAliI .. Lia, li..

A aRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS - Ele nIo era COlT8tor?

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - ExceIAncia, eu

nIo racorclo. Eu nAo racordo.

A SRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS - Se ele fossa corralor, o

senhor nAo ac:eitaria?

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI .. Nlo, até

aceitaria, nAD vejo por que nIo.

A aRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Mesmo vivendo o

problema da troca de imóvels de previdência, dos Fundos de Panslo, em beneflcio de

algumas peslOllS de entidade particular?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Em que

senIido? NAo entendi (ininteligivel).

A aRA. DEPUTADA CIlJINHA CAMPOS - Por exemplo, eu tenho

&qUi proposta de operaçlo de pennuta de imóvei•.

O SR. ReNATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Sim.

A IRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS .. Com a Ught, que deu

um prajulzo enorme.

O aR. ReNATO ANTONIO PRATES MENEGAliI .. Feita pelo

Diretor Fiscal?

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Provavai"*1le. Depoi.

eu chego 11i.

O aR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Sim.

A SRA. DEPUTADA CIlllNHA CAMPOS .. O Sr. Cllf10I Eduardo de

Rocha faz um contrelo da BRASLlGHT com o Sr. Fuenlee. O senhor conhece?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI- Nlo.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS- Da VIfIO. Onde lroclI

imóveis, a preço vil, dando prejulzo BOI Fundos de Penslo da BRASLIGHT. E lenho

aqui a pnova de que ele era CC<T8lor de imóvel•.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Eu pouo lhe

fezar ume coIocaçAo?

A aRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMpos· Pode.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAliI - Primeiro, eu

designei o or. Carlos Edua<clo. E certam8nle nIo foi uma delignaçio "'" ser

pensada, porque pode até em aiguna casos o admin~, ou. afinal, o titular, errar
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no dosignaçAo. lISO oconloco. Todoo orrom.~ ou c!l'"ignoi o Or. Cljr10s Ecn-oo

como Diretor FilClll dessa onlidodo e nAo como irterver)tor. E lICho otIl. Exc81incia,

que o trobolho dele - lICho. pQrque a aanho<a oalá me ti-azando aaom 'fatos que ou

nAo conhecia - foi LRTI trobaIhO bom. porque a atUol _ 6 que ti8nSfonnou •

Dirlllori. Fiscal em inlervonçAo.1 Eu. quando desill'\Oi o Or. CorIos EdUlll'dQ para aquela

ontldade. o poder dele nlo -Ipoder de gel!AO. O poder de geslIo 6 tlIIencialmente

por alo de inlorvençlo do Ministro. Entlo. ata0 praiicadoo. com poder de ""silo. nIo o

fonlm no meu tempo de titular ~o Secretaria. E a r)orneaçio nIo foi indíeiKla por mim.

Ela ....-"'" LRTI Diretor Fiselil.

A SRA. DEPUTADA ClDINHA CAMPOS - Pois 6, mas ale fez

eoo1ratoo - e ou vou apreoentar aqui à Mesa -. dando LRTI prejuízo à BRASLIGHT de

corca de 2 milhões da dólaree. E vou apresentar também a prova. que está equi, de

que ele já eno com>tor de imóveis quando foi nomeado pelo'senhor como Diretor Filcal.

o SR. RENATO ANTONIO PRATES M~NEGAT1l- Sim.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Eu gostari•...

(Ininteligivel) separa equi para mim para ou aprasenIat ~ Mesa. por favor. O senhor

di...~ contratou oito fiscais.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l- Eu nAo.•.

A SRA. DEPUTADA ClClNHA CAMPOS - NIo. o senhor acabou

de...

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l- Falei oito?

A SRA. DE~UTADA ClClNHA CAMPOS - É.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l- NIo, ou disse

que a Secretario tinha o~o filCllls. nAo que eu~.

A SRA. DEPUTADA CIClNHA CAMPOS - O oenhq< di... que

contratou ~o.

I i
O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l- NIo. ou dis..

que a Secretari•• no tempo que eu...

O SR. DEPUTADO FREIRE JONIOR - Sr. President., tapenas pera

eoclaracer. de fato. a Deputada Cidlnha. A pergunla foi !oh por mim. b. perguntei

quanlos filcais tinha na Secretaria. Ele me informou que tinha oito elque quando

recobBU tinha doia. S6 a lflulo da eocllll8Cimento:

A SRA. DEPUTADA CIClNHA' CAMl'OS - O ...-.llor Iambrart. o
I

nome deooas pessoas?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATn - NIo,

'Exc8l6ncia. vpu lha expíicar por quê. Eu. com' o miMa condlçio de tilulor de

SBa'OIaria, eu nAo tinha sulicionlemento conhecimento poro trazer todao as peuoas

para todas as áreas. EntAo, ora avidente que eu precioova confi.... como confio ainda,

naquelas peoooaa que tinham a ooordenaçAo da área. As peotI08Il oram indicadas.

geralmenla vinha o currículo. E eram Indicadas geraimenle pelo ooordenador da área.

A SRA. DEPUTADA ciClNHA CAMPOS - Vou requetor à Mesa.

por favor, que peça o nome dos oito filCllis, porque tom um que .... profeslOl' de

gináotlca. Eu estou requerando o nome dos fiscais a>ntratadoo. que tom um que ....

proIeuor de gin60tica. de educaçIo flsiel. E goolaria de mostrar para o _ que

exílio LRTI imóvel da BRASLlGHT.· hoje ocupado pela SendalJ, que .... do Paes

Mendonça. Esse Sr. Carlos Eduardo da Rocha. na ocaoiAo. antos de ale 8BBLRTIir, o

aluguel _ 8 mil dóla'es. É LRTI im6val muito gr1Inde no Rio de Janeiro. Ao lIBBl.Illir, ele

diminuiu o aluguel para 4 mil dólares. E. quando enlnlu oi_,em novambro ele

94, voltou a aumentar o aiuguel do imóvel. de tio irris6rio que ..... Eooe imóvel hoje 6

ocupado pelo Supermercado Sendas no Rio de JarlOiro. E ou vou dor o endereço,

~to.perao_.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l - EJa:e16ncia.

pennh LRTI... Eu onlendo - e nAo só como ox-8ecretário, mas como advogado - que

as pessoas t6ril que .... responsávais pelos seus atos. Acho que lO o Or. CarfoI

Eduardo. que foi de.ignado como interventor, nAo por mim. mas pelo Minillro,

certamente. Cutelo. porque também nAo foi pelo Minillro 8Iilto. No tompo Im que •

entrou ola era um Diretor Fiscal. Se ale tom algumo ooi.., algum alo praticado

irregula', ele deve .... questionacIo sob<a iOlO. Ali'". o Secretwia tem LRTIB estrutura

paro .... tipo·de procedimento. Acho que o Sacrotáli., a Ora. Carlo. dentro das

colocaç6es que a senhora está fazendo, se isso se caracterizw como Uf'I"Ia

irregularidade, ela tornorá ao prov~ao. Agora, o que eu nAo... Queria-lha colocar, e

com todo respeito, li que o falo de algu6m ter sido designado por mim, poro uma

Dirllloria Fiscol. a se eventualmente essa pessoa tonha comotido Irragularidades na

geotIo da 8UlI administraçio, ooria allim de mano" uito injusta que .... falo fosse

trazido à minha responsabilidade.

A SRA. DEPUTADA ClDlNHA CAMPOS - Mas • responoabilidada

<;lo sonhar, porque, por unanimidade, o Conselho de Curlldorat da FundaçIo pediu

para .... inviabilizada a permu , lmóvois da BRAS iT com tarceiros, em garanti.

de dividas com o INSS. E, apesar de... parecer do Conselho, ola foi vialJilizado.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES ~ENEGAT1l • Sim. Sra.

Deputada. mas em que época isso? Isso nlo foi na minha gestAo.

A SRA. DEPUTADA ClDINHA CAMPOS - Foi logo depois da sua,

foi quando o senhar entrou. Foi na geotAo do Sr. Wendel. O senhor nio lIUCBCIau o Sr.

Wendel?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES ÚENEGAT1l - NIo. A

senhora está falando da... O Sr. WtIfldeI foi int8IVontorda PORT1JS.

A SRA.,DEPUTADA CIClNHA CAMPOS - Pais'. Na PORT1JS.

O SR..RI!NATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l - A IBIlhons

eslá .. refarindo /l BRASLlGHT agora.

A SRA. DEPUTADA ClClNHA CAMPOS - Também. Mas o

CDnlBlho Curador era um conselho permanento. nAo _?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAT1l- Era.

A SRA. DEPUTADA ClDINHA CAMPOS - EI. sugo<iu que nio

_ foito iOlO na sua adminlstraçlo. Folllfl'OlBl'lllld ao _ iOlO.
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foitoo qu6?

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - Que 010 fos..

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Essa permuIl! da

dificuldades muito grandes área de pesllOlll. Muitos Fundos que foram fiscalizados e

que talvez merecessem uma nomeaçAo de uma auditoria fiscal, ou até talvez uma

intervenção, "Ao puderam, naquele momento, porque as minhas - eu diria assim -, o

imóveis como garantia de divida do INSS. E, apesar disso, axiste o contrato, que aOlá

aqui comigo.

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn -. N,! minha

gesllo. Eu quero lha dizer o seguinte. O Sr. Pedro Wondel nAo foi interventor na

minha geltAo. O Sr. Pedro Wendel foj interventor na gestAo unterior, quando eu fui...

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - O senhor O..-u?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - Eu o sucedi.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - E por que o senhor,

como 5ocretáfio, nAo inviabilizou doode logo ...... projaIo?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - Mas

seguramenle já havia sido feito.

A SRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS - NAo foi feito.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - Ne minha

gesllo, ExcoI6ncia, aaodito que niio 0C0lT8U islO 010.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Bom, nóo vamos lar que

padlr essa documonlaç6o. Desda já eu ontrago. Que foi feita e_ permuta de imóvais,

am ganonlias de dIvld.. com o INSS, com prajuIzo de 2 milhões de d61ares.

O 8R. PRESIDENTE (De~ Manoel Cntro) - Certo. Safia

intll<8OO8nle, Sra. DoputIKIa, que tos.. feito o requerimento, por escrito, para praciOllr

os dolaIhao, para que 010 haja llllIlhuma dúvida quanto à r9SlJOOl8 a ser dada pelo

Minist6rio.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Eslou requerendo o

nome do todos os funcionários, com os raspectivos currlculos apre...ntados na

ocasliio. E cedo a palavra a outro companheiro. Depois, se fosse o caIO, pediria para

voltar a falar.

O IR. PRESIDENTE (De".- M...,.. catro)- Muito bem, Sra

Deputada. O próximo inlClito 0\ o Deputado zaire Rezando.

O SR. DEPUTADO ZAlRE REZENDE - Dr. ROflI.~O Monogotti,

vafificando-se informações prestadas pela Secretaria de Previdência Complemantar,

em rasposta a requerimanto do informações do Sr. Reiator desta CPI, obsarva-se, no

volume ...Ia, que várioo Fundos da Pensão aprooentaram déficits nao respectivas

avalíaç6lls atuariais. Chsmamos atençAo, particularmente, o caso da Valia, que

apresentou déficit nos relatórios enviados em 3019192 e 3019193. E, neste último caso,

durante e sua gostA0. Por quo o senhor, entAo, como Secretário de Previdência

Complementa<, nAo detenninou quolquar tipo de fiscalizaçlio ou mesmo intervonçllo

nesse Fundo de Penlio, uma vez que, pelo segundo ano consecutivo, apresentava

défICit atuarial?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - Excelência, eu

salientei aqui no inicio do meu dlpoimento de que a Seaetaria ela lutava com

gnlnde número de fiscalizações e do nomeaç6as de Diretores Fiscais ocorreu bem no

final da minha gestlo. EntAo. muitos processos que estavam pendentes de um exame

final foram deixados a critério e exame da Secretária que me sucedeu. NAo porque

"Ao merecessem uma posição da Seaetario, mas muitos porque nAo havia, inclusive,

capacIdade nsica de Secreteria, naquele momento, de poder tomar uma medida, oe

necessária, mais farie. Voito a frI.... a V.Ex" quo 010 foram diolinguidol! Fundall pela

sua capacidade, pela sua origem, pela sua adminiolraçl!o, Fundos, de se de"" t tomar

provIdência ou nAo, constatada a irregularidade. Muitos processos foram deixados a

um posterior exame da Secretária que me substituiu. Sai nos primeiros dias de janeiro,

e o trabalho mais forte da Secretaria neste sentido ocorreu no final de novembro, inicio

de dezembro. EntAo, eu nAo poderia ihe precisar se houve alguma man~.ot.çlio

técnica contrária por qualqU9r razAo, ou 5& este processo estava naqu91a relaçAo que

foi deixada a exame e a critério da Secretária quo me substituiu.

O SR. DEPUTADO ZAlRE REZENDE - Or. Renato, enalisando-oe

ainda o volume VII enviado pala Sea&taria de Previdência complementar a esta CPI,

verificamos que são cerca de 33 o número de escritÓfios do atuária destinados a

avaliar atuarialmente os planos de beneficios dos mais de trezentos Fundos de

Pendo. Como o senhor ver esta questlo das avaliações atuariais? NAo haveria uma

concentraçllo axagorada deote tipo de 8Valiaçllo nao miios de poucos atuários?

O IR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGArn - Eu lha diria

que, pelo crescimento que estAo tendo os Fundos, é evidente que há uma necessidade

muito maior. parece-me que há uma necessidade muito maior de que se crie este tipo

de prestaçAo de serviço. Porque a avaliaçAo atuarial, na minha vide, posso estar até

9ITBdo, tem que ser freqDente e permanente. aliás, como eu referi, quando

mencionava o projeto de lei que enviamos, sugerimos aqui no projeto, na.exposição de

motivo. e colocamos no dispositivo, dentro da própria lei, que estas auditorias,

necessariamente, legalmente, têm que ser permanentes. EntAo, parecEt-lM, nio sei se

estes escritórios estão podendo atender, com toda capacidade, o número de Fundos,

mas me parece que há um crescimento e deve haver um crescimento neste sentido.

O SR. DEPUTADO ZAlRE REZENDE - Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cntro) • Concedo a

poiavra, agera, ao Deputado Vicente André Gomes.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES- Na verdada,

algumas perguntas que eu iria fazer a Deputada Cidinha Campos encampou, mas

gostaria apenas de alguns esclarecimentos, se fosse possrvel. A fiscalizaçAo das

entidades previdenciárias privadas, da previdltncia privada era da competência da

Secretaria. No caso, o senhor, quando assumiu a Seaetaria, detectou fraude nos

Fundos que a Secretaria gerenciava, era gestora indiretamente, da fonna mais sublime

que é administrar? O senhor detectou, objetivamente, alguma fraude?
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o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - NAo, eminenle

Deputado, o que fizemos, como já afinnei, recebi a Secretaria, nlio por culpa do

anterior secretário, mas recebi a Secretaria muito magra. A Secretaria veio muito sem

estnrlura, entio, preocupado em nAo ma omitir numa das competências legais, passei

a fiscalizar os Fundos,.a il1llpacionar os Fundos, nestas inspeções sa constatou

irragularidades, irrngul...idades necesllllfiamenta nlio fraudulentas, irraguiaridlldes...

Às vezes os Fundos estavam fora dos Iim~es de aplicaçAo. Em outras oportunidades,

as avaliaç6es atuariais nos preocupavam, mllS fraudes no sanlldo de que pudHsa eu

ter reconhecido este tipo de procedimento na minha entrada, sem uma inspeçAo, nAo

me recordo de ter visto. Se tivesse visto, teria tomado, certamente, uma providência,

porque quero lhe salientar que o Ministro Britto era muito cioso nisto. O Ministro Britto

era muito, eu diria assim, era uma posição dele muito forte de que os Fundos, nAo para

serem punidos, mos para que os Fundos pudessem até ganhar uma nova imagem,

vOJU:lssem a ser visitados Pf!ls Providência Social, porque o próprio número que foi

trazido aqui, nAo sei se foi a Deputada ou se foi o Relator, demonstrou que, na minha

gestão, o número de fiscalizações foi surpreendentemente maior do que nas gestões

anteriores. Então, nAo posso lhe dizar ter constatado qualquer tipo. de fraude, SBm que

isto tivesse sido objeto de uma inspeção jé realizada ou de uma inspeção feita durante

a minha ~stAo.

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - O relatórto, a

GEAP sofreu intervençAo.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTl- É verdade.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES

ConseqOentemeole, e intervençAo sa deu porque o Fundo nAo ia bem. O relatório do

interventor detectou fraudes e irregularidades visíveis ou só irregularidades

superficiais, que, talvez, como V.Ex&. disse mesmo, é muito traumática a questao da

intervençAo?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTl - Deixe eu lhe

fazer duas colocaçlSes. Na GEAP havia uma reclamaçAo muito grande dos usuários de

que nio estavam mais sendo atendidos, ou seja, os hospitais, .3.8 clinicas deixavam de

atender o paciente porque a GEAP nAo estava cumprindo suas obrtgaçôes. O que foi

constatado, mas não foi durante 8 minha gasta0, porqua quando eu saí a interventoria

cor:rtinucu, 9 o relatório da intervenção foi posterior à minha sarda, o qu~ se constatou

foi o seguinte, e isto parece que até hoje corre um processo judicial na cidade do Río

de Janeiro. O que se constatou é que alguns hospitais estavam superfaturando notas.

Conseqilentemente, os serviços e as notas, se superfaturadas e com o convênio com a

GEAP, a GEAP estava desembolsando quantias indevidas. Isto foi uma das

constatações feitas que gorou um descredenciamento de hospitais do Rio ele Janeiro.

NAo lombro o número, alguns, clfnicas, hospitais, e que embasou a abertura da um

inquértto no Rio de Janairo. Nilo tanho conhecimento da coneIusAo do inquértto,

mesmo porque o interventor que estava I.á apresentou seu relatório após a minha

saida. Bem após a minhe salda.

O SR. DEPUTADO ·VlCENTE ANDRé GOMES - O senhor foi

interventor da PORTUS por um mês.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Sim.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES - O Titulo da Divida

Agrária tem sido um papel sem muito valor, inclusive com um dedgio de 30%. O

sanhor tem conhecimento, como Secretárto de Previdência Prtvada, e quendo teve,

durante a interventorie, de alguma operaçAo feita em algum Fundo, ou mIISmO na qual

o senhor foi interventor, de compra do TOA?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI _Na época em

que 9U estava?

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES _ Edepois, o

senhor como Secretário, se o senhor soube se os Fundos operaram.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI _ ·Nilo tive

conhecimento nAo. De compra da TOA, nAo tive conhecimento nlio.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES _ E como

int&rVentor?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI _ No meu

pariodo nAo.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES - Nilo houVe

nenhuma operação neste sentido?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - NAo, certm

absoluta disto.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES - Eu me dou por

satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Caotro) • A liste de"

insaiçAo esgotou-se, não sei se o Relator, se algum outro Parlamentar quelia algum

questionamento, mas antes, pessoalmente, gostaria de pedir ao dePoente ~ue

esclarecesse o seguinte: conhecendo e tando uma certa familiaridade Com o

ex-Ministro e atual Go~emador AntOnio Britto, sei não só da sua competê(lcía, mas dos

seus critérios, nilo só na tormaçAo da equipe, mas a familiaridade e o conhecimento

que ele tinha de érea da Previd6ncia e durante a sua exposiçAo, Dr. Manegatti, o

senhor, em aJgt.lll momento, disse literalmente qoo se assustou com o vohMne de

recursos dos Fundos, dando a imprassilo que eram 30 bilhOes de dól_ mais ou

menos, foi a cifra citada pelo senhor, de quo, vamos dizer assim, nAo 8stivesBe bem a

par das responsabilidades que representavam a seaataria que foi comandada por

V.Sa. e falou da questAo da falta de estn.rturaçAo, mes sa mostrou relativamente, eu

diria, assustado, para usar uma expressA0 própria de senhor. O que eu ·queria era

sentir exatamente, nesta fllS8 inicial, primeiro gostaria de ter o curriculo do senhor "

também qua o senhor pudessa esellll'8Cfll' melhor como era esta inquia\açAo santide

pelo senhor em relaçilo à. rasponsabilidades advindas de minA0 para a quel V.Se. foi

dasignado
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o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Pois nlo, Sr.

Presidente. Quando o principalment. como advogado, conheço •• difICUldades que ..

tem em administrar alguma coisa, porque as responubiUd8des ficam muito grandes, a,

às VOZ.s, a gento niio consegue ter meios suficientes para que a admini.traçiio di.10

se faça do uma manoira mais perfeita, do uma maneira mais tranqOila possivol. Por quo.

eu di... 80S senhores que eu flquoi a.sustado? Porque eu, &peser de ter p....do um

parlodo grande na Previdência Social, como consultor, nequoela época, por incrlvel que

pareça, e aqui estou penlli..ndo até I minha posiçlo, eu niio daVI I imporlllncia ao.

Fundo. de P.nsiio que oles têm. Eu dava importAncil 80 si.tema de previdêncie lOCial

básico, que é aquele 'que vai atender o mais humilde, que vai atender, enfim, as

pessoas que não têm uma guarida maior, mas nAo dava o valor, a importância que os

Fundos tlm e que viio ter muito moi. dentro desta .isternàtica, desta estrutura de

Previdência que está imposta no Pari. Quando me foi apresentado que existia este

número de FUndOl, sabia que eram muitos, quando foi me apresentado o número de

pes__ que partk;ipavam oo.les Fundos, do. ""u. participant••, quando ma foi

apreaentada a grandeza da. empresas que patrocinavam isto e quando finalmente me

foi dado a conhecer, porque nAo tínhamos estes núm&rOl informatizados, foi me dado

a con~ o gigentesco valor de patrimônio, na minha opiniio, é um gigantesco valor

de petrimônio, na época .ram 31 milhllos de dóla",s, achei o seguint.: quo eu tinha,

na mio, uma dos secretarias mais importante do Pais. Para dirigir isto ou se munia de

uma boa estrutura ou se ia para casa, porque muito dificilmente alguém consegue

administrar um setor deste, sem passar depois por uma Comissão destal, porque é

muito pranda. AI, pessoa., se nio .sUlo estruturada., niio tAm e nio podam ter, é

humanamante impa••lv.l, nlo podem ter o controle. AI, pe.soas tAm quo ...struturar.

Est. motivo, Sr. Deputado, é quo ma faz propor, e tenho cart.za que o Ministro Brito

niio concordou por um problema de polllica d. Govorno, m. f.z propor que a

Secretaria se transformasse numa autarqum, ou talvez em numa outra figura jurfdica,

pera que pud.... ter recursos próprios, para que pudesse hoje aprasanter aqui ao.

senhores, niio sei .. tAm, mas acradito que einda niio tAm, uma posiçiio ne m... de

todo o funcionamento da sistemática dos FWldos: o número de participantes, o valor

das contribuições, o quanta haje sarna este patrimônio 6narme, a perspectivB B longo

prazo do crescimento dos Fundos. Eu, inclusive, na minha época, tive a felicidade de

ser chamado na Embaixada dos Estados Unidos, que queria, nAo sei se acabou

constituindo, ma6 queria constituir um Fundo de PensA0 para os servidores brasileiros

da Emb&ixada. EntAo, a importância que também um Governo de fora estava dando a

esta nossa vida dos Fundos de PensA0.

O SR. PRESIDENTE (Deputado MIlI10eI Cutro) - Oiant. do.

falos, Oro Manegatti, o senhor entende, já qua fICOU à frent. de S8CI'8Ullia durante pelo

rnenoo dois anos, que as providência. adotadas pelo senhor durante a chefia da

secretaria eram suficientes se nlo para rMOlvor todas as questOes, mal pelo menos

para melhorar signiflClltivamente o desempenho da Socrlltaria? O senhor entende

assim?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • ExcaI6ncio,

com os meios que me foram dados, • nisto nIa vai nenhuma critica ao Ministro Britto,

porque ala fez um esforço sobrH1oolano para atender lO minhas reivinelicaçOas, mas

lCl'lldiIo que, com os maios que me foram dadoa, fIZ um bom trabolho. Acho quo, se

est. projeto for malhorldo, for oxaminado • for votado com uma caril urgênci., nós,

doqui e um porfodo curto, teremos uma nova visio dos Fundos de P.nsio.

O SR. PRESIDENTE (Depulldo MII10II Cutro) - O bom, o

malhor aio tormo. talvez um pouco subjetivos. Concrotament., V.Sa. ocr,a que o

Ministério, a Secretaria de Pr.vidênci. Complementar, linho capacidade de fiscalizar,

com um minimo de garantia, o. Fundos pelo. quais ela, lagalment., é r••ponlllv.1 pela

flscalizaçio.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • O sanhor s.

rafor. à capacidado f1'iCl, capacidad. d. pellOllS?

O SR. PRESIDENTE (Deputldo Mo".,.1 Clltro) - A capacldode

d. pe.soa fI.ica, mas qu.litativa. A flscalizaçlo era .uflci.nt. ou fazia de l:onta que

ora flocalizaçio, porque, no final, nio tinha sob controlo es atividad.s do Fundo?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Nlo, .u iha

diria, Deputado, que eu niio gostaria d. U58r o termo fazia do conta. Nós

fiscalizávamos com 05 meios próprios, com todo o rigor, com toda a segurança. Agora,

a qualidade nIo dos ficais, mas a qualidade do (lúmero de pessoas ti o número de

p&5soas, sem dúvida, era ínsuficJente.

O SR. PRESfOIENTE (Doputodo _ Mutro) - O faz de conto

talvez niio seja a exp",.siio perlameniar adequada, mas o que eu qui. dizer foi que,

diante dessas características, efetiVamente é essa preocupaçAo, inclusive que nóB

temos aqui na CominA0, de tentar, vamos dizer Bssim, "Ao s6 melhorar a legisiaçio,

ma. que providências .ajam adotadas pera que, de fato, o. Fundos ..jam,

ef.tivament•• fiscalizado•. A senslÇiio que nos deixe ó de que, ef.tiva_, .....

fiscalizaçio era insuficiente, 0, portanto, significa dizer que 05 Fundos nAo tinham a

fiscalização adequada e necessária até para garantir os intdresses dos S8U1

ássociados. Foi nesse sentido a pergunta. O Sr. Relator quer complementar?

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Queria, Sr. Pre.idente,

apenas ai rocorrando ainela à Oapullda Cidinha Campo., com a permi••io de V.Exa.

Ficaram-me aqui alguma. dúvidos com ralaçiio ê quesUlo da BRASLlGHT. Deputada

Cídinha Campos, vou-m& SOCOmtr de V,Exa. V.Exa. tem ar a date em que esse Sr. '

Carlos Eduardo foi designado dir.tor fiscal da BRASLlGHT?

A SRA. DEPUTADA CIOINHA CAMPOS - Desculpe, Sr. Ralator,

ou tenho que... Ah, foi no dia 29111193.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Perdlo, niio ouvi.

A SRA. DEPUTADA CIOINHA CAMPOS - Vinto o nova de 11 do

93.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - E quando foi quo .1. se

transformou em interventor? V.Exa. tem? NAo? Ou quando foram os atol da redução
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de salário ou, perdllo, de aluguel, ou os atos que geraram prajuizos para a

BRASLIGHT?

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS· A permuta?

O SR. DEP!JTADO FRElREJÚNIClR-Apermula.

A SRA. DEPUTADA CIClNHA CAMPOS· Olhe, Sr. Presidente,

aqui nlo tem a data, mas tem... A operaçAo foi a oeguinta - e isllO pode sar

requisitado por V.Exa. -, nos oeguinl... tannos: Prédios 8 _ rocebidos na permuta:

edif1c1o na Rua Arislidell Lobo - 8 milh!llls, 935 mil dói....; edif1cio-gamgem da Rua

Gomes Freire - 5 milh6es e 100 mil dóI_. Dai tem a lIOmI. As avaiillÇ6es foram

feitas peiII finna EMBRAP e encontram.... em anexo. Prédios a serem oferecidOs na

parmullI: imóveis da BRASLlGHT. Valiam mais do que OI que seriam trocedos. Na

Volunlárioa da Pátria .. 7 milhões, 250 mil dólares; edifício do CPD, maia tlllltrO, da

Rue /tIIplru - 2 milhõee, n9 mil dólar..; dois andBros da Marechal Floriano, 199,

Edifício Triunfanle - 542 - eu estou tirando os quebradoa - 542 mil dólllI'lls; um

ànder do pr6dio em Bruma - 312 mil dólares. Quer dizer, a difar8nçs era de B03 mil

dólar....

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR· Em _orde...

A SRA. DEPUTADA C1C1NHA CAMPOS - BRASLIGHT.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR· Mas nIo tem 8 data.

A SRA. DEPUTADA CIClNHA CAMPOS - Era maior a dllarençs.

NIo tem a data.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Ai é onde ou qusro chegar.

O SR. DEPUTADO HERACLlTO FORTES - Sr. Relator...

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Existe o contrato feito,

. compromilllO de pennuts...

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR -11lIO.

A SRA. DEPUTADA CIClNHA CAMPOS - ...com essa emprssa

VIGO Empreendimentos Imobiliários Ltda. E aqui eu tenho um documBnto que prova

que esse C;a~os. Eduardo· da Rocha já era corretor quando foi contratado pela

Pravidéncia. lslIO em 12 da julho de 90. A Distribuidora da Comastlveis Disco SA,

aquele supermercado de que eu estava falando...

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sei.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS- ... atençAo do Sr. Márcio

Prado. Prezados senhores, tendo em vista autorizaçAo que obtivemos de V.Sas. para

vonder imóveis de propriedade do Grupo Disco às fundaç6es da previdência privade e

tendo em vista que iniciamos o neg6cio com a BRASLlGHT, mas nAo participamos

efetivamente da venda do imóvel de Botatogo, vimos, nesta oportunidade, solicitar a

V.Sa. autorizaçAo para negociar a loia próxima ao l.a<go da Segunda-Feira, mais

procisamenle à Rue Conda de Bonfim. Para tanlo, solicitamos plantas, preço e

documenlsçlio do referido imóvel. Cabe informar que a PREVI e o Banco do Brasil já

visitaram o imóvel conosco e estio prontos para negociar. Tio logo a resposta nos

cheg~8 às mio., marcaremos, em seus escritórios, um encontro com o Oro Jorge da

Gana, atravás do DEPIM do Banco do Brasil, pera ajustar o nag6cio. Assinado: Ca~oa

Eduardo da Rocha. Em 12 da juiho de 90.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Perrnita-me, Sr. Prasident.,

o Daputedo Hereciito Fortes queria...

O SR. DEPUTADO HERACLI'i'O PiJR1.;S - Epara colabo<ar com

a Relatoria. A Deputada Cidinha Campos poderia, rejlBtir qual foi a finna que faz a

avaliaçlo oficial cilada ai?

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR. EMBRAP.

A aRA. DEPUTADA C1ll1NHA CAMpos· EMBRAP.

O SR. DEPUTADO HERACLlTO FORTES· Sr. P"-, at{!\lJo

de sug..UIo, para facili~ os trabalhoa, ou sugiro que seja requerido a ...ta Comi_

e... laudo de avalisçAo. Posteriormente, a Deputada Cidinha Campos ci1a que a

PREVI também se inl.rassou pelo imóvel • chegou a fazer uma visita. Era que ...

IIOlicita... à PREVI, COlO ela posaua, o laudo de avaliaçlo para _ moamo im6vaI,

apenas para se fazer uma comparaçIo. Porque ou quero alé fazer justiça a propósllo

de uma brincadeira que tiraram aqui com;g;, na entrada. Hoje, alrasai-me ..." pouco, •

alguém aqui da assi_ me dls.. que eu tiv.... cuidado com a PREVI, qUe a

PREVI ara dl~gida jlBJo PT. Eu at6 di...: parabénll se a edminiatraçlo do PT toda

fos.. feita bssesde no nivel de que era a PREVI, o Brasil, voeà podaria __ o

Brasil no Muro a eles, po<q!J8 estaria bem entrague. Porque, justiça .. faça, ... hé ..."

Fundo de PensA0 bem edministrado neste Pais 6 axatamen\e o Fundo da PREVI.

EnUlo, eu solicilBria exstamenle quo V.Exa. lIOIicilane, ou sugeriria que V.Exa.

IIOlicita essa avaliaçAo feita por .... empresa ., .. _ o caso, se a PREVI

possui avaliaçAo, apenas para .. fszor uma comparaçIo.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Vou acolher .. _tio de

V.Exa. Agradeço at6, Daputedo Haraciito ForteIl. Mas, objetivamente ainda, Sr.

Presidente - e agora me dirijo ao Sr. depoenta, Dr. Renato Menegatti - a diraloria

fiscal fol decrsteda em 29111193 e foi encarrsda quando, ou foi tranlformada em

inle<vençlo quando?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAnI - Ela foi

transformada em intarvençlo em 2015194.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Em 2015194. V.Se. já nIo

era, entAo...

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAnI - Eu sal .m

janeiro de 94.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Selo de janelro de 94. Bem,

a pargunts que faço a V.Sa.: o diretor fiscal, por si só, pode f8Z0r, tem compotància

para atos como e.... que foram foitoa peJo...

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGAnI - NIo. O diretor

fiscal trabs1ha... Eu nIo conheço o trabalho fallo pelo Or. CalIoa Eduardo, porque eu

sai logo, sal trinta dias depois. Mas o diretor fiscal nIo tem podares de gosllo. Ela'

um diretor que flCa IfI fazendo - eu diria auim - como já diz o nome, uma
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fiscalizaçAo e depois vai levar à Secretaria qual foi o levantamento que ele fez e qUllis

do as sugeslõtls que ele vai preconizar.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Enlllo, po.so concluir que,

de dUOB, uma: ou e.se. atos pratieedos pelo Sr. Carlo. Eduardo, denunciados ;aqui e

relatadoB pela Deputed. Cidinha Campo& e que geraram prejuizo para • BRASlIGHT,

ou eles foram cometido. apóo a lr.nBfDm1açllo da dir.loria fiocal em intervençlo - e

• 1, como intervenlor, ele t.m pode.... p.ra tal - ou, entlo, foram feitos pelo diretoria

que à época pr.Bidia o Fundo, ou com a participaçllo do próprio Sr. CarIo& Eduardo.

o SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI- Exato. Agora,

com uma Tessalva, Exc&IA-ncia. É qU8, mesmo com 03 poderes de um interventor de

g.Btào para prática do alas que impliquem oneraçllo do palrirnOnio, .Ie preci.a de

autorizaçJo do Secretarl•.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Da Secretaria.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Quando

repr.Bentam oneração do palrimônio.

O SR. DEPUTADO HERACUTO FORTES - Sr. Pre.idente...

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR. Neose caBO, apena0 para

conciuir. nesse caso hoI.W8 uma ButDrízaÇilO da Secretaria?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI • Nilo. Esse

caso, eu quero lhe dizer que...

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Pelo menos enquanto V.S•.

foi Secretário.

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Não, não

paBBOU na minha mllo.

O SR. DEPUTADO HERACurO FORTES· Sr. Pr.sident., maio

..."a colaboração a V.Exa. Requalra a ata do conselho ou da diretoria que .provou

essa vencia. Naturalmente, nessa ata vai ter a .opiniAo do departamento financeiro,

com a respectiva avaliação. E ai vai ser fácil exatamente se apurar quais foram os

responsáveis e a posiçAo do interventor ou, no caso, do diretor fiscal sobre o assunto.

A SRA. DEPUTADA C1D1NHA CAMPOS - Pelo ordem, Sr.

P....idenl.. E... imóv.1 é o .upenne/codo que acabou nlo oengo vendido, pertenoe à

BRASLlGHT, • que depois leve o seu aluguel dlmlnuldo de 8.para 4 mil dólare.

mensais.

O SR. DEPUTADO FR~IRE JÚNIOR - É justamente .... altoraçAo

que eu estou questionando.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Tem dois envolvimento.

diferent••: ..." com • VIGO Empreendimenlos o ouIro do Sr. CaMas Eduardo como

corretor.~ imóveis interferindo para fa~ecer !J"18" empresa privada, através da

BRASLIGHT. E, posterior a i.BO, éla foi convidado alrabalhar n. BRASLfGHT. Como

o Or. Menegatti disse aqui que recebia currfeulol de pessoas, 81 pelloas eram

analisadas para ser~m contratadas, essa pessoa, evidentemente, nAo foi servir à

Previdência, ela foi servir a seus próprios interesses. EntAo, do dois assuntos

d~...enI.s.

o SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR. Slo, de fato.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Um daquel.s imóvois

que eu mencionei, alravé. da VIGO Empreendimentos, do Sr. Fuentes, o oulro é do

BRASLfGHT, com o Sr. CaMo. Eduardo, 08... terreno do Largo 2 de Dezembro, se

nlo me eng.no, là no Rio de Janeiro, ondo existe um oupennercedo, hoje, d.. Sondos,

que voltou a pagar nonn.l, dopais que o Sr. Menegotti ..iu.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR. Ficou para mim, agora,

ficou mais claro ainda, Sr. Presidente. I: mais um motivo para acolher a Sug8stAo do

nobre Deputado Heroemo Farta.. Mullo ollrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ooputado Manoel CoalJD) - Multo bem.

Encerradas as inscrições, antel di 81"1C81Tar a S8ssAo, eu quero, primeiro, prestar uma

inforrnaçllo: nós Unhamos convocado par. hojo, além do dopoent. que equi proBtou o

seu depoi~o e atendeu à. inqulriçOes do. Sra. ParlamentoreB, Unhamos

convocado, igualm.nl., o Sr. Lu!. CaMoo Magalhlos P.ixoto. Lementovelmonte, nós

nAo conseguimos identificar o endereço do Sr. luís Cartos, pa~ ter um contato com

e18. Fizemos uma série de expedientes formais 8 informais, consultai de listas

telefônicas de div&rs8s cidades, a policia, etc., mas nAo conseguimos esseS dados.

Dai explicamos a ausência, já que a convocaçAo tinhB sido para dois ex-5ecretãrios de

Previdáncia Compl.ment.r. Segundo, nÓB eotamos convocando ume reunilo para a

próxima seman., onde ou ....à o Sr. Luis CaMas Mogalhlos Peixoto ou entIo, por

problema de data, nós estamos com duas pend6ncias, uma com o Preltoonte do

Tribunal do Conta0, que leria prioridade, e, .. nlio for o caBO dole "(Im do Sr. Luis

C.Moo Mogalhleo Peixoto, nÓB tarflllTlOll, entlo, a convocaçIo doB lributori.taB já

ougerido. a eota Comi..lo. PorIonlo, haverá, sim, n. próxima II8!1llIIl5, e até amanha

OB Sr•. Parlamentares receberia. devida comuniceçlio, a confirmaçlo de um novo

dopolmenlo. Eu agradeço...

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Pelo ordem, Sr.

P....idenl•.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL· Sr. P....idenl., pel. ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ooputado Manoel Cu~) - Vou pegar pelo

que ..tà na frente. O D.putado JoBá Plmenlel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Preoidonta, no inicio

dos trabalhos, n6B .nl.ndllllTlOll que era importante que • gente con_ como

funclonav•• Socretaria P.Mamentor e também a SUSEP. Exatamente por iua,

requeremotI à Socretori. Pariamentor uma série de informoçOes e tambám ouvimos a

Ora. CarI.. NIa Boria razoável também. gente já Iiotar para n6B ouvinnoo o Dr. MíIrcIo

Coriolano, Superintendente do SUSEP, como forma de nós darmo. andamento a ....

proceuo mai. globolizado?

O SR. PRESIDENTE (Dopulado Manoel CoalJD) • Pois 010. Eu

explicarai a V.Exa. que - pensei que o UVeBBe fBiIo _Imente - convocamos O

Or. MíIrcIo, ma., por uma questio de viagem, ai. fez duas ponderações: primeira o

problema do data. No perlodo que n6B Unhamos dioponlVel ele _ com
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compromisso com uma viagem ao exterior, já programada com bastante antecedência.

Mas o mais importante é que nós nio antecipamos porque 0.conjunto de pedidos dn

informações foi muito grande para a ár.a da SUSEP. E .t. acha - • eu ar.ho que

nesse particular eu atendi às ponderações - que era importante, primeiro, que a

SUSEP organizasse todas as informações solicitadas e que os pr6prio~ Pr.~$J

a exemplo do que aconteceu quando 8 Ora. Car1a, que nós recebemo. as informaç6es.

inclusivo toda a inquisição feita pelo Relator foi em cima do próprio relatório. Com isso,

já fixamos a data; ele será ouvido na primeira semana de outubro: elo nos prometeu

que, antes do dia 20, teríamos esse material para ser disbibuido previamente 805 SI'B.

Parlamentares.

o SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Obrigado, Excel6ncia.

O SR. DEPUTADO LUIZ PlAUHYUNO - Sr. P....ident., a minha

cotocaçAo era exatamente esta que o nobre colega antecedeu e que concordo com a

.xplicação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Dtopubodo Manoel Cutro) - Com a palavra

. a Deputade Cidinha Campos.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - Sr. Presldent., ant.s da

presança do Dr. Menegatti aqui, eu tinha f.~o um pedido, para ser colocado em

vOtaçlio, da quebra d. sigiio do Sr. Menegattl, • isso ficou para .'Irdecidido dopol. do

depoimento do Dr. Menegatti. Gostaria de saber da SUB posição e 58 vamos votar esse

meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Daputado Manotll Cntro) - Iremos votá-lo,

sim, Deputada Cidinha Campos, mas não o faremos hoje, porque estamos adotando a

posiçAo de fazer reuniões deliberativas para assuntas intemos à parte das sess&!Js de

depoim.nto, para que não haja confusao • para que faelloo o trabalho em relação aos

depoimentos prestados. Vamos convocar, independente da sessAo do novo

depoimento. a exemplo do que fizemos com relação aos requerimentos, quando eles

justificavam a deliberação interna, uma reunião interna da ComissAo para esta decisio

• para outras tomadas de deciSl'io já com algumas pendãncia•. Intonnei ao D.putado

Pedro Canedo que, embora o requerimonto lo.... aprovado, S.Exa. deveria

complementar as Infonnações. Do jeito que ••tá vazado, os termos do requerimento,

nao remeterei, porque acho que não posso colocar em jogo a roputaçio desta

ComissAo com infonnaÇÕEts vagas. EntAo, das dual uma: ou recebemmos o texto do

S.Exa. adequadamente, ou entAo vamos discutir internamente, porque nAc? remeterei,

como Presidente desta Comissão, oficio em termos que considero inadequados.

Vamos ter outras questões e faremos uma selSio deliberativa na próxima semana, e

esta decido será colocada .m votação.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS • Sr. P....idont., lO

V.Exa. pemllll..., eu ainda teria uma última pergunta a fazer ao Dr. Msnogatti. O Sr.

AntOnio Cutolo, ao tempo que o senhor serviu a Prevíd6nciB, trabalhava na Previdência

Social ou prestava qualquer tipo do serviço?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATn - Eu nllo o

conheço, Excelência.

A SRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Não conhece o Sr.

Antônio Culolo. E o s.nhor conhece o Sr. Dublin Gaúcho Arbos Prat.s?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Conheço do

Rio Grande do Sul. Conheço do Rio Grand. do Sul.

A SRA. DEPUTADA CIDlNHA CAMPOS - EI. ê Procurador do

INSS?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI- É Procurador.

A SRA. DEPUTADA C1DINHA CAMPOS - O senhor praticou

algum ato de ofício para que e~e obtivesse anistia?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATTI - Pratlquai no

inicio da minha gestAo como consultor juridico da Previdência Social.

ASRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - No que r.sultou?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATn - EI. foi

anilliado.

ASRA. DEPUTADA CtDlNHA CAMPOS - O senhor sabte que .i•

é lI6cIo do Sr. Cêsar Aniolll?

O SR. RENATO ANTONIO PRATES MENEGATn - Não sabia,

nllo.

ASRA. DEPUTADA CIDINHA CAMPOS - Era SÓ, Sr Presldant•.

O SR. PRESIDENTE (Dtoputado Manoal castro) - Agradecendo

mais wna vez pelas informações prestadas pelo depoente, declaro encerrada a

seosllo.

'COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVE3TIGAR A OCORRÊNCIA
DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA FABRICAÇÃO DE MEDlC~NTOS

I

ATA DA.,. REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM DEZENOVE DE SETEMBio DE 1995

Aos dezenove dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, às quato~e
horas e cinqüenta minutos, reuniu-se, no plenirio número dezoito, AnexoJI, da Càmara dos
Deputados, em Brasílja, Distrito Federal, sob a presidência do Deputado Barbosa Neto, a
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA
DE POSSÍVE~S IRREGULARIDADES NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, com a
presença dos Deputados Arlindo Chinaglia, Ayres da Cunha, Barbnsa Nela, Elias Murad,
Jaime Martins, José Augusto, José Pinotti, José Rocha, Jovair Arantes e Serafim Venzol!,
membros titulares; Chicão Brígida e Eduardo Jorge. membros suplentes Não compareceram
os Deputados Alexandre Cardoso, Anibal Gomes, Fernando Gonçalves, Mo.cyr Andrade,
Pedro Canedo, Salatiel Carvalho e Waldir Ribeiro Dias. O Senhor Presidente declarou abertos
05 trabalhos. ATA - Foi dispensada a leitura da Ata do dia doze de setembro de mil
novecentos C noventa e cinco, que, colocada em votação, foi aprovada. EXPEDIENTE 
Correspondência expedida: I) Oficio n' 235/95-Pres.• de 13-09-95, ao Doutor Gisni Franco
Someja, Presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo,
convocando-o a prestar depoimento no dia 19-09-95; 2) Oficio n' 236/95-Pres., de 13-09-95,
ao Doutor Arnaldo Zubioli, Presidente do Conselho Federal de Farmácia., convocando-o a
prestar depoimento no dia 19-09-95; 3) Oficio n' 237/95-Pres., de 14-09-95. ao Ministro de
Estado da Saúde, solicitando cópia do DCB - Denominação Comum Brasileira dos
Medicamentos G<néricos e outras informações; 4) Oficio n' 238/95-Pres., de 14-09'95, ao
Presidente da Câmara dos Deputados, requisitando a servidora Lúcia Idalina Narciso Soares
para colaborar nos trabalhos da Comissão. Correspondência recebida. 1) Oficio CFM n'
2719/95, de 15-09-95, do Doutor Waldir Paiva Mesquita, solicitando cópia do seu
depoimento e do Doutor Elisaldo Carlini; 2) OficiolSS/06/128/95, de 12-09-95, do Doutor
Júlio César G. de Oliveira, do Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, apresentando
sugestões; 3) Oficio de 13-09-95, do Doutor José Ruben de Alcântara Bonfim, Presidente da
SOBRAVIME, solicitando cópia de depoimentos.ORDEM DO DIA - Tomada de depoimento
do Doutor Giani Franco Ssmaja, Presidente'do Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos de São Paulo, e do Doutor Arnaldo Zubioli, Presidente do Conselho Federal de
Farmácia. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Doutor Giani Franco Samaja , que,
após prestar o compromisso na forma da lei, fez o seu depoimento e foi inquirido petas
Deputados Ayres da Cunha, José Pinoui • Arlindo Chinaglia. Antes de interpelar o depoente,
o Deputado Arlindo ChinagIia justificou o seu atraso, bem como o do Deputado Jo5é
Augusto, e infonnou que estavam participando de uma reunião da Comissão Especial PEC nD

33 no mesmo horário. O Deputado Arlindo Chinaglia apresentou requerimento no sentido de
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que fossem eneamínhldo. á Comisslo documentos do Sindicato referentes lO' assuntos
~n1ados pelo depoente. O Sel1<l0r Presidente solicitou fo... o requerimento formalizado. A
seguir, concedeu a palavra lO Dooutor Amaldo Zubioli. que, "PÓ' prestar o compromisso na
forma di lei, fez o seu depoinuonto e foi inquirido pelos Deputado. Ayre. di Cunha. Elias
Murad. Arlindo Chinaglil e Chieio Brigido. O Deputldo Elias Murad justificou o seu Itraso
informando que integrl lI'mbim a Comi...o E.pecial sobre Drogas, cujl reunilo estava
ocorrendo no mesmo hrJrá.ril. A reuniio foi gravada e u notas taquigráficas, após
decodificadas, serlo ane",· ',.ao. lutO' do Inquérito. Nldl mais havendo I tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e decllrou encerradl a reunilo ás dezessei, hon': o'
quarenta minutos. convocando a pr6xima para o dia vinte e seis de setembro doe ô~til

novecentos e noventa e cinco, ocasilo em que serlo ouvidol os Senhores Dante Alma Junior,
Presidente di Associaçlo dos Laborltório. Farmacêutico. Nacionais. e José Ruben Alcântara
Bonfim, Pre.idente di Sociedade Brasileira de Vigilincil de Medicamentos. E. para constar,
eu, 'i;<"'-~Cimarles Amaral. Secretária. livrei I presente Ata. que, lpó.lidl
e apro~ será usin I Senhor Presidente e encaminhldl á publicaçio no Diário do
Congresso N' . • ,.~

... ~w - Duílio Pisaneschi .

o aR. PRESIDENTE (Depubclo s.t>ou Notol- Diopon.lda a

leit"'" d••Ia da reunilo .nterior. a.tá 011) votaçlo a referida ata. cujas cópias já foram

dillribulda. ao. Sra. 1'111_"'". Aquele. que a aprovam perm.11tlÇlIII1 como ••110.

(p'UI'.) Aprovada. Corraspondáncias .xpedidas: Oficio n' 235195. de 13109195. ao

or. Giani Franco SIlI11lIja. Presidente do Sindicato da Indúllri. de Produto.

FÍInnac:6utlcos de SIo plIUlo, convocando-o a depor no dia 19109195; Oficio n' 231l195.

desta "",.i_., de 13109195. ao Oro Arnaldo ZUblolI. Presidente do Con..lho

Federal de F.-máci., conv~ para depor no dia 19109195; Oficio n" 237195, de

lo41ll9195. ao Ministro de Estado da Saúde, oolicltando cópi. do OCB (Denominaçlo

Comum Bra.ileira doi MedlcamenIo. Ganéficoa) e outras inlormaçõel; Oficio n"

238195, de 14109195. ao Presidente da C4maI8 doi DeputedoI, lWqui.itando a

sarvidora lúci. ldalina Nart:I.io Soar.. para colabor.. noa trabaIholI desta corIIiÚIo.

C~as_o: OfíCIO n" 2 719195. de 15109195. do Oro V.ldir Palva

Meaquila, _ eópia do .... depotmento, e do Or. EIi_ Carlinl; Oficio n'.

061128195. de 12/0Q/95. do Dr. JulIO C_ de OliVeira. do ConHlho Regional da

Farmácia da p..1ba, lIpI'ftMtando 1UgHl<lel. _ Comiulo; OfIcio de 13109195, do

Or. .10M Rubens de AIclonIara E\onfin. Pr_. da SOBRAVlME, lOIicitando cópia de

dapoimonloa. Ordem do Di.. A r.....,... de hoje foi convocada para tornada da

~ do Or. Glanl Franco s..n.. Pre.identa do Sindiceto da Indúlllrie da

Produtos Farmac6uticoa de SIo Paulo. • do Or. AmaIdo ZUbioIi, Presidente do

Conselho Federal de FannácI•. Gosta0. de....la momento, convidar, primeiramente.

o or, Gilll\i Franco Samlja a tomar as"nto • esta mesa. Gostaria, neste momento, de

p..... a palavr. ao Oro Giani Franco Samaja, para que ele pudeoH fllztir o juramento

nace.lário.

O 8fL GIANI FRANCO SAMAJA- Faço, sob a p.lavra d. honra, a

prema'" de dizer • verdade do que soubar. ma for pargunlado.

O SR. PRESIDENTE(~ s.t>ou Nato)- Nest. momento.

palIO a palavra ao nobre cIepoenla, para que al!, possa fazer aqui a .ua expIl!f1aç1o.

Com. palavra o..mor.

o SR. GIANI FRANCO SAMAJA- Agradeço irnansarnant. ter .ido

"'?fWC'C'Ido pano depor ne.1a Comi.1Io • gostari. de poder ellCleracar. da meihor
I

forma _ival, as pargunlU que me forem faiIàs e que eu estiver em condiçõe. de

faz6.tas. Portanto, ntou á vontade para cornaçaram ..perguntaI.

o SR. PRESIDENTE(~ s.t>ou Natol- Eu pargurrtaria

ao nobre depoanla H ele Iaria algumas colocaçilea • serem _, porque. só par.

elClarec:lmento de praxe, geralmanle, aquele. que aqui comparacam fazem. parlinenle

ao .lIUIllo desta CP!. um depoimento, algumu coIocaçOaa, • poslarlormant.

passamoa à f'H das inqulriç<'las. Perguntaria ao senhor H gostaria apanas da ..

colocar à dispoliçlo ou de fazer colocaçõe..

o aR. GIANI FRANCO SAMAJA- Eu poaeo começar fazando uma

.xplanaçlo. Tanho aqui algum material.

o SR. PRESIDENTE(~_ Natol- Com a paiavra.

O aR. GIANI FRANCO ~i\lAJA- Eu :sou preaiclenle do Sindicato

da Indúltria d. Produto. FarmacitJlico. do Eatado de SIo Paulo. Fui .mpossado no

inicio de.t. 800. mu :sou indu.trial farmaciutico delICIe 1005. Portanto, há quarenta

ano•. Segui es aitaraçõel todal que o Governo, atravél do Miniltéfio da S.úde e

Vtgit1lnci. sanitárl.. tam f.ito ne.... úitimoa quarenta anos. Há ..tor.. da

indúltri•...da legislaçlo, há .._ do Governo que ••110 funcionando. E há ..tore.

que deixam muito • desajar. Nós Iiv.mos, na.... últimos doia ano. do Governo Itamar,

uma mudança de Mini.tros da SaÓda • um. mudança de secretários d. Vigiláncia

Sanitãia enonne.. Parece-me que foram 00Ye'••• nos úttimoa doia .anos foram nove

diretoras da Viglláncia Sanilárla.. E que todos tinham idéia d_ e todo.

modif"lClIVam toda • qualquer Iegi.laçlo que houVHH. Portanto, o. indulllriall, que

deveriam poder fazer lM'n pllIlO para dirigir ai SUB empre... no mfnkno, com cinco

anos de vllIo pano o futuro, ••Iav.m tolhido. por mudanças ....1ical. que aconteciam

.m lodo o momento. _edo ao pariodo de inllaçio que~ 8 que nIo foi

brincadeira. Portanto. a parte de budgal, a parle de previlÕH, por moi. de sei. me....

era Impenlvel de ....", f.ltal. Portanto, a primeira coise em que eu paria de

_ a atençlo é _ ••ta parte de Vigiláncia Sanilárl., .... pari. do Ministério

da Saúde que cuida du ,.il sanilári••. 1100 é um 6rgIo dapandenle do Mini.tério da

Saúde. Está atrefedo ao Mini.tro da Saúde e ao Ministério da Satlde. E. no meu ponto

de viatll, acho que é muito díficil que se polsa fazer UITlII coi.. independente, uma vez

que está subordinado ao Minlllério da Saúde desta forma. QÍllII4U8f indu.triel que

queira colocar uma indústria no Brasil, que queira vir com sua n!uústria de, fora, unte a

maior dificuidade, porque nAo hli lei••specificas • não hli <:<li,., .. orientar para ..

instalar, aqui, nease ramo. Portanto, uma da. coisas que eu gf.HtariQ de salientar era

da poBlibilidade de se transformar a Vtgíl6nda SanitiHia numa autarquia ou numa

fundaçIo, para que .Ia nlo~Isede troca de Ministro., de troca de dir.tore. da

Vigilância Sanitária e que modificaasem tudo e tivaua que H começar tudo

novamanta. No governo americano, o FOA, que á ForaIgn Drug AdmlnlatraOon,

funciona •••im. É um 6rgAo independente, que tam lItJllI lei•• que quem qui..... entrar

para· .... ramo de medicamento. ou de ali_ Iam que H adequar a ....

administraçiO. Portanto..... seria uma dai coi... bálicu pano li modificar a se

modernizar • VigllAncla Sanilárl. e •• lei. lObra medicamanlos. Outra coise é a

vigilincia _ OI fánnacoa comercializado. no Brasil. A Vigilincia Sanitária devarla

..... mai. direta pano _li.. a. coi.... o. produtOl IIlóllanlea no .-cado. Ela fazi.
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1110 om 1IlOI1lIrú. No EIIlIdo de SIo Paulo. o Adolfo Lulz fazill ..... _i.... 00

_ pegavom OI mediclmlnlOl • mandavam pera Adolfo LuIz, ••11. davam o

FundeçIo Ca10I Chagaa faziA H" meoma _i.. doe produtoI .ldltentH. NOI

oulrOI E_. MmprI há um órgIo de vigil_ pera que faÇII ino • análi.. o.

produtoI naquela regiIo•• que agora, há muito lImpO. nIo vom _ ftlilo. AI""

_ análi.. dH cai... f_i aqui, elCilt•• o .... que acho muito grave, ....

ImportaçIo de medicamentol do Htrangeiro que 110 vendidol. __colocado.

li diepooiçlo da populeçlo 11m nenhum control•. A l10Ull 1egi.leçIo atual. a L.i

6.960, diz que lodo o medicamenlo, pera _ coloclIdo li venda no mercado bra.ileiro,

deveria _ pelo rigorolO • pela aproveçIo de SllCI"fllaria da VogilAnci. Saniléria •

do Minilt~l,I de oh '.i.. Noe temos visto que exilte uma Hril enorme de

~OI_ vendldoI com recflllllll em I.villo, em nidiOl. em jornai., de

__10 ptlbIlco, • que nIo ..tIo nem registrados no Mini.tério da SIIÚda. E..a

derúlcI., como PrHidenle do Sindicato da IndústriaF~. eu fiz 10 Serviço

de VigüiIncIa. E "....,. que formaram UI11I comilllo, mas, por enquMIo, continuam

-..do produtoI livremente da fono • coIocadoa á vende 11m nenhum conlrol•.

Portanlo. Sr. _ ..... me ponho li disposiçlo para qualquer pergunta que V.Sa.

queira f.....".... ou om qualquer outro a.lIUI1lo.

o SR. PRESIDENTE (~ llarbo8a Neto)- Primeiro,

.-OI coIocaç6ea do Or. Giani. E paslO a pall1Vt8. ne.l. lTlOI118l1Io. ao nobra

R8lalor. 08puIad0 Ayrn da Cunha.

o IR. DEPUTADO AYRES DA CUNHA. Sr. P....ident•• Sra.

~ preoenlH... UI11I grande .atisfaçlo recaber o Or. Gillli Franco, junlamenla

com o Or. Uuo_. que também. gentilmanta, me _ na .-do lIlndicalo

• proanram, na fIlA inicial delta CPI, me deram orienlaçIo sobre OI problema. que

lnlNg8m o l8lor da medlcamenlOl em nosso Pai•. Agora, Or. Gillli Franco, .... gostaria

de fazer UI11I pergunta. É a saguinta, que para nós .. ímportanta: há pouco lempo vi

publicado no "Diário OficIar uma relaçAo da medicamentOl, da quimioteràpicos. ma.

preci_. que _am proibidol da Itlram adquirido. por órglo. públicoo

....c.rnent8 por _om medicamentOl cuja ineficácia, ineficácia já tinhA .ido

comprovllda. InI8<HIant. que um calega m6dico que trabIIlha comigo já linha pedido

que minha _ nIo compra... OI tai. mediClmanlOl, ..... quimioterápicoo,

pixque 811 ti""" notado que em lodoe OI pacianlH que ela tinha ultldo •••••

quimlot8rjpicOI, que __ eram meia baratOl, OI ptICianI•• 8111 quem oIa ulOva

tinhllm rec:idivlll de ciInc8r da mame. ROIlmanl., fiquei horrorizado com i.so. É óbvio

que • um aimI. EnlIo, a concIullo que .. chaga 6 que hoje, om nollO Pai., .otá Itl

produzindo med_ cuja ineficácia, 11m dúvida. • evidenta. 1010 6. .10_Iloa que deverlom _ prolbidol de ....." vendidol. Porque 6 muilo diflcil.

tania o· m6dlco, muito menoo o 1.1gO. fazer.uma avalieçlo sobre a efICácia do

um-,por~. oI.nIo'-

Itl aquele antibiótico t ineficaz ou, r.alment., aquela bacl6ria que _ ....._

ao antibiótico. Meoma coisa em releçlo 10 quim~.. poolIlvalmenla. em

relaçAo a uma séria da outro. med_. por .xempIo. 8I1laminH. que dirlcill1l8nt.

algu6m pod8riI dascobrir .. o mediclmlnlo _ ou nIo • _ indicada.

EnlIo, eu aó queria ter a IWI oplnilo. _ que elCiltam ._ ll'l8dic8m8nt0l que.

realmenta.__proibidoe de~ vendidoo.

o SR. GlANI FRANCO lIAMAJA· Sr. Relator, Deputedo Ayrn

da Cunha, realmanla, VIIlIOI --= elCiltom _ que, .a v...., nIo 110

eficaza. pera _nada doenç8. POlIJlnto. nIo • dizer que doi. JT18dlcamentOl

P', da meoma IUbllilncia, um fabriC8Clo pelo l8boralório A, outro _ pilo

laboratório B, um _ funciona • outro _ nIo funciona. 11to. uma queolIo 8I1tIo

da .. anali.... o que nIo fLnâona. ver ... __, _ aquilo que Htj dito.

Eu, sobre 1110, exputI. há pouco lampo _. que o Mlniltàrio de S8úd8. _ da

vigil_ sanitárl8. nIo tom meio feito .... tipo de _ial. nIo tom maio pego .....

produtOl no.-cada pera ver ... realmenla, cont"" o que diz na lU8 ca_

Outra coisa sIo medicamenloa que sIo 8ficazH ou nIo 110__pera~

do8nç8. 11to, o único 8nl8 que poderia avalier leria o 8nl8 que deu o regiltro do

produto. Quando .Ie deu o regiltro do produto, ele deu porque linha uma prova que

tinhA _a em tal enfermidade. se nIo tom. illO tom que _ ravilto a ceda ano ou

a ceda doi. 1IlOI. Todoe OI produtOl deveriam _ raviltOl • OI que 110 8IicazH 8111

determin8dH doençu continuam, OI que sIo inellcazn devaliam _ ratir8dOl. Ma.

i.so á o órgio do Governo qUI ••lá emperrado, que nIo lem um órgIo da refar6nci•.

Eia nlo lem um órglo para comparar a ao6li.. de um p<oduto bom • da um produto

ruim. NIo .xi.t. illO no Bra.i1. Por qui? Porque o Brasil foi feito, ali agora. da

produto. proveni8nla. de d_u do .xterior. Nilo .. dascobriu nada, nenhum

produto aqui no Bra.il. Só qUI nlo foi f.no um laboratório de refarincia pera ..ber ..

o produto que ..ti _ vendido é bom ou nlo. É 1'10 que, .. ps....... um.

autarquia, Itlria muilo maio flicil da .. poder comp8llII" • .,ali..- a efICácia doe

produtOl. O. profallor8l que dIo, a comi.1Io da profHaorn que dj o regiltro de um

produto novo, ele. devem av.la e o-r-rtir M" produto. EJeI deveriam ser

coniv8nlH com a indústria que _ alta incumb6nci8 de poder pÓ!" no .-cada um

produto novo. Porque, da meoma forma que o produto pode _ bom, ....ir uma

nova talidomida, o que acontllC8? EIeI daveriam _ conivenlH; ...1eI permiliram,

.Ia. permitiram porque sabem que 110 bana, 8nlIo devam ter • melllT18

reoponllllbilidade que a indú.tria que o colocou no mercado. EnlIo, ...., Deputedo, •

mi""" opinllo sobre produto. que I"" efeito ou nIo 16m afeito.

o SR. DEPUTADO AYRES DA CUNHA· Or. Giani. eu também

gostalia de que o _ pude'" di!lCOlT8r alguma cal.. sobre • bioequivaltncia • a,
biodisponibilldade doe medicamento.: porque, reel'-', nIo baita ler aó a

sublllilncia ou ..I ativo no medicamanlo. Nó. precil8l1lOl ver ...... mediclmlnlo

......, realment., aproveitado pelo organiomo d8nlro do olljalivo que .. procura 10
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utilizá-Io. se o senhor pudesse, por favor, estli.\f1der~ae um pouco, tenho a imprelll60

de que seria muito importante este aspecto.

o aR. GIANI FRANCÓ SAMAJA· Exilte um projeto, o 2.022, do

Deputado Elial Murad, e que...Exilte um projeto do Deputado Elial~, .. não me

engano 6 2.022, que ..!li aqui, na CAmara doi Deputadol, e que _eu umal

o modifléaçõel pera .. adequar i polllica modema dos medicamentol genériCOI. O

que llIo OI medicamentos gen6ricol? SIo OI medlcamentol cuje licença de

e""loraçIo do produto, cuja patente já decaiu e que OI laborlllóriol .. unem e lançam,

por .... já de dominio público o~ lal, e que colocam no mercado, tendo o minimo da

_ança de que o produto é bom, o que vale seria o menor preço. Poil bem, nal..

projeto, nelte lUbltiMivo, que foi colocado pelo Deputado Rice:rdo Heráclito - se não

me engano foi ele -, UITl8I dai coisa. que se exige seria 8 bi08qUivalência 9 a

blodillporllbil_ par1I todol OI produtOI. 1.10 i uma quelllo bélica. 1110 é uma

modamldade par1I lar uma garanUa de que o produto contenha, realmente, o que diz

que tem e que tanha a meeme efICiência do outro. Nesse projeto, todo a qualquer

produto novo deveril ter a bi~ivalltncia. os testes de bioequival6ncia para saber

que safam. exatamente, iguais, quando administrado e que valha somente o menor

preço, por uma queltlo de economia. Portanto, Deputado, eu acho que alie queltAo

de bioequival6ncia 6 uma quelllo que vamol, de imediato - pallBndo el" projeto -,

ter já implantado aqui, na leglllação atual. Se panannos, entlo, a uma autarquia,

,1er"'" """""'/o "",,;.., iÃ"'.fll.... ,."..~ '-'-"""1"""" P'" to r" 1\. -1<:1"""'.<;-<
't!""'" JiV'J.O/<'< ",;:;<, /yÓ.., """"' .....:~O""". /vk~ ,n fMl.uJo'\>', fw.,G>-~.1

O SR. PRESIDENTE {Dep""'do Barbosa Neto: - Pasao a

palavra, neste momento, 110 nobre Deputado José Pinotti.

O Sft. DEPUTADO JOS~ PINOm - Sr. Giani, eu go.taria de

fazer elgumu perguntai, a meu ver, relevantes. No seu depoImento O· s&nhor

constatou um fato com o qual eu concordo plenamente, que a vigil4ncia sanitária nAo

cumpre OI lual funç6e•. Eu goltaria de aprofundar um pouco e.la queltão, já que se

trata de uma Comi.oIo Parlamenter de Inquérito. Se o _ pode no. dizer, na sua

opinilo,'" ela não cumpre a lua funçÁo porque ela é incompatente, se ela não

cumpre alue funçIo porque ela é corrupta, ou .. eia nlo cumpre a lua funçAo porqua

ela 6 excessivamente ideol6gk:a algumas vezes. Essa , a primeira pergunta. A

segunda pergunttI é sobre uma proposta sua para a vigil4ncia sanitária. Quer dizer,

como i que o senhor pensa que .eria a melhor forma de organlzé-Ia? De uma forma

indepandenla, tarcairizendo a vigllAncia sanitária ou atrevi. de alguma fórmula igual

ao FDA americanO, e se o unhar tem conhecimento de como li o FDA americano

Uma terceira pergunta, que o senhor respondeu parcialmente, mal gostaria de ouvir

um pouquinho mais, é sobre a qU81tlo dos genéricos, QUi'1 é a sua opiniAo sobre os

gen6rico., concrotIlmente, ou laja, o decreto sobre o. genéricol que já vige há doil

anol e meio, e .nAo foi implementado. Por que ele nAo foi implementado? Quais as

razoeI, na sua'oplnilo, pela não implementação do decreto dos genéricoI? Qual é o

grau ~e culpa ou de omi.são do Govamo por não ter impl8fOOntado um decreto que, a

meu ver, melhoraria a C"$tlcteristica da prescrição médica li diminuiria· comq o unhar..

mesmo disse - o preço dos remédios ao consumidor, que esté, r,almente, muito diffcil

ser comprado. E, finalmente, a ú~ima pergunta é sobre a Lei das Patentes. Como é que

o senhor vê a Lei das Patentel, que liStá em tramitaçio agora no S8nado, li como o

sanhor v6 o impecto da Lei de. Patentel, se ela for aprov_ na fonna como ele estã

sendo proposta, sobre .. a acessibilidade do remédio ao usuário li sobre 8 indústria

nacional de medicamentol. Muito obrigado.

O Sft. PRESIDENTE (Deputado _ Neto)· Com 'a palavra

o depoente.

O SR. GIANI FRANCO SAMAJA - Em primeiro í., vamos

. . -,

responder sobre a v~i1Anci. sanitária No meu ver, a vigilAncia sanitári.~ a partir do

Governo atuei, o Pr_te Fernando Hennque, cujo Mlniltro Adlb Jatono eltà se

comportando de uma forma sóbria, ImpoIuta. sem nenhum resqÜicio de' c:ornipÇÀo,

sem nenhum... nIo 88 116, denlro~.~,.».pouou que .. viem no

passado, portento, acho que de pellOU ,ntegras. O Prol. Carlin; i um idealilta, ele i

uma pellOl seriilliniâ, direita, cOmpetente porém ele só usa Omon6Iogo: o que Parta

dele é o certo e não há converse drt"'ente Ele nlo eocuta 1erceiroa."Eu repre'sento a

indúltria. O maior Ilndicato da indústna de' medlcamentoa i o de !tio PaUlo, e' eu

represento, estou, no momento, na funçIo de presidente. ~ dificOimo conversar com

ele, porque ele tem pontol de vista que ele nlo volta ,atrás, que não ... modifi,,!,m,

Porém, é uma pesaoa séria. Quer dizer, então e.tà munone dependMcie de ideologia

dele. Estamos na mão de um individuo que tem idéia. ciue nIo se alteram, não hã

po.llbilidade de discuslllo. Enl6o, eua 6 a violo lObrtI a vlgilincfa sanitària. li. outra

pergunta?

O SR. DEPUTADO JOSÉ P1NOm - Sue propo.te para a

vigilAncia sanitária.

O SR. GlANI FRANCO SAMAJA - Minhe propoala seria fezer

como é o FDA, nos Eltado> Unido., em que seria uma autarquia separada do

Minlltério da Saúde, independente, com verbal próprias, com receita. próprias e

tando obrigaçAo de pre.tar l18<Viço. i comunidade, nlo só aoa ulUàtioa, como i.

fábrica. de medica_, os laboratório.. Portento, ela deVllfia podar viver

autonomamente e não na depend6ncie de verbal do Governo. Adminiltrade ... ai pode

se fazer um organograma, no momento nAo pensei, mal fazendo um organograma,

pode-.., inclusive, tomar por be.. alguma coisa do FDA. NIo conheço a e.trutura do

FDA como 6. Porém, eu lei o tipo de pellOU que trabalham 16: slo vàtioa Pr6mio.

Nobel. Enl6o, qualquer opinilo do FDA 6 respeitada no mundo inteiro. A outra

pergunta?

O Sft. DEPUTADO JOS~PINOm· Gen6ricos..•

O SR. GlANI FRANCO SAMAJA • Gen6ricoa, no meu ponto de

vista. Vamos começer com o Decreto n" 793. O Decreto'" 793 foi feito num momento

de reprellão i indústria pelo entlo Mlniltro, médico do Rio de Janeiro...



23038 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1995

o SR. DEPUTADO JOSÉ PlNOrn - Jamil Haddwl.

O SR. GIANI FRANCO SAMAJA - ...Jamil Haddad, em represália

ao aumento de preços que a indústria ímpôs nos seus medicamentos, quando a

inflaçAo era da 52, 53% ao mil., e que nó. nlo podramo. pa..... o. trinta dia••em o

reajuste. Nó. sempre - nós, que eu digo, é a indústria farmacêUtica - reajustava depois

de ter pa.sado o perlodo de infteçllo e nunca ante•. Ela oernpre vendia a preço fixo,

num prazo...

de trinta a sessenta dias. Então, isso corroia sempre OI preços dos medicamentos

para o fabricante. Entre a época quo importava a. matérias-primas, quo fabricava, quo

colocava n08 estoques da fábrica, colocava nOI estoquo da farmácia, esperava o prazo

de trinta diaa para que VenceI", S9 passavam, era corrofdo em 50, 60, 70% do seu

preço de venda pela inflaçAo. EntAo, foi feito de uma forma impensada e que não é

pa••ivel implementá-ta. Tanto nAo é que nAo foi, porque da forma com em que foi feito

nAo hê possibilidade da implantá-la. Entlo, o dacrato, houva brigas judieiais, está

ainde sob pend6ncia judicial, mal mesmo o atual Ministro acha 9 sabe que para ser

implementado deve ter, dave sofrer modilicaç/le., ... for para _ implementado da

forma em que feito. O senhor mil de convir que escrever o nome qurmico da substância

num determinado tamanho e ter a sua marca em um terço do tamanho, às vezes nAo é

nem vi.lval: prolidralo iídax fluramiÍla ou ume coisa qualquer, e tem uma marca granda,

nlo caberil, nIo aeria Iegrvol. E.... 11 um dos tantos pontos em quo ele nIo podane

_ implementado, Agora veja, nobre Daputado, a qUllOtIo da praças. A indústria

farmac6ulica, nos últimos, no. anos 70 até 92, eia eltave complelamenla esfixiada em

seus prllÇOl pelo CIP. As indústria. farmacêutica. foram sucataadal, dilapidadas.

Grandes indústrias SQiram do País e ficaram aqui na esperança de um dia ter9lT1 lucro.

As multinacionais, algumas dai multinacionais, nAo todas, porque grande parte salram,

a maior parte daI nacionais, porque o futuro del~ é aqui e nAo é no exterior, na

esperal"lÇll de um dia terem, poderem vender o seu produto 8 ter o seu preço. A palavra

rucro, uma margem da 10% oobra o preço da venda, o quo nAo é muito quando se fala

em termos mundiais uma margem bruta de 10% sobre o preço de venda. O que

acontecéu é que com a abertura do Governo Collor, com a abertura dos mercados e a

liberação dos preços, 05 produtos puderam ter o seu reajuste e a indústria voltou a ter

lucros. Depois de quinze anol de prejulzos, voltou a ter lucros, Ent~o, nós temos

indústrias que safram voltando, multinacionais se fundindo, as nacionais reequipando o

S9U parque industrial. No momento que em nome da globalizaçAo e da economia de

escala 8S multinacionaia que produziam matérias-primas aqui fecharam e estão

.i~ produtOI prontos das suas matrizes, P~nto, algun,s prod~.que V.Exa.

disse que são ml, raalmente do, !l1as veja V.Sa. que ele!estAo sendo importados

pronto. das suas matrizes. Enllo, o luao já fica lá fora. A queotlo de patentes se

insere niato. Quando começou a grande guerra do governo americano pelai patente5

no Brasil? Foi exatamente quando eles nAo tinham mais lucro na indústria aqui, estava

em vennelho toda • sua indt:!stria aqui, que. elel quiseram vq~ a ter-as patentes,

porque ales _ processo da fabrlceçAo. Depois, em 71, foi canceiado. Entlo, eles

qui_am voltar a ler as potente. do. saio dascoilertoa aqui psn poderem voltar a

colocar os praças que qui_em nos medicamentos dai... E • iolO que vai acontecor.

O praça dos medicamentos dos produtos novos da_ao no exterior, que nIo vlo

ter concorrente., vão ter o preço que eles quiserem. EntAo, o reeuttado dessa

dilCtJssIo da potente no ramo da indústria farmacéuticol, • e.... As multlnacionais

querem elev. os seul preços.

O SR. DEP1JTADO JOSÉ P1NOrn - Na Argentina houve 260% da

aumento da preço dapois da aprovaçilo da Lei das Petentes.

O SR. GIANI FRANCO SAMAJA • E é islO que vai acontecar.

Infelizmente é o que vai acontecer aqui.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PlNorn· Muno obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado _ Noto) • Passo a palavra,

neste momento: ao nobre Deputado Arlindo Chineglia.

O SR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGUA • Sr. Presidonta,

primeiro ume justiflCOtiva. Antecipo também a do Deputado José AUgusto, que acabou

de cihegar. Nós estávamo. na Comi.sIo Especial da PEC n" 33 e houva coincid6ncia

de horário.. Lê estava previsto para começar .. 13h3Omin, est'varnoa lá

pontuelmente, entratanto começou ÓS 14h15min, exataI!MInt. no horário que o.t'

acontecendo aqui. Por isso, eolou aquI apreoentando jUllilicaliv. preticornente 90S

depoentes, quo atenderam ê sollClfa;lo dasta Comis"'. NIo pocIoria daíxar da

começar pela respoata que o Dr G,an, deu a um questionamento do Deputado José

Arisloderno Pinolti, frente a proposta da v,g'IWlcia sanitário. RefinHl'Ml à considaraçAo

quo o senhor faz com referência ao Prol Ellsaldo ClIlfini, que corno O senhor bem

di..., tem todos aquelas quallflCat'vos. entretanto, o senhor estandau no ...u

comentário quanto a _ um homem de monólogo. Quero _ claro psn o senhor

que, entre um representante da IndUllo•• o Prat. Elisaldo Carlini, at' prova em

contrário, este Deputado fica com o Prol Ehsaldo ClIlfini. Estou diundO isso só pa<a

dizer para o senhor, de forma clara, franca e direla, do respeno qua temos que tarnot

àquele profissional. Actadítamoi que no exercieio da suo funçIo - e eu nIo sou

Deputado govemista, sou da oposiçAo - ecradito que quando ela dafanda um ponto da

vista, ele, ao nlo mudé-lo, e acho que isso é próprio das _ que 16m convicçlo,

significa que ele acreditou mais na lua convicçlo do que na convicçIO do interlocutor.

Entlo, queria que o senhor - mal quero lhe dar todo a oportunidade da me esclarecer

M entio queria que o senhor dissesse, segundo • sua vislo, quais alo os pontos

principai. quo o senhor aciha que o Prol. Elisaido ClIlfini, rolpollSáva4 pela vigil4ncia

sanitária, nIo a.té ecartando, até porque, o senhor podo ter cortOZll, todos nós

rafietiremos oobra isso, e, numa oportunidade junto ao Prol. Elisaido ClIlfini, o senhor

poda ter certOZll, que eu pondararai frente ai 1IUlI' conoidarllç6el. EntIo, a primaira

pergunta é eo1a. Na lIUlI opintAo, onda é que o Prol. ElilOldo _ 0<Tand0. Queri.

também parguntar ao senhor, porque o ...nhor locou num ponto que h.i lIIlOIllciho que

instiga qualquer bralilairo, que a venda da medicamantos proibidOl em outroI por....

entretanto, ela~ aqui. Agora, .na suo opiniAo o senhor nIo ocha que daveri.....

proibida a venda e, portento, proibido o fabrico__em tenil6rio
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nacional? Obviomenla implicaria na proibiçAo dII importaçilo tamblim. Terceira

pergunta. ou querilI que o l8nhor no. di........ do mercado conlllJlllídor brasileiro.

<iuanto que ao indústrias mulünacioneil ocupam dee... mercado em percentagem.

quantO das ind.nlri... nacionais e quanlo dos la_ ptlbJIcoo. lipo FURPE. ole.

Quarta pergunta. O senhor há pouco fez um relalo daquilo que foi o lucaloamento. a

dilapidaçio da indústria fannacêutica no Brasil, inclusive um certo movimento sanfona,

quer dizer, uma hora escapou e depois voltou B eu não tenho dominio quanto & isso. E

o senhor deu a entender, ou melhor, o senhor afirmou que foi dscorêncía da falta de

possibilidade, , até mesmo de sobrevivência, 8 foi se buscar outros mercados. enfim,

em decarr6ncia do baixo lucro. O senhor poderia nos dar dados comparativos de pr9ÇO

dII modicamenlo no Bralil e em outro. pai... dII América Lalina. algun.. •. quem

sabe?, do Primeiro Mundo. isso traduzido numa moeda coeficiente, por exemplo, o

dólar. Paro os mesmos medicarnontOI, quanto custa no Brasil, quanto custa na

Argentina, quanto custa no México, enfim, Uruguaí, Paraguaí e na Europa, etc.

Tamboim pargunlarie ao O8l1hor... Veia•••tou partindo de um pressuposto. • po.so

estar errado. que o domlnio do mercado se dá peja. multinacionais. E o senhor afirmou

e o senhor tem razIo. quer dizer. na área de modicamentol ••de_a••. portanto.

dai a Lei das Patentes, elal ocorrem em outros paises, mormente os mais

desenvolvidoS ou OI mois ricos do mundo. A. indústria farmacêutica brasileira... As

multinacionai., li óbvio, elas reproduzem matrizes, aquilo que é produzido nas suas

matrizes. Mas o senhor poderia citar qual foi a contribuiçlo que a indústria

farmacéutica nacional d&U para o Pais, do ponto de vista de pesquisa, de investimento.

Ou seja, o que ela consegue acrescentar. Antecipo que eu nAo defendo ai o mercado

para as muttinacionais, • que quero entender melhor do assunto. Finalmente, quero

solicitar do S6l"lhor da possibilidade de repassar para esta Comissão os documentos

ba.i1are. do .indicato que o senhor reprosenta. Ou seja. quando o oanhor defonde ai

uma autarquia, para que ela preste serviço à comunidaclEf, inclusive à indústria

fannac6utica. Gostaria de entender isso melhor, porque também meu chamou a

atançAo. O senhor nAo conhece a estrutura do FDA. Quer dizer, na medida em que o

senhor propõe uma autarquia... Vou dízer para o senhor uma dúvida que tenho, que é

• oeguinte: ... pagar ..reportol no eralil••les .00 con.truldol paio Podor Público.

en1r_o. a. oxpJoraçAo .. dá pela. grandea companhias. E .u noo ..i... Por

.xemplo. no Bralil. nAo tom o chamado impo.to de melhori•. EntlIo. o Poder Público

investe, grandes companhias, inclusive multinacionais, usufruem, e o Poder Público

nAo é rHIlIrCido. Queria perguntar para o senhor. P.ra prestar oerviço à indú.tna.

eua 6V..,tuaI autarquia, caso VielU a ser aprovada um dia no Pais, as indústrias

pagariam palll essa autarquia ou receberiam set'Viço gratuitamente? E a segunda

pergun\Jl li sobra .... mesmo t.ma. O senhor concordaria que ao ter um laboratório

dee... polia. com proIi18ionail qualifK:8doI. el8l prodUZi.lHlffi também modicamentos

para C) Pari, quer dizer, fazer o investimento na pesquisa e, ao mesmo tempo, a

pr0duçA07 O senhor achan•...Na .ua visllo. o senhor concordaria com .... t...?

o $R. PREllKlENTE (Dapulado Barbosa Neto) - Com e palavra o

nobre depo8nl•.

o $R. GlANI FRANCO SAMAJA - VIlI1108 ver $8 consigo elucidar

algun. dos ponloI. A \lgilalncia $enitária. o Prof. Cerlini. onde ele _ errado. Ele nAo

.olá errado. Ela é um homem Integro. quo HIá _ 24 horal por dia pela

VigilAnci. ianitM. a e.tá fazendo o l8U melhor. Porém. qtJlIndo ele pegou a Vigilllncia

únilária. oxi.liam três lácnicoo o agora 16m cinco ou ..lo lécnica. e há pilha0 dII

processo. que nAo foram e.tudados. quo nAo foram revioto.. EntlIo. ainda nAo

.ngrenou o movimento da VigilAnciaSanitária.

Eia ainda .stá emperrada. ·Portanto. eu nAo duvido quanto à capacidad•. qUMto à 8

honestidade. qu.nto LEu tiv. várias já discu.llÕ8s. VáriOl enconlro$ com o Or.

Carlini o o que eu digo á que. quando el. tom um ponto de visla••10 não muda. Quer

dizer, ele nAc...Dentro das discussões que nós fizemos, ola nunca atterou o ponto de

vista dole. Ele nAo ouve mais; ele fica naquele ponto de vista. Se ele M sinta

confortávol.... acha certo.~. Porém. lHlffipr8 quando há um diálogo. pode

surgir alguma coisa, uma soluçA0 melhor para ambos. Porque H está havendo um

diálogo. é porque um dos lodOI nAo ••tá .e ..ntindo confortável e aolá tentando mudar

o seu ponto de vista. Portamo. é isso que .u acho do Sr. Canini . Eu acho uma pessoa

ólima. "" acho ele Inlegro. eu acho .ie capaz. Agora••Ia. administrativamente. ele

noo conll8QUiu. at6 hoje. doida o momento em que ••sumiu a VigilAncia SlIl1itári•• ele

nAo con""lluiu fazer rodar a máqUina Pelo que eu soube no Con...iho NllCÍonal da

Saúde ••tavam querendo cortar ainda ma,. a verba da VigilAncia Sanilliria. do

Mini.tório de S8óde. porque nAo rsqu,.,Iavam .opacialislae. porque nAo glIItaram. no

passado. o que foi soliailado. no ano panado O senhor me pergunta por vendem ou

poda .... que vendam. no Bra.iI. produto. que foram proibidos no exterior•• nAo foram

proibidos de _ fab<icados aqUI Eu acne que • primeira cai... nAo ... pode tomar.

por exomplo. porque foi. que foi proibido _ produto n. Itália. no Méldco ou na Guiné.

Eu acho que. uma vez que foi proibido o produto no'-. eu acho que.o'" produto

deve .....ubmetido a uma comi•.oo que deu o regi.tro p.... ele. porque qtJlIndo dou o

regi.tro. cancadeu o registro á porque Im'" bonoffciol, causava bonoflcio.. Então.

essa comissAo é que deveria opinar. E, se opinasse que dev," ,a ser retirado o produto

do mercado, poderia ser retirado imediatamente. Agora, ct-ln base" em trabalhos

científicos, não só porque proibiram am tal pais. Haveria neceesid'aae de que a

indústria que fabrica euell produtoa pudesH contestar.

a $R. DEPUTADO ARUNDO CHINAGUA - Sr. Prolidenta. o

senhor m. pennil•. alé para que ele po... responder. O ...nhor me daria um ap.rte?

Veja. acho que há uma contradiçAo ar. me d.sculpe. no raciocrnio. pelo seguinto: da

m••ma maneira que nó. sabemo. da qualidade da produçlIo de modicamento••

outro. produtos em par... desenvolvidos. tipo e.tado. UnidOl. e lá el.. cancJu.m

paio meihor organismo de controle que exi.te no mundo .inda. que é o FDA. Que um

delerminado modicamento .Ie faz mal à .aúde. o _ nAo acha que oaria perda de

lempo. de dinh8~o e. portanto. um. tentativa absolutamente prejudicial para a saúde
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doa 'llnI.ilelroo fazer uma nova inve.tigaçAo para Ver lO aqtJi pode uear? A nIo ....

que tivilMmol, aqui, a~ de provar que o FOA _ errado. Entio, eu ac:ho

que, a nIo .... que O. !lnIIileirol, e aqui comonta o Deputado JoI6 Augulto, fo......,

ou genotlcamentl ou tiveuam, di_, uma r..ist6ncia ouperior. Acho al6 que t6m

para tobraviver em tanta mie6riI, ml', no caIO de medlcamentOl, nIo acredito. Se

f_ mallli, eu ac:ho que vai fazer mil aqui. Enllo, eu ac:ho que 6 uma propostl que

me parece H<il uma tenlatiVI de contornar algo que 6 bom para populaçlo do mundo.

O SR. GIANI FRANCO SAM.o.JA - Deputado, .. fo... para seguir

exclu.ivamenle o FDA, eu al6 que nAo me oporil. Agora, duvido que nIo tenham

juizo que concedam liminar... concedam sagutll1lÇllO. que pannitam continuar a

venda atli que seja provado aqui que nAo faça mal .... produto.

O SR. DEPUTADo ARUNDO CHINAGLIA - D.eculpe-ma, Sr

Presidente, mal só qul. externar entlo o meu raciocinio, mo agora entendi no que ele

apoiou o eeu raciocinlo, que H<ia na parte jurrdica, que 6 uma outra diecuselo.

O SR. GIANI FRANCO SAMAJA - Houvl t6l1tativa. de 

tirado. produtol antidilllTlilcoe, produto. quo o Ministério da Saúde julgou ineficazes.

Todoa entraram, todae a. indú.tria. entraram com mandato de segurança e

ganharam, al6 que pudelll6l11 provar que, realmente, OI produtos nlo faziam mal.

Entio, pode-aa ou nIo inverter o Onua da provi. IlISO sim, que a indúltria prove que o

produto nlo faz mal • que tique fora enquanto .'a nIo prova. Poderi..... inverter o

Onua da proVI, mas retirar de chofre assim o senhor nIo conseguirio. O mercado

brasileiro entre a venda por laboratórios nacionai., muttin.ctonail e estatais. As

multinacionai. _ entre 75. 80% no mercado. AI nacionai. entre 20 • 25% do

mercado. E nIo eai lhe dizer quento 6s estatai., porque ..... fllbticam e entregam

diretamentl ao. órgtoI de GoVIlmO. EnfAo, desconheça. Eu sei por venda e nAo por

quontl_ de produtOl produzidos. Nos ano. de 70 at6 92, 93, eu rhe garanto que os

produtos vendidoe no Bruil cultavam um terço do que cu.lavam fora oS produto. de

Primeiro Mundo • tamb6m num t!"", tiramo. a metade do que custava na América

O SR- DEPUTADO ARUNDO CHINAGI.fA - Desculpa, de 72 a

O SR- GIANI FRANCO SAMAJA - Al6 a liberaçlio do control. do

. CIP, at6 o liberdade de lO poder fazer preços quendo O crp, o GOVlmo deu ....

liberdade: o abartum do merCIdo, Vou lhe dar um exomplo do que aeonttlOOU com um

produto meu, da Ranitidino, meu produto chama-.. zilium (?). Na Itlilio, .xiltiam doi.

produtol 6 base de ran~idina. Um .... da próprio Glaxo, o zantak(?),. outro do

laboratório Menarina(?), que ara o conces.lonlirio da GIaxo na Itlilia. O produto

custavo trinla • tr6s dólaru • cinqaenta. E... me.mo produto, quando fel rançado no.

E._ Unidoe, que fel lançado dopoi. que fel lançado na ItJilil • depol. que fel

rançado aqui. Porque aqui o nouo raboratório 6 nacional. rançou ant.. da própria

Glaxo, que fel a dellCObridora do ..I. E.se produto, nos EItadoI Unido., foi lançado a

vinla I ollo dói...... Lançado pala GI""o e traboli.ado pala Rocha, porque a Glaxo nIo

tinha organizaçIo nos EItadoa Unido•. No surça custava também ao redor diuo: de

vinil I cinco I vinil. oito dó_. Aqui Unhamos lançado ala por oei. dólatn. O que

obrigou a 11101 Obrigou a Glaxo a lançar aqui, no Bruil, um produto a praça mai.

baixo. Corno n6I UnhamoI rançado ant.. dei.., aieI foram obrigadOI a lançar aqui

paio praça que nó. lançamo.. Entio, os preçoI doa produtos, a. upacialidede.

farmactulJcaa onda lxiltem patent.., elo normalmente trft v.... maio do que OI

prIÇOI doa produtOl aqui, agora, que ainda nIo lxiltiarn patentel. O _ me

perguntou também lO!lnI o man:ado de. mu~lnaciOl1llis,depois onda exiltam patent..

no. outroI pai..., nIo .?

O SR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGLIA - Perguntei também

com refer6ncia ao laboratório de r_nela. Falei com refar6ncia o outro. per... ora...

O SR- GIANl FRANCO SAMAJA - Ante. di.se, o domrnio do

mercado ela. multinacionai., onda tam patente. no. 0Ulr0I pai...?

O IR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGLIA • 1110. Era tamb6m

com rafer6ncia aos piaçoa.

O SR. GlANI FRANCO SAMAJA. Onde exillam patent••, p.ra

nAo~ charnadoa de monopoliltal, normalmentl a. mu~lnacionai. concedem a

outro roboratório ou local ou outra multinacional para que lancem li especialidade.

delee para que a cunha para pagar men:ado seja maior. EI.. cedem o preço de

matéria-prima a um CUlto tamanho que nlo pode .... rançado o um preço baixo.

Portanto, vem junto, no praça da matéria-prima, o royoIt, o lucro, tudo o que ole.

devem mandar de volta. Entio, normalment., hli um segundo ou tercairo laboratório I

polllibilidade de lançar ......I pera ganhar mercado, para fazer com que a cunha

dela. no man:ado seja maior. A matéria-prima. _ dei... O senhor me parguntou

se 8'sa autarquia ou fundaçAo deveria fornecer gratuitamente para a indústria todo o

....vIÇO dela • todoa os cultos H<iam por conta do Governo, dala ou do Governo.

O SR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGUA - A pergunta é lO o

indústria dev«ia pagar. A con.icleraçiio foi no rumo que o senhor falou, ma. a

pergunta.: deve~ o lMViço e cobrar ou nIo.

O SR- GIANI FRANCO SAMAJA - É claro que deve cobrar o deve

cobrar muito. Agora, a indústria tem que exigir um serviço bom. Assim acabam esses

pequeno. laboratório. que fazem qualquer coi... Tem pagar, tem que pagar muito.

tom que .... obrigado a dar um eervlço bom, a pr._ um eerviço bom. O senhor ma

pergunta também se deveria, uma vez que t9m Q8f1t. tio ~tad. de fazer

paoquioa e antrar também pera a produçlio. Eu .inceramente nlo misturaria. Eu ac:ho

que li cabaçaa, o. grande. pesso.s, os grandel inventores, os grondas'

peoquieedor••, ele t6m que se dedicar 6 pesqui.. unicamantl • ceder illSO daqui a

firmai eapeciallzadu em expJorar essal invenções. Eu nIo miltunuia essal coisas

numa meema lNllIlIquia, numa ma""", repartiçto. O _ teria aflluma, um

esclarecimento mais que fizesae. uma pergunta a mlia?

O IR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGLIA· Fiz uma pergunta com

refer6ncia • produçIo nacional, oxatamente por illlO que o _ filou, na penúltima
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respou que o _ deu, com rolertnaa à mat6rill-Prilllll. auer dizer, .. o pai. nlo

produzir _-priIlllI, se nlo inv."w nIo hà como se IiV1lll' de depond6ncla extama

a, portanto, nlo hã como control... preço. Portanto," via...... a aprover a La; dOI

Palanta. no Pai., nós ..berr1os a.con~a•. é 1IÓ comparar com o que jli .ll1á

ocorrando, aagundo .ua. própri•• palavras em outro. paliei. auer dizer, entAo qual é

a a_égia de indú.tria farmac6ut1CO b<allleire, no _ de produçIo de

mat6rill-Prima? Porque, .. nIo for por ai nIo torno.· , •

o SR. GIANI FRANCO SAMAJA • Eu lhe cito quo, no momento em

quo .briram •• importaç6as para tod.. as matéri.lI-PrimOl • que daixaram, quo

deHstruturaram 8 CACEX no controle doi preços dessas matéria..-primal que eram

importadlll, qua .inda é um 6<g1o que funcionav., a hoja am di. aslà complatament.

c1e~elado. AI indústrial começaram a importar das SUBI própria. matrizes e

facharam a. fábrica. aqui. S. ou lha disser que • fàbrica det.traeleiina, quo é usada

p8r1I o SChjItQIQlD' manlOOi. que nós temos aqui infelizmente uma quantidade grande

de paoiant.. com illO, alei fecharam...

O SR. DEPUTAOO ARUNDO CHtHAGLIA - Na juventude da

algun. Deputado. aqui para outra. coi... também.

O SR. GIANl FRANCO SAMAJA • EIeI fecharam a fàll<ica de

letracicllna. A Brillol I.vou embora a fábrica d. tatracieiina. A Johnaon fechou .ua.

fábricOI aqui, nIo fabrica m.i. nada: a Marrall Lapelil tlImbém fechou. EntIo, o

intare... nIo é paio Pais quo .1•• sentem, é um int....sse cornalOial. Ele. ganham

moi' trazendo a coi.. pronta de fora. V.i ser um pariodo de adapIaçIo muito duro no

lI'lll!T.,nIo em que ••tabalacaram 81 patant•• aqui, porque a indú.tria nacion.1 ••tá

começando 'agora a .. capn.lizar. Eu lhe digo que OI maioral nacionais .Ao

LaboraI6rio Achà, F.rmaza, Sintofanna, Biolab, Bios.intélica. E•••• daqui ••tiveram

em Vltfl'Tl8tho os últimos cinco MOS, ma..... mais caro~ a indúttria do que

continuar sendo sangrado ano ••no, um pouco por vez. Dopoi. se .briu • importaçAo,

liberaram 01 praços, 8 hoje as indústrias estio novamente sadias, "lo estio mais

pendurada••mbanco•.

O SR. PRESIDENTE (Daputadio Barbosa Nato) - NIo h.v.ndo

mija•••

O SR. DEPUTAOO ARUNDO CHlNAGLIA - Sr. President•.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Barbosa Nato)· Com a p.l.vra

o nobra Deputado...

O SR. DEPUTAOO ARUNDO CHINAGLIA - Sr. Pr••identa, ma

delClJlpII. Eu linha fe~o uma IOlici!aÇlo • eu acho que seria 001 tanto para • ComilSlo

quanto pano ler no~ Anai. de C... os doculllllnlo. que o .indicatO tem, que o Sr. Gi.ni

pnoside, no que diz reapeno tanto ao seu d.poimento quanto a outro. a.sunlol que .1.
avontualllllll1la julga oportuno OI Deputados .-.m. E lU nIo sai se o aanhor lerI. e

O SR. GIANI FRANCO SAMAJA - Alguma coi", Deputado, eu

lonho'inclulive aqui.

O SR. PRESIDENTE(~_ Neto) ·Eu gostaria qu.,

até pano uma _tio, o nobre Deputado podlIria fazer _ raquarlmanto por elcrito,

• e Prasidéncla ancaminhari. det.ihadornant...... indicaçOas de.ta ComilSAo, p.ra

que em um momanto oportuno pudes.. ""' apr.sentado nIo 1IÓ ao raquaranta, m.1 •

todos OI membros delta Comi.aIo, .Ié p.ra que o R.lator pudu.. enriquacer o seu

trabaiho. NIo havendo m.il nanhum Deputado inlCrilo, gostaria, em mau nome, em

noma desta ComilSAo, de agradecer o depoente pala contribuiçlo que deu ao.

trabalhos dessa CP!. E tenho a certeza que o trabalho que V.Exa. vem demonstrando

frente ao sindicato enriqueceu B nluito o debate nessa Comisslo. E agradeço, em

nome da Comissio, o depoimento feito nessa tarde. E convido, neste ITlOl'n8nto, o Or.

Arnaldo Zubioli plll1l que polsa tomar aJunto a essa mesa para fazer o seu

depoimento. Muilo obrigado ao Dr. Giani. N••ta momanto, jli fazendo parta de Me..,

convido pare que de pé o or. Arnaldo Zubioli po... fazer o juramanto.

O SR. ARNALDO ZUBlOU • Faço, sob • palavra de honra, a

promelsa de dizer. verdade do qua oouber. ma for perguntado.

O SR. PRESIDENTE(~_ Nato) • Ant•• de palS.r

a pal8V1'11 80 Or. Arnaldo Zubioli, gostaria que, at6 por uma questlo regimental, que o

senhor pudesse, e acho que flJ(8ndo ai um prazo de vinte minutoa, fazer .s colocaçOa',

porque o. trabalho. da ComissAo nlo podam coincidir com os trabalhos do plenário da

Câmara. EntIo, nós tornos e ...110 • por iOlO tomos um tempo limitado, ma. acradno

que em vinte minutos. sem sombra de dúvida, nóll podemos ter ai o depoimento do

1IlIlhor. Com a palavra o Or. Arnaldo Zubioli.

O SR. ARNALDO ZUBIOU - Inici.lment. quero agradecer o

conW. do nobre Dap<rtado Berbosa Neto, Pr.sidant. de.ta Comi.sIo Pari.manlar de

Inquérito pano inve.tlgar a ocorrência da po.slv.i. irraguiaridadaa n. fabricaçAo da

llllIdicamanlos. Sr. Relator, nobre D.putado Ayras de Cunha, Sra. Dapulado.,

senhore. pnooent••, a praocupoçAo com a quasl~ dos madicamantos enquanto objeto

de análise aparece na década de 60, e os estudos 50 or;entam fundamentalmente par.

a dependência da indústria farmacêUtica, o controle da importaçlo de matériaa.prímas,

exportaçlo, etc. Inclusíve, alguns grupos técnicos sAo criados 8 nível do Estado para

discutir ..... qu••llles. Com • criaçAo da CEME - Central de medicam.nto., na

década de 70, rOllbrcm-H as discussões e os trabalhos vAo ainda se orientar para a

indústria farmactutica, mas de forma mais ampliada: desenvolvimento histórico,

.struture produtiv., nlva.llacnológico de atuaçAo, ••tratégia de ra.lizaçAo do produto 

J!!i!IIIIiIlg, papal do médico, lagilimaçAo do. produto•. Elaboram-.., entAo, pnoposl••

de intlKV8l1ÇAo no mercado ti também na diltribuiçAo. Mais ou menos

simultanelKTleflte, aparecem oa estudos volt~1 para o consumo de medicamentos:

para a discusslo da necessidade do conltUmo (ideologia do consumo e das

necel.idad.., grupos populare•••pacificoo): de ralaçAo de... consumo com • prática

em inotnuiçllH médicol • farmaclutical. E... queltAo v.i ser abordada dentro da

ótica de importlncia que allum. o consumo de llllIdicamantoa como prática

t....péulica dominante, uma vez que a qua.. tot.11dade dai con.ult.. médica.
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implic.n na prescriçAo de um ou mais medicamentos, e que 6 comum realizarem

conlU~u visando .i repetiçlo de uina praocriçlio anlBrior. Os contingenlBl da

populaçlo brasiJeira de reduzido poder aquisitivo - auim considerado. os grupos de

renda média familiar mensal da até !rés salários minimoo - BOtIo hojB astimado. em

104 milhOes de pe.soas, ou Aja, 80% da populaçlo do Pars. Pôr a... razIo, grande

parte deuaa pessoal - 48% - nAo tem acesso aol medicamentos essenciail,

naca.sário. i promoçlo e.â recup8fllçM de sua saúde,.que ainda "" mantém em

niveis insatisfatórios em relaçAo ao patamar geral de aeximento econOmico

ak:ançado pelo Par•. A indústria farmacêutica no Bra.i1 atende â alual demanda de

medicamentos em quase sua totalidade, dominando integralmente a tecnologia de sua

formulaçAo e acondicionamento, utilizando modernas técnicas de comercializaçio.

Todavia, no que tanga i produçlo de matérias-primas farrrlac!uticas e de

intermediáriol, componentes essenciais na fabricaçlo do medicamento, o Pais

conti';"a aprasentando acentuada dependéncia mama, com cerca da 86% dos

inaumoe utiliZ8dl?I na prodtJçIO farmacêutica interna importados. Esse programa se

toma !linda maia advlM'8O quando se constata que o expressivo mercado farmacêutico

braaikliro é dominado pelai SUbsldiénas transnacionais aqui inetaladss, que detêm

C8ICB da BO% do faturamento global do setor Fica evidenta, portanto, que a. açOs. da

saúde exercida em escala aescent. no !lIstem. governamental e privado podem

perder - e de fato pa<dam - grande pana de sua eficácia, quando o paciente nAo tam

ponibilidede de adquirir e utilizar OI medlClll11entos proocrilos p.... o seu adequado

tratamento. Com a CEME inaugur.se a lentativa mais conaeta de estabel8C8l' uma

aatrBl6gia de prodtJçIO a distribtJlçAo da medicamentos, chagando ao funcionamento

das f~rmáciaa institucionais. Relat6nos da CEME, inclusive, faziam uma análise que

incorporava os nrveis de saúda, os ind<:ea da morbi-mortalidada e a prescriçAo médica

voltados p8fII uma poIltica farmacéIJIa """,onal. Quando .. discuto, entretanto. a

organização do SUS - Sistema Único de SaUda. pouca ou qua.. nenhuma referAncia á

feita â que.llo de medicamento. no que concame â importância que tam o .istema da

distribtJiçAo a aquisiçAo de medicamento., a disponibilidada I ea' de droga. para o.

tratamentos médicos prelCritos, assim como a relaçAo desses fatores com o p.Jdrão de

prelCriçAo médica adotado ou aí predominante. A repercuslAo imediata dessa

constataçAo é que, quando se deve fazer face aos projetOI de racionalização de gastos

ou de reorganização de sistemas de prestaçio de serviçol, 9sb8rra·se sempre com o

problema dos medicamentai como uma limitante séria à eficácia dos atendimentos

oferecidos, tanto a nfvel hospitalar como ambulatorial, com o agravante que o gasto

com medicamentos em algun. sa<Viços podo aar parte importante do orçamento

institucional e particular. Ainda que a produçlo da medicamentos, o procasso de

difualo e propagande e a conaaqüente influência na praocriçlio médica tenha .ido

objato da asludo, poucos alo os trabelhos que têm como proposta fundamental o

estudo da distribuiçAo dos medicamentos a nível dos serviços, o controle dessa

distribuiçlo. a definiçlo dos critérios de aqui.içlio de elloquea. E, além disso, que

proponhlll11 a olaboraçlo de modelos concratos de avaliaçlo, organização elou

raformulaçlo da. fannliciu dos ll8fViços púbiicos a do farmácias e drogarias

privedu. Quanto aos pacientes, e.tudos têm sido feitos. no oantido da dalactar a

utitizaçlo inadequada do medicamento - qual Aja, a ..1açIo·doa medicamentos

praacrilos, o uso da. praocrições antigas, a automedicaçlo, etc. Entrelanlo, nada ..

tem investigado no sentido de organi~ai farméciaa e drogwi81 dos serviçol públicos

9 privados para poderem efetivamente oferecer o. medicamentOI Pf8S;CritOI, quanto

menos de analisar o uso real que os pacientes dito aos medicamentol prescritos.

Pouco .a tem avançado no que diz ra.paito â propolla de reorganiZaçlo do

farmácias instítueionais. com vistas a garantir o acesso ao medicD:mento através da

implantaçlo de um .istama da refarência que pressupõe a integraçlo e racionaiizaçlio

das farmácías dos diversos S&rViços. A fannacovigilAncia "lo t9f1l lido objeto de

atançllo prioritária do. farmacêuticos ou planejadoras da saúde. Cada vaz se toma

mais freqGente a denúncia de drogai nocivas à saúde 11 com efeitos colaterais

extremamente perniciolOS, que lAo utilizadas na terapAutica por profissionais menos

avisados e estimuladas impunemente pelos laboratórios farmac6uticoa. Há, inclusive.

um PL do nobre Oeputado Elias Murad, de n'10.831, de 1991. Ela traia de aiaçlo de

um Sistema Nacional de Vigilànci. Fannacológica, coi.. que nós nlo tomos ainda. A

venda de medicamentos com drogas alteradas ou em quantidades pouco efetivai

também tem sido rocanlamanta divulgeda. Atualmente o Ministério da Saúde conta com

um único órgIo consultivo na área de medicamentos, • ABIFARMA - Auociaçlo

Brasileira dai Indústrial Fannacêuticas, que congrega quase que 8XclulivarrNlnt. OI

laboratórios internacionais. Isto é eVidentemente desaconl8Uwvel. H4, inclusive, um

PLde n' 531, de 1991, do Deputado Eduardo Jorge, que sum o Dacralo 38.324. da 19

de dezembro da 1955, que concede à ABIFARMA condições de Orglo consu~ivo

govamamental. A vigilAncia de medicamentos, antlo, urge por uma modamizaçlo que

descaracterize a sua funçAo cartOlial a serviço das indústrias internacionais. Em um

periodo de apenas .ata me..s - setambro de 1991/março da 1992 - a OIPROO

publicou no "Oiário Oficial da União" 425 aprovaçõas de aubRtituiçAo ,Ia pnncipio.

ativos em medicalTl8l'1tos comercializados,

sem que houvesse modificação no nome com6rcial dos mesmos; 450 registroa de

formas farmacêuticas já aprovadas; 293 aprovações de transferência da titularidade,

isto é, produtos comerciais que 510 vendidos entre laboratórios: 457 regisb'os de

apresentações comerciais novas, etc. Este estado de coisas gera situações. no

mínimo, desrespeitosas ao médico. ao pacíente li a~ farmacêutico, que desconhecem

que muitos dos medicamentos que vinham utilizando sofreram modificações radicais

em suas fórmulas, mantendo o mesmo nome comercial. Em conseqOência, é

atualmente drtícil o controle de reações adversa. de medicamentos, ou mesmo o

médico e/oo paciente saberem, em muitos casos, o que contêm OI medicamentos

utilizados. O inadequado controle de opiáceos chegou a ponto de o Brasil ser criticado

internacionalmente, e até da Organização das Nações Unidas pedir auxílio ao

Ministério das Relações Exteriores. O mercado brasileiro de medicamentos é o maís

liberal do mundo. Suas regras, na prática, slo influenciadas pelas próprias empresas,

quase todas multinacionais. O descumprimento daI leis, portaria. e regulamentos,

baixados muítas vezes com objetivos demagógicos, o excesso de burocracia, a
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llluaçio desa.trada do E.tado na IiberaçAo total do. preço., qua chegam a alcançar

diferença. sipnfficatival para produto. farmac6utícol com o mesmo nome genérico,

aliados ao excelso de farmácias e drogarias, acabaram levando o setor farmacllutico a

UrrnI situaçlo crita, comprometedora e anárquica, resultado de uma estrutura

econOmica viciada e de um sistema inoperante de fiscalizaçlo. As farmácias, multas

"ezes, só garantem a sobrevivência mediante a prática da "empurroterapia", para a

qual a indústria Farmacêutica estabelece comissões especiais que aumentEm O! lucros

dOI propriet6ríos e balconistas de farmácias. Essa prática força a venda de produtos

nAo éticos, ineficientes, fraudulentos, delnecessários 8 sempre caros, produzidos,

muitas vezel, por laboratóriol de fundo de quintal, onde o controle de qualidade é

inexiltente. AchtfTI8is, além de ser uma qU8stlo sanitária, a seleçAo de medicamentol

pouui dimensõel eeonOmicas • polítical. O bom UIO de medicamentos somente

podeni _ alcançado quondo .. raconhacar que o UIO da medicam.nto. é um

proceslO submetido ao controJe dA várias forças, uma das quais li o desejo da

molholar o otançAo primária de .aúde por uma intarvançAo fannacológica racional, O

madieamanto , um bem soeiol valiolO a neca.úrio na manutençao, proteção •

recuperaç6a da saúde, ma., infelizmente. tem SUl utilizaçlo distorcida pelo esquema

ampresariol que rage .ua produçAo a coma<cializaçAo, Por tudo 1.10 que acabei de

mencionw, podemo. sintetizar que tm mUlta caisa errada, e IAo erraI de base, de

astruturo. Há fann6cio. demais quo nAo deveriam ter sido a.tabeleclda.; há

laboratório. demail quenlodevenam.st. montadas, _ há medicamentai demais quo

"60 deveriam ••tar • vltOd.. Como Instrumento impreteindrvel e de crescente

ralav'ncio na alonçlo da saúdo, <l medocamanlo tom caracteri.tico. própria. a distintas

que , precilO da.tacat a pelo. qua.s nAo lha silo aplicávei. a. regra. d. jogo que

imperam no livre rTNIf'CadO. Nunca .. questlQl1O\J que o medicamento nAo é uma

mercadoria, e muitas veZH o definiram como um bem social. NAo obstante, hoje se

reconhece que ltI fez muito pouca pari alcançar que de fato o medicamento seja um

bem social e que se fez muito e 18 tentd\J muito p!-re que o medi~mento seja de fato

uma merC8doria: haja visto a medida pravis6ria de 9stabilizaçAo da economia, mais

conhecida coma Plano Rem, que, em um de seus artigol, permitia a venda de

l'T18dicamentoe em superrnwcadOI e outros' estabelecimentos congêneres. É

necesláriO salientar que, no mercado do medicamento, ai loil da oferta e da procura

que regulam a livre concorr6ncil "60 eXlrcem influltncia. O consumo de medicamentos

somente obedece • Impostergá.ve1 necelsidade de normalizar processos vitais

.elterados; . a nllo é previ.ival que ninguém po." "'oo.r: anteéipa"dament.,· a

onfonnldado qua voi padecer, NingUém fica doonta porqua quer. A doença é uma

lCidenIo NI vida do Individuo, DI.nte de... rulldade, somildll 10 dlralló de lodo .er

ilumInO do ter alIO ,lId8qWIdIltlnçlo do IUI saúdo, lxige uma cI.... dolInlçAo do

tranICIndIn\O flNlI!dadlIOCi.1 do ITIIdlcemlfllO I, mall, qUi e polltlco do IIIItlroflng

rect_ Impolterg6v.11 elfoiçol' Pare g.f.ntif I prom09IO 'e b UIO rlClenll doi

med~ • tcdoI QI cidadlol, O mtdleamen10 , um bem 1ClQ1II qUi rllquat umo

Indelagr.oollntorvenQlo do EIlIdo plll garlnllr c cumprirMnle du ncm1U IIgIII • ai

açOet de atenta vigilAncia que resguardem a seguridade a eficácia am sua utllizaçio,

mal nAo basta dizer que o medicamento' um bem social, é preciso atuar com firmeza

para que ala .. traduza am realidade, Com base n.... ,,",11.. globol da lltuaçIo do.

madicamanto. no Brasil, nós con.idaramos imperativo apraoantormol proposta. que

apontem, objetivamente, para ai mudanças urgentel e l1ttCfJIIári8s para implantar uma

real política de medicamentos, entre elas: definir a politica para o sator fannacAutico,

buscando reduzir a dependência externa em medicamentos, vacinas e insumos

básicas; implantar política para imunobiológicos, cam o objetivo de conseguir

auto-suficiência na produçAo de imunizantel essenciais; universalizar a aseist6ncia

farmacêutica na rede pública, intensificando a distribuição de medicamentol

essenciais, ra.cionalizando e modernizando as canais de diltribuiçAo; rever

si.tematicament. a Relaçllo Nocional de Medicamentos E.sencial. - RENAME,

visando adeqlJá.la às necellidades básicas da populaçAo bra~i1.ira. Nós 8stamol

ainda com a RENAME faita .m 1979 a cujo memanto farrndutlco foi publicado .m

1984 e cuja segunda ediçllo .Ia foi lançada em 198911990, Quer dizer, da.ta época até

agora nAo fOi feita nenhuma revísAo da RENAME .; facilitar a identificaçAo dOI

medicamentas pelaI usuérios, tomando obrigatório o registro na. embalagenl de seu

nome genérico - o Doerato 793 da 5 de abril de 1993, qua obriga o. medicam.nto. a

serem vendidos pelo seu nome genérico permanece, hofe. ainda, como um. mera carta

de intenções. Nós temos, ainda, no que diz respeito 801 medicamentos genériCOI, o Pl

20,022, de 1991, do Daputlldo Eduardo Jorge, o também temo. o PL 3.260, de 1992,

também do Dep<Jlado Alberto Goldman, qua di.põe sobra o utilizaçllo do. nomes

g.nérico. de produtos fanneciutico., ma...... projeto. já sofreram tanta. emand••

qua d.scaracterizaram o projeto da utilizaçllo do nome genérico doa medicamento.,

Um outro fator que eu aponto é atualizar a Farmacopéia Bralileira e retomar as

atividad•• de elaboraçllo da nonna., padrões a certiflCllÇllo de qualidedo da produto.

e instrumentos, de modo que a produção nacional possa superar as barreira! técnicas

embutidas nas regras da comércio internacional. Eu quero dizer aqui que é neceàsário

regras claras de uma palltica farmacêutica nacional para registro de produtos

farmacêuticos. Então, temos que ter um formulário nacional, temos que ter uma

farmacopéia brasileira atualizada com todas as monografias. Vejam vocês que nós

estamos hoje há doze anos sem atualizaçAo da farmacopéia, o que consideramos

verdadeiro absurdo. Outro exemplo: a illençAo de registro de substênciaa de produtos

farmacêuticol ainda ele se baseia em referências da primeira farmacopéia, que foi feita

.m 1926, Eu nllo sai sa é uma homenagem a Rodoifo Albino, que foi o fanneciutico

que fez e a fez sozinho. A farmacopéia eu chamo de Código Civil dos Medicamentos.

Entlo, quando .u fllÇO o regl.tro da medicamanlo, ola urge por ragras que pennltam o

seu eumprimanto por todos, a claro, Promover e assegurar tlmbém I. otividlldes da

POsqUIH clontlflCII, aplicando os UUI rOlultlldol om éreI. priorltérl..; ostobelecer o

obrlgslerladllde do. r_ltWlos m6dicoa o ofIn. saram foltol pelo noma gI/16rlco do.

ITIIdlelmantel; Proibir todo o qUllquer preplgondl do medlelmonlo. nos mola. do

ecmuniCllÇto di m.... -1qlJ/ o nebra Oapulldo Eli.. Murod tllfTl até um projllo qUI J'

,''' Iromlllndo I quo ..peromo. radundo om 'xlto na sua aprovlÇio -; focilitar o
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obtençAo de medieamento. pelo. usulino. através da dispensaçAo gratuita ou por

p~ tolal ou parcial do preço pelo Poder Público, quando realizado pelo

sistema privado; aiar um Programa Nacional de FarmacovigilAncia, vinculado ao

Ministério da Seúde, para monitorar o aparecimento de "'açOss edv",sas do

madicamento - já tinha comentado anteriormente que 'existe também um projeto do

Deputado Elias Murad, da crtaçAo de um sistema nacional de farmacovigilãncia 

ravor sistematicamente a r.laçAo de medicamentos nAo presentos ~ venda livre •

vi~ando adequá-Ia às necessidades da populaçAo braSileira e à realidade internacional

-. o que eu nAo posso comproonder, hoje, é que existem meclícamentos retirados do

mercado~raté como medicamentos prescritos, e são vendidos como medicamentos de

venda livre, aqui. no Brasil, ainda. EntAo, isso é uma barbaridade -; criar as bases

sobre o uso racional dos medicamentos na formação universitária e pós-universitária,

8specialment~ em farmacologia clfnica e farmácia clfniea, para que tenhamos o uso

racional doa medi~nto. na atenção primãria da saúde nos hospitais 8 no SUS. Por

Jim, eu quero dizer que o Conselho Federal de Farmácia e nós, pessoalmente. somos

contréno. ao Projelo de Lei de Propnedade Industrial da n' 115193 para o setor

farmacêutico, poia do COflheCimento é patrimonio da humanidade, e rn\o se traduz um

produto •indultrial mais em ciência e em tecnologia que devem ser aplicados em

benefício da sociedade. Nós temos uma posição clarIssima contrária a ell8 projeto de

patentes aprel8ntado. Em face das razoes e das propostas apresentadas, as políticas

e ações prioritárias indispensáveis ao desenvolvimento dà assi!ltência farmaciH.rtica, no

âmbtto do Sistema Único de Saude, podem ser agrupadas nos seguintes termos:

universalízaçAo da assistência farmacêutica à população assistida pela rede

governamental de saúde; mudança da legislaçio saniléna com alteração fundamental

do 5istema de aquisição, armazenamento e di5tribuição (je msdicamento!; saneamento

do setor farmacêutico, adequan~ às recom&ndações da Organização Mundíal de

Saúde, através do uma ação uniforme dos serviços de vigilância sanitária. E, por fim, a

alteração da legislação sanitária referente às condições de Iícenciamento e

autorizações de funcionamento dos laboratórios industriais farmacêuticos, das

farmácias, das drogarias e distribuidoras, por atacado, de medicamentos. É o nosso

depoimento. E agradeço a todos a gentileza de me ouvir. Sr. Presidente, fico dentro

dos vinto minutos que me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bertbosa Nela) • Agradeço o

depoimento do nobre Presidente e passo a palavra, neste momento, ao Relator,

Deputado Ayres da Cunha, pedindo ao Presidente que, se possfvel, pudesse deixar

nesta Comissão, já que trouxe por escnto seu depoimento, cópia do depoimento nesta

Comissão. Com a palavra o Deputado Ayres da Cunha.

O SR. DEPUTADO AYRES DA CUNHA - Eu '1'JO!ia agradecer a

presença do Dr. Arnaldo Zubioli. E, realmente, o seu depoimento, tenho certe.., será

muito útil para nós na elaboraçAo do relatÓriO final. E, pelo que eu pude depreender da

sua exposiçAo, ele também acredita que o alual sistema de vigilAncia sanitária não

funciona em nosso Pais, naquilo que re'ac,ona~S8 a medicamentos. Se eu estiver

errado, por favor, me corrija, mas. de seu depoimento, eu entendo que alguma coisa

tem que ser feita neS5e sentido Entretanto. na sua exposiçAo me chamou a atençAo

um parágrafo que para nós sena multo Utll se pudesse ser t.m pouquinho mais

esclarecido, que "a vigilAncia de medIcamentos urge por uma modemizaçAo que

descaracterize a sua função cartorial a ~lço das industrias internacionais". I.so para

nós, na elaboração do nosso relatório, acredito que um esclarecil1'KH1t.o nesse sentído

será muito util, para que nós não cometamos o mesmo erro que deve acontecer hoje,

de acordo com sua exposição, na proposta que nós faremos no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Barbosa Nato)· Com a palav';' o

Or. Arnaldo Zubioli.

O SR. ARNALDO ZUBIOU· Nobre Deputado Ayre. da Cuoha,

quando eu disse isso, eu me refiro à situaçAo do registro de medicamentos hoje. Como

se faz um registro de medicamentos? A empresa transnacional ela traz, que ela tem

aquele produto fannacltutico registrado em um, ou dois, trAs ou quatro países, e esses

referenciais servem como referencial de registro do medicamento. Entendo que, se

está regIstrado em quatro outros países, ísso nAo quer dizer nada. Eu acho que os

referenciais têm que ser aqueles da nossa farmacopéil, 8, se nAo tem na nossa

farmacopéia, tem que ser o formuláno nacional que ternos que ter. E ainda tem que

dizer, claramente, que eu me amparo em outras farmacopéias de outros países. O que

n/lo sa possa llCIllditar li que a informação que li trazida pela indústria farmacéutica,

que é diretamente interessada no registro daquele medicamento, que todas essal

informações são corretas. E uma das questões que às vezea me causa até apreensão,

é que mesmo aquelas informações que dizem re~peitc, às re~s adve~as aos

medicamentos que ~ntém no POR americano, que ~ambém é patrocinado pelas

industrias fannacêuticas, no nosso respectivo DiCionário de Especialidades

Farmacêuticas e mesmo na bula dos medicamentos nAo se traz todas ... essas

informações que está no POR. EntAo, eu acho que essas questões' uma questão de

soberania, de expre~ do próprio conhecimento, quando quero registrar wm produto

farmacêutico. Eu sou, por exemplo, professor de farmacologia, claro que de uma

cidade do interior, extremamente modesta, que é a cidade de Maringá, mas me

preocupa que, como fannacologista, eu tenha conhecimento para saber exatamente

sobre cada produto farmacêutico e dar um parecer sobre ela, E, ao mesmo tempo, eu

me refiro também à seleçAo que se faz do uso dos medicamentos que se quer para o

Pais. Por exemplo, hoje se comentou aqui, o colega que me antecedeu, sobre a

ranitidina. E anl.. poderiamos falar do Tagamet, que silo medicamento. utilIzados

para o tratamento da úlcera. Aqui no Brasil entrou também um produto chamado

Citotec, que também era utilizado.para o tratamento de úlcera, só que ele não é

utilizado para isso, ele é utilizado como indutor de aborto espontAneo. Ou seja, eu

acho que é preciso que, quando se registra um prpduto farmacêutico, eu avalie o custo

e o beneficio desse produto dentro da populaçAo brasileira. É isso que eu acho que

tem que ser feito. E uma comissAo de especialistas, é evidente, pod9rá fazer isso e

avaliar, mas nAo com referência nas informações que sAo fornecidas pelos próprios

laboratórios transnacionais, diretamente interessados no registro dsquele produto.
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o IR. PRESIDENTE (llepulIldo -.. Nolo) - Com a ",lavra

o DaptUdo Elias MUl'IId.

o IR. DEPUTADO ELIAS MURAD - NoI>ra colega Presidenta,

nobre colaga Relator, meu caro amigo e colega or. Arneldo Zubioli, meus caro. amigo.

a colagu DepullIdoo aqui praoante., eu quero fazer algumas colocações e uma ou

outra pergunta. As coIocaçlles &lo as seguinte.: em primoiro lugar, eltava alé escrilo

aqui no mau papel antu do nobre conflIrencilla falar alguma coisa. Eu lamenlo nlo ler

ouvido toda a lIUII expooiçlo. Mu, como ma justifiquei peranta o Presidente e o

Relator, eu faço parta também de Comialllo que _ a nova politica nacionol em

rolaçIo ia droga. de _, a ala alllá rBUllida lIOIla momonIo, próximo e esta local.

Tanho quo ma dallocar de " para Cá e daqui para lá, porque? horlirio é 8XIIlamBnle o

mumo. EntIo, lamento, mu slli a lIlia po.içio a respeito desse problema do.

med~a de longa dala. NosIO relacionamento' i* bom antigo, apesar da .ua

juven1uda, mu ou lllÍ de sua luta para normalizar, pelo menos, o mercado

f..-moa braaileiro. COIlCO<do com várias de ..- colocaçOala Uma que eu anolai

aqui, que eslava ma ref1lrindo agora h* pouco, é a terc:ainl adiçlo da Fannacopéia

1lfUi1aita. 1110 é fundarnanlal. 510 doze ano. ou mai., talvez até mei. do que isso, e o

formulário nacionel. Porque V.Exa. citou ai o POR - Phyalctan'a Dask Retaranc.. (?),

quo , o livro de cabacaira praticamenla do médico a_no, porque, apesar de ter

algtMl>8 parllci~ doi IabonltóriOl, ele No é nnanclado propriamenta pelo.

laboratório., como é o nosso aqui, "Memerto Tarapéutico".

oIR. ARNALDO ZUBlOU - Everdade. NAo é des" jeito, nfla.

o IR. DEPUTADO ELIAS MURAD - Enllio, é uma nocessidade,

porque hI!I um estudo critico multo bem-feito - é uma Camisaio de alto nivel - um

eItUdo edUco muito berJ1.feito cto. medicamentos em uso no mundo inteiro,

praticamente, mais upaciflC8mtll1te nos Estados Unidoà. Ehá outra coJocaçAo também

sobre IlgunI mediCll"l'l8llt08 de UIQ .corriqueiro no Brasil e até proibidos em outros

par.... Para ficar _ no axemplo mais conhecido, da dipirona, comercialmente

mais c:onhacida como Novalgina, que em algun. pai... o IBU UIO é llio restrito que .ó

, pannRido, .. nlo me engano, na doença de Hotking, li! na hipertennla da doença de

Hotking,lIIl. e no choque pir0g6nico, que &lo doi. _ onde a temperatura vai para

quaH: 41 graus. Entlo, ai 6 necessário, o uso, evidentemente, de um antipirético

polenta como a õiPlrona. Apesar das controvérsias que exiltem, ou ..i disso, mas, de

qualquer maneira, aqui o UIO , ceniqueiro, banel, nlIo .. oxige sequer uma receita.

Sem falar no cIoranfBnicol, na cloromicalina, quo, pata mim, eu acl1o, como

fam.cologilla, como V.Exa., ou acho umo .ituaçlo mal. gravo ainda. Também em

relaçlo ao Dtlcrato 793, a siluaçlo alual, porque havia, eu gostarie que V.Exa. mo

di........ aquelas mandado. de segurança raquaoidol pela indústria fannaCáUtica

em relaçlo ao 793, se há algum del•• ainde pandenta.

O IR. ARNALDO ZUBlOU - Nilo, nenhum mais.

O IR. DEPUTADO ELIAS MURAD - Nenhum moi•. EnlAo, ole

_a astar em pleno vigor. E qual é sua po&içlio a respeito de umo exigênCia que é

fundamanlal em ralaçlo à nossa cl.... fannac6ulica, do tarmaCáutico • tranta das

fannácia. pelo perlodo de trabalho normal, quo , de oito hora.? E ainda uma palavra

finei lObnI e falsificaçlo, mas no ..tar da. fórmulaa magi.trais, da. fórmula.

manipuladas. Ai nó. temoo percebido a, mumo antu de vir para a c_a do.

Daputadoi, cheguei a fazer viria. denúncias a raapaito de fórmu181 preparada. por

dalanninadas fatm6cl8l, por prescriçlo de detarminadOl médicoI, para OI regimes de

emlllllllCimento. E o que , pior, rotuladas como natu<ais. E, no entanto, quando

analisamos algumas doa... fónnul8l, ancontramoa modBfador do apetite,

banzodiazaplnicos - tranqOilizantes -, hom16nioa liraoidianol, dluréticoe a I"""tiva•.

EntIo, eu queria quo V.Ex&. também di........ Ilto continua ocorrendo de acordo,

porque eu ..I que o ConIlliho F_ai da FIIlTIlácia a OI Conoelhoa Regionai. tlm feilo

uma nscalizaçlo muito grande em 'Clma dei... (il.ificaçen, porque houva um

aumento. AI tamb6m gostaria de um dado... V.Exa. o tem: qual , quo foi, nos ~l1imos

anos, o aumento ",Iativo - ralatlVO dadoS absolutos &lo diflclli. - das fllinácia.

magistrais no Bralil?

O IR. PRESIDl!!NTE (Deputado _ Nato) - Um aparta,

Deputado Elias Murad.

O IR. DEPUTADO ELIAS MURAD· PoI. nlIo. ElIlá lanniilado o

tampo?

O IR. PRESIDENTE (Deputado _ Nato) -E, porque acaba

da mo comunicar a Sectetária quo começou a volaçlo de Ordem do Dia. Se V.Exa.

pude... concluir ...

O IR. DEPUTADO ELIAS MURAD - Est8 concIuldo. Gostaria só

de fazer ..... colocaç(\ola parabenizar o nobr' colega • amigo,.Or. Arnaldo Zubiali,

peia sua ""'!"Ienta col8borBçlo a alia Comislllo.

O IR. PRESIDENTE (Deputado _ Nato) - Gostaria - o

Deputado Chicllo Brigidc também alIlá inscrito e o Deputado Arlindo .Chinoglla 

pudellBf11 .intetizar ao máximo a o _ também pudes.. faZ6-/O, para quo a genta

nlo pordesaB ai a 0rdlKn do Dia que já, segundo me inrormam, iniciou, Deputado

Arlindo Chinaglia.

O IR. DEPUTADO ARUNDO CHlNAGUA - Só para

cumprimentar o Or. Arnaldo a tamb6m eu queria formul.- alguma' parguntu, ma' eu

queria fazer uma telvez que lintatiza, a o senhor vai podar ai, com a_~aa

conhecimento, dizar o que , principal. Na lIUII apln~, qual é - eu perguntaria v,"as 

mu a principal falha no.quo diz respeito * questIo de _ no Pars? O

senhor apontou no IBU ~imento algumas, agora, quando ou porgunlo qual é a

PriooPal, é~a para que a genta poII8 orientar a nossa açIo. Eu lllÍ que tem

' ... carta maniquelll1lO, mas é o tempo me oIlriga a formul.- dai.. maneira.

O sR. PRESIDENTE (Deputado _ Natal - Deputado

Chicllo BrIgido.
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o SR. DEPUTADO CHlCAo BRlGlDO - Cumprimentando, com que.tionando i.so la_, nlo li igual ao nosso DF aqui no.so, nlo, No quo .. r.f.r.

mUlta honra, o nosso Presidente dessa Comisdo, cumprimentando Q nouo Relator, ao farmac6utico à frente do farmácia. - e respondo também ao nobre Deputado

Deputado Ayrel da Cunha, e o ilustre palestrant., Or. Arnaldo Zubiolí, respeitosamente Chiclo Brigido -, nós só vamos resolver a questio do medicamento no Brasil desde

saudando-o pela SUII palestra, que para nós li muito importante. E eu vou ser mais que se possa resolver do siltam8i d. produçlo ati a farmácia que vai ao consumIdor. É

aqui sIntético do que o que o nosso Presidente pediu. Apenas gostaria que V S8. me toda uma cadeia, e eu chamo mais: BUlI cadeia, no Brasil, ell tem comportamentos

dissesse o seguinte, esclareces.. para este PlenWio o seguinte: a questão do extremamente imorais e amorais no que se ref...." Por qUll? S. voct quer controlar o

gon6rico 6 uma coi.. que faz uma confualo doída na minha cabeça, E ou vejo que o .istoma de produçIo, v0c6 tem de controlar o .i.tema de utilizac;lo doi., As duas

nono Pars, .S peUOH hofe. que de utnaI certa formII comercializam, prestam coisas estio juntIIl e, no Brasil. istO se transforma num monopólio. em um verdadeiro

•trabalhoo, nlo t6m cuiturll IlUficionl., nIo sIo ótiCOl o suliciento para prestar um certol. Nu legi.1aç6u sanitária do. outroI paiHO, voct nIo podo sar dono da

trabalho adequado. EntIo, ai á onde ou tanho 0010 preocupaçIo da quostlo do farmllcia • da distribuidora por atacado. No Bralll, isso 6 comum: o cara 6 dono da

ganérico, porque, como o' sanhar mollllO colocxAl no seu dopoimonto ai, .xi.t.m farmácia • do distribuidora, ••• vez••~ a CUOlI om que .1. t.m a

inúmeros produtoa quo roolmanto nlo H<Vem para nada. E ai .ma aquelo. que alo di.tribuidora, o atacado • 0010 indú.tria, Ou lOja, á

f_ por indústria _ica. quo atá fazem prcmoç6oI na. farmácia. para um .i.tema altament. cart.lizado • que envolv. o poder econômico, grande.

empull'Or _ _, Eu lhe porgynto: onde nIo iria ai .. juntar .... inter..... ecoOOmiOOl. E que lambém p.f1.c.-me quo a logi.iaçlo sanilária nlo tom

mooma "empurrotorapla" quo hoje 6 p<alicada palu farmiciao, ...... empunolerapia tido a coragem da enfrentar .... tipo da cart.1 • romper com .".. lradiçAo que t.m

nlo ia .... continuada empurrada, Porquo na minha c:on-.pr-.sIo, • Hté OICriIo lá um vindo na política farrnac6utica bra.ileira. Entlo, á fundamontol que dentro d....

exompIo: d1cIofenato do sódio, o senhar conhflca muito bem .... fórmula, que tem processo a.toja o farmac6ulico, para que .10 po... racionalizar a utUizaçlo do

várioo loboralórioo fabricam. O dono da farmácia vai colocar o didofonalO de sódio que medicamenlo a nival da populaçlo, Voltarei a insi.tir ni.so pootorionnont•. No que ..

• 10 _ quo 6 mai. rantávoI para .10, Ela nIo vai, do maneira nenhuma, porque .1. 6 reloro ainda a qu_ de.... fórmula. do emagrecimonto, nobra Doputado, 6 uma

um comereianto, sortam poucos quo iriam .. , E'ou IIlou _ exomplo do um, • luto insana. O ConllO!ho Fadaral de Farrnlic1a aprovou uma rBloluçlo proibindo quo 05

goltoria quo V.Sa. mo fiz.... um .scIarecimonto, quo _ ai, pa...... a .ua flll'l11OCtulico~ .... manlpulaçlo da.... fórmulas, quo V.Exa. mu~o bem .xpô.
comproonslo sobnI .... quostIo. E também citasoo o nome _ medicamenlo., se ai, a conltituiçlo _ fórmula., Temo. punido várioo farmac6uticoo dontro do Pai•.

o senhor conhece maio alguns, fora a dipirona, quo estia _ u_ no outro lado E tem CUOlI quo vim surgindo agora. que, pela açIo do ConsoIho Rogional da Bahia,

do mundo • quo continuIm _ _ aqui no Brasil. Final_, dizer quo a tal da Farmácia MIo Natureza. Tinha COI'" do arco da volha donlro. E temo. maio

realmont. a queotIo... A gonto começa a _, Sr. Presldento, nobre Relator, uma farmácia, 0010 _ra fortaleza. uma farmácia do manlpulaçlo em Salvador,

nobra palootranlB, Or. AmaIdo ZUbioIl, a quostIo realmenl. 6 ética. A gonto obaerva Bahia, quo a vigiltncia oaniIárJa I..ma em nlo lectlar • quo torwmoo que ir do novo à

quo sIo 1armacIuticoo, sIo proIiuionai' de farmácia I sIo mádicoo comotondo Policia F_, porque a Mio Natur.za só foi fechada pala Policia FodoraI. A

irrogul_ numa proIinlo que merecia tonto respeito, como 6 a quostIo da Vigilància Sanitária fazia vi.1as gro.... Entlo, á um trabalho diflcil, porque envolvo

saúde no Brasil • no mundo. EntIo, sorta só ilOO. Eu ia f_ 0010~ sobnI a alia rentabilidade finanalira. E • por '110 que hoje .. vi no Pai. 0010 oxpanslo da

qutIlItIa .....; concontncia, mu ai 6 um m6cilo. Eu gootoria só quo v,Sa. fiz.... quanIidado da farmácia. do manrpulaçiQ que tom como atividado a manipulaçlo, E.tá

roelmen\l um comentário sobro..-duas quos\lloIai. ..-.. O c:resc:irMml."" .ituado em lomo do 20% ao ano, ao ano, á um cralCÍmonto

O IR. PRESIDENTE (DopUtado_.Noto) - Com a palavra butonta .lavado. O quo á curioso. ou quona levantar, retomando a minl1a palastra, á

o Or. _ que as farmácias da manipulaçlo, num. pesqul" quo ou fiz no Estado do Paraná, nlo

O IR. ARNALDO ZUBIOLJ - Inicialment., queria~ .'HO t6m farmacopéia bra.i1.ira; nIo chega a 20% dai farmáci.. que t6m a farmacopéia.

irrtervonçjlH quo certamente também v6m contribuir para a minha compreensIo sobnI Entlo, como 6 que a gente pode lar a quelidade doi produtoo que alo manipuiados?

a qutIlItIo, hoje, da auo6ncia de uma poIl1ica de modicamontoo, • do prazer que me NIo podo. Entla, há quo havar um pouco de ..- om relaçlo à quosllo do

dou _ o nobra Deputado EIi.. Murad, que temoo trabalhado conjIrltornont., • ou só trabalho do profiuional na manipulaçlo da produtoo, Na pergunta que o Deputado

lanho lido a aprender com o decano, vlirias VBZM decano de todoo 00 _icos Arnaldo Chinoglia tlVO a honra da mo fazar, 01. diz qual á a principal falha haja da

bralileiroo, o _ • a honra da maio 0010 voz poder ouvi-lo, Quanto a alguma. medicamontoo do Brasil? Simpllsmonto filClllizaçio. O Govomo nIo fiscaliza, nIo tom

indagaçOoI quo mo foram feiIao, ou nIo sei .. poderia l8Ipor1dor a todu, mas vou infra.lltrulura I nIo tom _ politica do _ o probloma. Eu nIo posso falar_11_. No quo .. mar. ao POR, quando ou fiz o Iev_ da ciIaçIo, 6 hoje, mas ou posso diz... pelo panado, E .. alguém ..timaue, ostimava •••timo

pelo filo de que haja há questionamonto al6 de... pequeno auxilio quo 00 laboratórios al_ penou do Govomo, onquanto penou do mau relacionamento, da minha

industriais farmac6uticol dia na confecçio do PDR. Entlo. existem alguns trabalhos amizade• ., eu reprovo • pontica do Governo dentro do setor. porque ela nlo há
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vontade política. E eu """,pr. digo uma coi.. parII .. penou qu8I1do me porgunt"'"

sobre isso: eu só vou aaeditar que o Governo tem interene nII filClllzaçlo aanitllril,

no dia quo o Fiscat da Vigilllnci. S.nitári., o fiscal da tIducaçIo, que' o Inspetor do

Educaçto, racabor o me.mo ..Iário do Fiscal do Arr8cadaçIo da Roceila Fodo<al.

Porque, na verdade, o que se tem neste País é que o intereue do Eatmo está acima

do inter.... d. NIIÇAo, do ci_. Entlo, int....... arreclldar, porque O Estado fICO

forte. Mas 05 direitos do cidadAo, a sua saóde, os seu. diretlos fundamentais, iuo dai

nlo intere.... E..., p/llo menos, á "minha vido JlIIIlicular, M poUI!ClI que o E.tado

vem empreendendo. Entlo, como á que pode um Fiscal da Vigiléncll Sanitki.. que

tem dedicaÇl10 .xclu.iva ao serviço público, que lOl'nI pro_", lIIá lIIl1UÇlI do rno<to,

como eu já tive ocasiAo da ver, ganhar um salino que, •• veUf;. 6 menor que oito

salario. minimos. Não há condiçto. Enquanto que o Fiscal da R_iUl Fedet1Il recebe,

mUito bem pago, às vezes, mais de trinta sal6rios mínimos. Elsal diferençaS de

tralamento que afrontam a própria dignidade da pallOll hum.n. eu acho que IAm que

tem que acabar. parlil que nÓII po5ssmos, eficazmenfe, construir Ln nível unitário

saudável para est9 Pais:

O SR. DEPUTADO CHICAo BRlGIDO - Me dá um apart.?

O SR. ARNALDO ZUBlOU - Pois nIo, Deputado.

O SR. DEPUTADO CHICAo BRlGIDO - Enllo o ...,hor aaedita

que está existindo mâ fiscalizaçAo o qu6? Nas pontal? E • questIo • imoral por parte

da fi!!lcalizaçAo de ponta?

O SR. ARNALDO ZUBlOU - NAo .xist. fiscaiizaçlo praticamento

e é impossível, com R infra.-estrutura que o Estado tem e com OI pagamento. que o

Estado faz hoje, ele ter um quadro de fiscais operw1te. que posum atendItr 8 todo o

Território Nacional. NIo tem. Hoje. por exemplo, quero só lha cilar um caso aqui, citar

um caso do F8A americano. O FBA americano sabe qullntu pellIOIIl ttm trabalhando

nesse setor? Oito mil pessoas, gente. Eu "lo quero P'" o Brasil UIT\II e.trutullI tio

grande assim, Mas pelo l1lfH'1OS que seja umII estrutura que tenha um d6cimo do que

tenha o FBA

e dos medicamentos Eu quero dizer que nós só vemol re~yer o setor f.-macAutico

no Pais se houver entendímenlo desta Casa, da sociedade. de encllrar nu questAo

com serredade. gente. Como li que v0c6 quer que resolva o problema hofe de uma

farmácia que obtém brindeI, que obt~m comissões d. venda sobre produtos, que

sortelB carros? E ou diria at6 mais: se 81 fllC'Jnáciel hofe fOSHm honeltlll e

praticassem todos os aios éticos requeridos, ~H iriam à fal6ncia por inviabilidade

econõmica. Porque, não sei se os Srs, Deputados sabem, o Brasil' o Par. do mundo

que tem o maior número de farmácias. NOII Estados Unidos, nó, temos hofe uma

farmácia a cada 8.500 habitantes. Na Europa, v0c6 encontnI, v.-i. de palf" PIII'II pais,

ma. vai entre 5 mil a 10 mil habileo1••, dependendo do P.II, por farméci•. No Bresil, o

eu peyo, por exemplo, SIo Lui., Maranhlo, que á um Estado poIJfO SIo Lul., a

Capital do Maranhlo, tem 2 mil habitant•• por fann6cia. SIo Paulo. hoje, chaga •

2.700 a 2.800 habitante. por farmácia. A minha querida Curitiba, por .xomplo, chaga a,

ta...""- • --'''''''' de 2.500 habitante. por fann8ci•. Ore, • Organizaçio Mundial da

Saúde recomenda que OI pai... riCOltenhem uma f_•• cada 6 mil habileo1", a

que ?' pal_ pobrws tenham uma _ antra 8 a 10 mil _. Ora, dianto

_ 1llO!_, o Brait dovari. .... um P.II riquilaimo. E parII garan1ir a

sobravivénci. _ do uma li1uaçio _ naturaza, por exampIo, • pracilO pr.ticar

todos OI 11100 antiéticos que • ganta _ lar conhacIrT*llO.· É • raal_ que ..

.~ NIo H paga of~ porque diz que ot~ v.i onerar /I

f_•. Ao mesmo tampo, .. vendem nlo só illO, .. vendem coca-o>Ia, sorvoto.,

bijuteria, doscaractarizarido a farm8cia, que eu lllllendo como estabelecimento

cornen:ial. EnIIo, a por que • que nlo .. resolva isso todas .1 Vezel que eu tenho

comentado.? E o nobre Deputado o amigo, Deputado EIi•• Murad, á t••tamunha disso.

Ah! mal coitado dos donoa da fannjcja. Ahl mas • f_a vai lar que tachar. Ou

seja, o privilégio do capital, am detrimento da saúde doi uauérlos do medicamen10 a

dai prjlical do saúde que .. quer parII. popuIaçIo. E 1110 tem que .... mudado. E, no

que H rei"", 001 produtOl, que eu _. falando, que tAm em outros p.i"',

proibidos, eu diria que lia prjIicaI que existam. Por """",,,lo, eu nIo lllll.ndo porque

tlm que axilUr med_ anlidlOfTéicoa, • nIo .... naquelaa calOl específico. do

patologia detarmineda o que do bactériu o que • ganta conheca. Mal que .xi.lo um

rol anorme do produtos parII illO. TenIi que _ uma aeIaçIo. Em relaçlo 801

derivados pira_. que o noIn Deputado EIi.. Murad me lavantou, o que me

cau.. lurp<UO • que ai. á vendido como medicamanlo de venda livre. Ou sej., nlo

preci.. nem • praacrIçJo do um médico que toz uma conauIta prévia. É "'" absurdo! E

rTMIf'C6 do Plano Rui, foi colocado inclusive. vttnd8 em superrnerc8dol, e eu vi. em

Solvador, dado como troco em caixa da StJP'I'I1*COdo, QuerarnOI construir, de fato,

uma política do _ nal.. P.i. que contample o cidadlo doi.. jeito? Eu vojo

como Imposlivel. Eu acho que • situeçto nIo lO r-mge • um aspecto medicamento,

ma. el....stende • um. gIobalizaçlo do mudança _Iv. do setor. E sem vonlad.

política, que eu con'idero ilimitada, parII mudar • _110 de medicamentos no Pais,

eu nlo vojo • mudlll1Çll do estado o1ual. E _ nIo tenho vi.to, M úllim. décad. e

mesmo dentro d.... Gov.rno aind., .... vontade palltica que eu espero que ela

contampla am privilégio do cidadlo, nIo dai corporaçlles do oficio.

O BR. DEPUTADO CHICAo BRlGtDO - Mal i.so nlo passa pala

saúde pública? Pol. saúde polbtica?

SR. ARNALDO ZUBIOLI- P...., passa.

O SR. PRESIDENTE (Daputado Barbosa Nato) - Eu goltari.,

desculpando, Dapu1ado Chicio Brigido, go.taria do agrIldecar ao ilustro deiJ<*lt. paio

comparecimento • esta Comi.sio. Sem sornI>ra do dúvida, Or. Arnaldo, o

comparacimonto do senhor .nriqueceu, e muito, o trabelho _ ComissAo .,

incluliv., faz com que todol nó', incluSlv. chama • todos nól • uma roIIoxAo, quando

diz da f.1Ia do vont-» poIilica desta Par. parII resolver .... problamética da

nollOl conhecimentOl. Agradeço • 1"._ do todos o convoco OI membros da

Comi..., parII raunilo, no dia 26 09 95. oca.ilo em que _ ouvidos o Or. Dant.

AIário Júnior, Prelidento da AsSOClaçlo dos laboratÓliOl Fanna<:éuI~ Nacion.i.; • o

Or. José Ruben AJctntlll1l BonfIm Presidente da Sociedade Bre.llaira do VigilAnci.

Sanitéli•. Estj 8I'1C8f1'8d. essa reurulo



O SR. PAES LANDIM (BlocdPFL - PI) - Sr. Presidente, há
cen:a de um mês estive em Paulistana, no meu Estado, onde a recla
mação a respeito da BR-407 é assunto obrigatório. Basta dizer que de
Paulistana ao Município de Jacobina, uma distância de 20 quilôme
tros, o trajeto é feito em cerca de uma hora. No início de 1993, tive
oportunidade de reclamar desta tribuna do descaso com que é tratada
a BR-407. Houve alguns reparos precãrios naquela rodovia, mas ago
ra, no trecho de Picos até a fronteira de Pernambuco, estã completa
mente danifIcada, ocasionando prejuízos incalculãveis aos caminhões
e automóveis que por ali trafegam. .

Essa estrada, economicamente, é vital para o escoamento da
produção do centro-sul piauiense, da microrregião de Picos, que
tem o maior índice de produtividade no meu Estado. Picos é um
grande entroncamento rodoviário, e a BR-407 se desloca em dire
ção à Bahia e Pernambuco, bem como à Rodovia Rio-Bahia, le
vando a produção do Piauí e do Ceará, em razão da BR-020.

Ora, Sr. Presidente, basta dizer que de Picos até a fronteira
com Pernambuco a distância é da ordem de 180 quilômetros, e até
Petrolina, naquele Estado, sao mais 140 quilômetros, o que daria
trezentos e tantos quilômetros. Pois bem, hoje, as cargas que saem
de Picos, em razão da falta de trafegabilidade dessa rodovia fede
ral, estão indo via Araripina, em Pernambuco, para Petrolina e o
Sul do País. Se a burocracia do DNER examinar o mapa do Bra&il,
verá que de Picos a Petrolina a estrada é praticamente uma reta.
Portanto, é preciso se fazer um grande desvio de Picos até Araripi
na, de cerca de 140 quilômetros, a de Araripina a Petrolina mais
290 quilômetros _ ou seja, há um aumento de mais de 100 quilô
metros para as cargas entre Picos. Petrolina e o Sul do País, em ra
zão da impraticabilidade de se viajar no trecho que vai de Picos até
a fronteira com Pernambuco.

Sr. Presidente, infelizmente o eixo econômico do Nordeste
depende de rodovias. Este é o País repeti aqui várias vezes, citan
do uma frase de Afonso Arinos dos estadistas rodoviários, que
acabaram com os nossos sistemas hidroviário e ferroviário. De
Paulistana a Petrolina, por exemplo, havia a linha férrea, com trâ
fego quase diário. Há vinte anos ela foi extirpada pela Rede Ferro
viária Federal, num gesto criminoso, absurdo, que favoreceu o
transporte rodoviário de um País continental como esse, que tem
dificuldades de manter essas rodovias funcionando regularmente.

Conversei ontem com o Sr. Miuistro Odacir Klein, esta grande
figura que dirige o Miuistério dos Transportes, sobre a BR-407, fa
zendo-llie um apelo para que, ao invés das concorrências anuais que o
Ministério faz, às quais acorrem as empresas do Sul e fazem serviços
apressados _ e há uma nova concorrência a cada ano _, tome outras
providências. É tão simples administrar racionalmente! O 3° Batalliao
de Engenharia e Constnlção do Exército, sediado em Picos, no Piauí,
poderia ficar iucumbido pennanentemente de preservar, manter, reca
pear as rodovias que citcundam Picos: a BR-020, a BR-316 e a BR
407. Por que fazer concorrências com empresas do Sul do País se se
tem um batallião competente e engenheiros íntegros, que executam
traballios .da maior qualidade técnica? Por que não entregar a conser
vação dessas rodovias ao 3° Batalliao de Engenharia e Constroçao, em
lugar de fIcar a todo ano renovando concorrências e licitações com
empresas de regiões distantes? Fiz este apelo ontem ao Ministro Oda
cir Klein. Tenho certeza de que S. Ex" se sensibilizou e vai tomar pr0
vidências.
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DISTImJUIÇÃO DE PRO,ffi'TOS DISCURSO PROFERIDO PEW SR. DEPUTA·
DO PAES LANDIM NO PERiODO DESI'INADO ÀS

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES COMUNICAÇÕES PARlAMENTARES DA SESSÃO
COMISSÃO DE RELA.ÇÕES EXTERIORES ORDINÁRIA DA cÂMARA DOS DEPUTADOS REAU·

ZillA NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 1995, RE11RA·
Distribuição nO 19J95 DO PEW ORADOR PARA REVISÃO.

O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
DeJXltado Franco Montoro, distribuiu, nesta data, as seguintes ma
térias:

Ao Senhor Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
Mensagem nO 814195 - que "submete à consideração do

Congresso Nacional o texto do Acordo Internacional do Açúcar,
de 1992, assinado em 30 de dezembro de 1992, na sede da Organi
zação das Nações Unidas, em Nova Iorque".

Autor: Poder Executivo

Ao Senhor Deputado LEUR LOMANfO
Mensagem nO 918/95 - que "Submete à consideração do

Congresso Nacional o texto da Resolução A.735 (18), da Organi
zação Marítima Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro
de 1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO".

Autor: Poder Executivo

Ao Senhor Deputado FREIRE JÚNIOR
Mensagem nO 919/95 - que "encaminha o texto da Conven

ção 153 da Organização Internacional do Traballio, relativo à du
ração do trabalho e período de descanso nos transportes
rodoviários".

Autor: Poder Executivo
Brasilia, 20 de setembro de 1995. - Andréia Maura Ver

siani de Miranda, Secretária.

ERRATA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Na Ata da 27& Reunião (Ordinária) desta Comissão, realiza
da dia 8 de dezembro-de 1993, e publicada no Diário do Congres
so Nacional (Suplemento 31- parte 2) de 4 de março de 1994, na
página 260.

Onde se lê:
...0 Plenãrio concordou. 1) Projeto de Lei nO 4.108/93 - do

Poder Executivo (Mensagem nO 546193) - que "dispõe sobre o
Consellio Nacional de Ciência e Tecnologia". Relator: Deputado
Ariosto Holanda. Parecer: Favorável ao projeto, com 3 emendas e
contrãrio às emendas apresentadas na Comissão. Em discussão, fa
laram os Deputados: Roberto. Campos, Eliel Rodrigues e José
Abrão que sugeriu ao Relator que incluísse na sua Emenda n° 3, a
expressão ''temporãrias'' após a palavra "setoriais". Em votação,
foi Aprovada por unanimidade, com a ressalva do Deputado José
Abrão.2)•••

Leia-se:
••• O Plenãrio concordou. 1) PROJETO DE LEI N° 4.108193

- do Poder Executivo (Mensagem nO 546/93) - que "dispõe sobre
o Consellio Nacional de Ciência e Tecnologia". Relator: Deputado
Ariosto Holanda. Parecer: Favorável ao Projeto, com 3 emendas e
COlltráriO às emendas de nOs 1 a 4 apresentadas na Comissão. Em
discussão, falaram os Deputados: Roberto Campos, Eliel Rodri
gues e José Abriio que sugeriu ao Relator incluir na sua Emenda nO
3, a expressão "temporárias". Em votação, foi APROVADO por
unanimidade, com a sugestão oferecida pelo Deputado José
Abrão.2)•••

Brasília, 19 de setembro de 1995. - Maria Ivone do Espí
rito Santo, Secretária.
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Por coincidência, Sr. Presidente, quando me aprestava
para me dirigir a esta tribuna, recebi um telegrama, em caráter
de urgência, de um grande lider poUtico daquela região, Dr.
Augusto Coelho, meu contempoIâneo na Bahia quando me prepa
rava para fazer o curso de Direito e ele o de Medicina, ex-Prefeito
e irmão do nobre Deputado Osvaldo Coelho, pertencente a essa di
nâmica e progressista familia Coelho, de Petrolina. Diz o telegra
ma:

anos não toma providência alguma nesse sentido. O algodão está
vindo do Paraná e até do Paraguai, para que seja beneficiado em
Picos e transfonnado em tecido pelas Indústrias Coelho, e, em lu
gar de percorrer o trajeto direto, Petrolina-Picos, está vindo via
Araripina, com uma diferença de mais de cem quilÔmetros. Imagi
nem V. Ex"s os custos que isso acarreta para o preço fmal dessa
mercadoria! Ao mesmo tempo, a vinda desses produtos para Pc
trolina, da Bahia e do Suldo País, sofre um desgaste pela demora

''Reitero o dileto amigo necessidade sua interfe- do transporte, além dos custos em razão da precariedade c4 rodo-
rência sentido recons1mção estrada Picos-Petrolina. via direta que liga Picos a Petrolina.

Condições ~ais. referida es~ ;in,~ lia"}~~ '111,'tiv~dt-:';;i :,."'l ' ~;:, ~~tp~ S:r:~sidente, ~iter~ aqui, mais uma vez, o ~pelo
des econÔmIcas, Já duramente.YllJ.leI!~s'~,~o~ fli,i'1 !i feltd' onbli, àb ~Siro OdaCIr Klem, a quem vou encaminhar
tores, e infernizam as condições de vida dos moradores e também este telegrama de Augusto Coelho, para que S. Ex· tome
usuários desta região. ConfUlJl1OS sua enérgica, urgente e . providêndas urgentes .quanto à BR-407 e determine à rorocracia
competente ablaçao. do DNER que efetue um convênio pe11l1ll1lente com o 3° Batalhão

CoIdiaI abraço de Engenharia e Construção do Exército, sediado em Picos, para
Augusto Coelho." que tenha a responsabilidade de guarda, manutenção e permanente

Sr. Presidente, este é o depoimento de um homem da maior conserto da BR-407, fundamental para a economia de Picos _ que
integridade, ex-Prefeito, industrial, que tem contriwido para o de- é, possivelmente, a mais dinâmica microrregião do meu Estado e
senvolvimento de Picos, pois a família Coelho tem uma indl1stria que tem um intercâmbio da maior importância com Petrolina e o
de tecidos naquela cidade, apesar de todos os empecilhos da politi- Sul do País. Por sua vez, a BR-407 é um entroncamento rodoviá
ca agrlcola do Brasil e da dramaticidade da BR-407 acinla relata- rio fundamental para o Nordeste, pois pennite que os produtos de
da. A praga do bicudo fez desaparecer do semi-árido do Piaui o Petrolina, que é hoje uma metr6pole naquela região, possam seguir
algodão, o nosso ouro branco, e o Governo Federal há quase trinta o seu curso nonnal na direção de Picos, Teresina, Ceará etc.
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Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

PCdoB

lldemar Kussler
Rommel Feij6

PT
Milton Temer

Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago
1 Vaga (s)

PPR
Adhemar de Barros (pRP)

Alzira Ewerton
Nelson Marchezan

Ricanlo Izar
Roberto Balestra

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
Raimundo Santos

PDT
Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras-10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

PFUPTB PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
I ° Vice-Presidente: Celso Russomanno (pSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PUPSDIPSC

Titulares
Antônio dos Santos
Benedito de Lira .
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Mfonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Eduanlo Mascarenhas

PMDB

PSDB

SupleJ)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
JairoAzi

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Mauricio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 Vaga

Alberico Filho
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro

Coriolano Sales
EnioBacci
Matheus Schmidt

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

Darci Coelho
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

Celso Russomanno
Pimentel Gomes

PSBNMN

PCdoB

PMDB

PSDB

Eutípedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

Augusto Farias (PP)
De Velasco

Pedro Valadares (PP)
1 Vagas

Haroldo Lima

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

TeIma de Souza (P'I)

Chicão Brigido
Inácio Arruda (PCdoB)

Marcos Lima
Tete Bezerra

Valdir Colatto

Nelson Otoch
Roberto França



Secretârio: Aurenilton Amnma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Vanessa Felippe ZuIaiê Cobra

Pf
B.Sâ(pSDB) Domingos Dutra
Gilney Viana Ivan Valente
José Machado Marta Suplicy

PPR
Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro
Maria Valadão José Carlos Lacerda

PP
Laum Carneiro Francisco Silva
Silvernani Santos Valdenor Guedes

PDT
Sérgio Carneiro ltamarSerpa (pSDB)

PLlPSDIPSC
RobsonTuma Elton Rohnelt

PSBJPMN
Gervâsio Oliveira JoãoColaço

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretârio: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COM}SSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Paudemey Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPrB

Expedito Júnior

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Robson Tuma (PSL)

Gonzaga Mata
Jumndyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Ricardo Rique
Sandro Mabel

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Dilceu Sperafico
José Janene

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Fausto Martello

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

Pf

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

PDT

Herculano Anghinetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

Antônio do Valle
Dilso Spemfico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Raimundo Bezerm

João Fassarella
Luiz Mainardi
WagnerSalustiano (PPR)

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angemmi

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 Vagas

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Nilton Baiano
Rubens Cosac

1 Vagas

Pf

PSDB

PMDB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

FlâvioArns
lldemar Kussler
José Amôal

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PPR

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Cunha Lima (PSDB)
Magno Bacelar (SI P)

PLlPSDIPSC

Fernando Zuppo
Vicente André Gomes

Fernando Gabeira (PV)
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 Vagas

Fmncisco Silva
Laum Carneiro

PP

Fernando Ferro (pn
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Fmncisco Horta

Ricardo Heráclío

Aldo Rebelo

PSBJPMN

PCdoB

1 Vaga

Bosco França

Aldo Arantes



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizmlatti (PPR) .

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araájo
Reunião: quarta-feira - HI1
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PD1)
1°Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pD1)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Carlos Alberto .
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldó13iolcbi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
. Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara ElIel)'

PSDB

Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Gerinano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Antônio Kandir
Marcio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Yeda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

PMDB

PSDB

PT

Alexandre Ceranto
Efraim Morais

Hugo Lagrauha
João Mellão Neto

João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Paulo Ritzel

PinheirO Landim
3 Vagas

Antonio Feijão
Arnaldo.Madeira
Danilo deiCastro

Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

PSBJPMN
Ubaldinô Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones:318~9OCV69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO .

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1°Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice"Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PP'

PPR

PT

Sérgio Miranda

Enio Bacci
Eutípedes Miranda

Anivaldo Vale
Roberto Campos

Rogério Silva
Waldir Dias

Márcio Reinaldo Moreira
NanSouza

PP

PPR

PDT

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSBJPMN

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S./P)

PL/PSD/PSC

Flávio Derzi
Sérgio Naya

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

BasílioVillani
Delf1Dl Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mouriio (PSDB)

José Chaves (SI P)

PCdoB
.Jurandyr Paixão (pMDB)

PV
João Pizzolatti (PPR) JoSé Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras-l0h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318~96G'6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Filmo de Castro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)

. 2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Luiz Buaiz

Adauto Pereira

B.Sá(pSDB)
José Unhares

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago (PSD)

João Fassarella
Padre Roque

Luiz Durão
.Wolney Queiroz

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Vicente Anuda

PDT

PL/PSD/PSC

Augusto Nardes .
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Alexandre Santos
FlávioArns
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Pedro Wilson

Álvaro Valle

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Augusto Viveiros

Fernando Zuppo
. Severiano Alves



Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feim-1Oh
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

1 Vaga

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abria
.Roberto Fontes

Zé Gomes da Rocha

PDT
Antônio Jo~im

José Carlos Coutinho (SIP)

PlNSDJPSC

Antônio Ueno
~ldoCedmz
AtilaLins
Ciro Nogueim
José Rezende

Airton Dipp
José Mauricio

Elton aohnelt

Antônio Feijão (PSDB) Abelardo Lupion
Amcely da Paula JoãoJensen
Eliseu Resende Lima Netto
José Santana de Vasconcellos . Paulo Bornhausen
Moisés Lipnik SalomãoCmz
Murilo Pinheiro WernerWanderer

PMDB
Fmncisco Diogenes (PR.) EdinhoBez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri
Marcos Lima Zila Bezerra
PauloTitan 2 Vagas
Rivaldo Macari

PSDB
Adroaldo Streck Firmo de Castro
Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PT
Chico Ferramenta AdãoPretto
Fernando Ferro Milton Mendes

PPR
Fausto Martello Benedito Guimarães
José Tude (PTB) Júlio Redeck:er
Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)

PP
Carlos Camurça Edson Queiroz
Salatiel Carvalho Marcos Medmdo

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feims - IOh
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

CO~ÃODERELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Fmnco ~ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

. Titulares Suplentes
PFLIPTB

Basilio Villani
Delf1lll Netto

Pauderney Avelino
Simão Sessim

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíilo
Luiz Gushiken

Suplentes

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
YedaCmsius

Eujácio Simões
Welinton Fagumles

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 Vaga

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander .
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

"Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 Vagas

Márcio Reinaldo Moreim
Osvaldo Reis
I Vaga

PDT
Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (SIP)

PlNSDJPSC

PPR

José Carlos Sabóia

PT

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeim
Arthur Virgílio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro· .
Jayme Santana

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fiomvante

Titulares

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Femando (PSDB)
Nelson Tmd (PTB)
Olavo Calheiros
Ricardo Rique

Maurício Campos
Valdemar Costa Neto

PMDB

SérgioMimnda

PP

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

Luciano Castro
Moacyr Andmde
Ricardo Izar
I Vaga (s)

PFLIPTB

PSDB



Leur Lomanto Theodorico Ferraço

PMDB
Genésio Bernardino Adelson Ribeiro (PSDB)
José Thomaz Nonô AryKara .
Luiz Henrique Freire Junior •
Paes de Andrade Rubens Cosaç
Robério Araújo (PSDB) 1 Vaga (8')

PSDB
Aécio Neves Jayme Santana
FeuRosa Koyu Iha
Franco Montoro Régis de Oliveira (PFL)

Pr
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PPR
Cunha Bueno Adylson Motta
Paulo Bauer Wagner Salustiano

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Pedro Valadares Salatiel Cat.Valho

PDT
Carlos Cardinal AirtonDipp
RenanKurtz José Maurlcio

De Velasco

PLlPSDIPSC

PSBJPMN
Álvaro Valle

~uriSérgio
Rita Camata

,Rubens Cosac
• Saraiva Felipe

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga

Alcione Athayde
Jofran Frejat
José Linhares

Cidinha Campos
SeraflDl Venzon
Vicente André Gomes

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

PSDB
Eduardo Barbosa

Elias Murad
Ezídio Pinheiro

FeuRosa
JOValr Arantes

Robério Araujo

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

PPR
Agnaldo Timóteo

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pimentel Gomes (PSDB)
PP

Laura Carneiro
Romel Anizio

Talvane Albuquerque

PDT
Fernando Zuppo

Wilson Braga
I Vaga

PLlPSDIPSC

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura 'Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras-l0h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMILlA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PCdoB
Jandira Feghali Aguelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, pE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBliCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos MedIado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PSBJPMN
Luiz Piauhylino (PSDB)
Sérgio Arouca (PPS)

Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laíre Rosado

PMDB

Ricardo Heráclio

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisanescbi

Fernando Gomes (pMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcja Marinho (PSDB)
Paulo Paim (P1)

Vilmar Rocha
1 Vagas

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P1)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P1)

Ayton Xerez (PSDB)
Michel Temer
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)

PMDB

José Egydio
Pedro Canedo

Alexandre Cardoso
BetoLelis

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Sergio Barcellos

1 Vaga

João Natal
Jorge Wilsón

José Thomaz Nonô
Sylvio Lopes (PSDB)



Zaire Rezende Ubaldo Correa PSDB
Zila Bezerra 1 Vaga Jorge Anders Eduardo Mascarenhas

PSDB Jovair Arantes João Leão
lldemar Kussler Almino Affonso Leônidas Cristino Sebastião Madeira
Márcia Marinho Toga Angerami Marinha Raupp Vanessa Felippe
Roberto Franca Ubiratan Aguiar Mario Negromonte Zé Gerardo

PI' Paulo Feijó I Vagas

O1ico Vigilante José Fortunati PI'
Jair Meneguelli Paulo Bernardo Carlos Santana Alcides Modesto
Maria Laura 1 Vaga I-fugo Lagranha (PfB) Jaques Wagner

PPR João Coser João Paulo
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães Teima de Souza Paulo Delgado
Miguel Rossetto (Pf) Luciano Castro PPR"
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)

Antônio Jorge Affonso Camargo (PFL)
PP Benedito Guimarães Eurico Miranda

Valdomiro Meger Costa Ferreira Simão Sessim Felipe Mendes
Wigberto Tartuce 1 Vaga Telmo Kirst José Teles

PDT PP
Wilson Braga Coriolano Sales Dolores Nunes (PSDB) Augustinho Freitas
1 Vaga Sílvio Abreu Francisco Silva 2 Vagas

PI.JPSDIPSC João Maia (PSDB)

Marcos Medrado (PP) 1 Vaga PDT

PSBJPMN Antônio Joaquim Fernando Zuppo

Fernando Lyra Ushitaro Kamia
Edson Ezequiel Matheus Schmidt
LeonelPavan Seraflm Venzon

PCdoB PI.JPSDIPSC
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo José Carlos Lacerda (PPR) Corauci Sobrinho (PFL)

Secretária: Talita Yeda de Almeida José Egydio Francisco Rodrigues
Reunião: texças, ~artas e quintas-feiras - lOh PSBJPMN
Local: Plenário, S8la 11

Candinho Mattos (pMDB) José O1aves (S/P)Telefones: 318-6~87/6990nOO4l7007
PCdoB

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTFS

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
10 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
20Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
30Vice-Presidente: Simão Sessim (pPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

PSDB

PMDB

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira

Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz NoDÔ

Paulo Gouvêa (PFL) Jandirá Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras-lOh
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
10 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
20Vice-Presidente: Paulo Delgado (Pf)
30Vice-Presidente: Marquinho O1edid (PSD)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
WemerWanderer

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Raimundo Bezerra

Ushitaro Kamia (PSB)
2Vaga(s)

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

IbeIê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1Vaga

p,MDB

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darclsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



Gonzaga Patriota 1 Vaga
Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: teIÇllS, quartas e quintas-feiras - IOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARIAMENTAR DE INQUÉRITo

COM A FINAlIDADE DE INVESTIGARA
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERFNfEA DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE Á
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

Proposição: REQ-5195 Autor: Eraldo Trindade

Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PI')
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes

PFLIPTB
Albérico Ca:deiro Ant&rlo Jorge (PPR) Hennes Pareianello
Carlos da Carbrás J;>avi Alves Silva (PMN) Pedro Novais
César Bandeira JQsé Mendonça Bezerra 1 Vaga
Eliseu Moura José Rocha
Rogério Silva (PPR) 1 Vaga

PMDB. Celso Russomanno

Arinando Abllio Alberto Silva
Eduardo Mascarenhas

Edison Andrino Antônio Brasil
Noel de Oliveira Carlos Nelson Eraldo Trindade
Símara Ellery Cassio Omha Lima Wagner Salustiano
Wilson Cignachi J{omero Oguido

PSDB Clico Vigilante
AÍltônio Carlos Pannunzio CeciOmha Paulo Rocha

Joio Leão Leônidas Cristino
ZéGerardo .Mário Negromonte Wigberto Tartuce

PT
Joio Paulo Carlos Santana Antônio JoaquimNedson Micheleti Celso Daniel
Nilmário Miranda Humberto Costa

PPR De Velasco

Nelson Otoch Fumôde Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PPR
Amaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Paudemey Avelino Luciano Castro

PP
Marquinho Cledid (PSD) Valdenor Guedes
1 Vaga 1 Vaga

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Eudpedes Miranda Matheus Schmidt

PJAlSI)/PSC
Mauricio Campo~ Expedito Jl1nior

PSBJPMN
Francisco Rodrlgues (PSD) 1Vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1°Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presi~te: César Bandeira (PfL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PI')

Titulares . Suplentes

Odelmo Leão (PP)
Silvio Abreu

Welinton Fagundes

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
Joio Iensen
Luiz Braga

PDT
Fernando Lopes

1vaga
'pJAlSI)/PSC

1Vaga
PSBJPMN

PFLIPTB
Vilson Santini

Antonio dos Santos
Antonio Ueno

Osório Adriano

PMDB
Coniücio Moura
Pinheiro Landim

1 Vaga (s)

PSDB
Emerson Olavo Pires

FeuRosa
PPR

Gerson Peres
Maria Valadio

PT
Luiz Mainardi

Sandra Starling

PP
Francis~Silva

PDT
Carlos Cardinal

PL/PSD/PSC
Welington Fagundes

.Carlos Airton
Eraldo Trindade

.Felipe Mendes

NanSouza
Vadio Gomes

.PP

Célia Mendes
Prisco Viana

WeJson Gasparini (PSDB)

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

PSBJPMN
Ubaldino J6nior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira

Local: SelViço de CPI- Sala 125 - Anexo 11
Telefone: 318-7057



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITo'
pARA INVESTIGAR A ocoRRÊNCIA DE

possívEIs IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS'

Proposição: REQ-3195 .Autor: Paulo Mourão

PresIdente: Barbosa Neto (pMDB)
1°Vice-Presidente: Anibal Gomes (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente:~9~cyrAndrade (PPR)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Alexandre Cardoso

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: SelViçq de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRJTo
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO José Pimentel

DOS BINGOS NO BRASIL Paulo Bernardo

Proposição: REQ-1J95 Autor: Marquioho Chedid

Titulares Suplentes José Linhares
PFLIPTB ..

1vaga

Edson Queiroz

Luiz Buaiz

Fernando Ferro
Luiz Gushiken

.Itamar Serpa

Basílio Villani
Célia Mendes

Jofran Frejat

Rommel Feij6
Toga Angerami

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Aroldo Cedraz
Doilio Pisaneschi

Pedro Correa
.Ursicino Queiroz

Chicão Brlgido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Vicente André Gomes

PP

Pf

PP

Pf

PPR

PDT

PDT

PSDB

PMDB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

PLlPSDIPSC

Cidinha Campos

Pedro Canedo

Moacyr Andrade
Waldir Dias

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Elias Murad
Jovair Arantes

Aníbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Seraflm Venzon

Salàtiel CaIValhO

Arlindo Chinaglia
José AuguSto

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira

Zaire Rezende

PMDB

4 Vagas 4 Vagas

PMDB
3 Vagas 3 Vagas

PSDB
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PPR

Gerson Peres Cunha Bueno
Eurico Miranda Wagner Salustiano

Pf
Carlos Santana João Fassarella
PadreRoqu~ Pedro Wilson

PP

Nelson Meurer Marcos Medrado

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Ricardd Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: SelViço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7056

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE
IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Proposição: REQ-li9s Autor: Freire Júnior
Presidente: Manoel Castro (PFL) .
1°Vice-Presidente: João Mellão Neto.(pFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Mosroni (PSDB)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPR)
Relator: Freire Júnior (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes

Freire Júnior
Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson

PSBJPMN
Alexandre Cardoso Jerônimo Reis .

Secretário: Carmen Guimarães Âmara1
Local: SelViço de CPI- Anexo II - Sala 139-B
Telefone: 318-7054

Luiz Piauhylino
1 vaga

Arnaldo Fária de Sá
Simão Sessim

PSDB

PPR

Ceci Cunha
Jorge Anders

Célia Mendes
Moacyr Andrade

Pedro Canedo José Egydio



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTICAS, DEVENDO PROPOll, DENTRE

ESTAS, A ATUAliZAÇÃO DO COí>IGO ELEI·
TORAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-fARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSARIAS 1\1TERAÇÓES NA

CONSTITUIÇAO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: AIzira Ewerton (pPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
T~ODO PROTOCOW RELATIVO AO
CODIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETo.MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12-94

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Cmsius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Couraci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olávo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa

PSDB
Jayme Santana
Roberto Santos
FeuRosa
Silvio Torres

PPR
AIzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

Wilson Branco

Cipriano Correia
Aécio Neves

Paulo Feij6
ZéGerardo

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Ricardo Izar

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
WemerWanderer

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 Vagas

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioAms
YedaCmsius

'Hugo Biehl
João Pizzolatti
Nelson Marchezan

PMDB

PSDB

PPR

PT

Alexandry Ceranto
AtilaLins

Benito Gama
João Iensen
José Borba

Paulo Gouvea
Roberto Fontes

Annando Costa
EdinhoBez

Elias Abrahão
Ivo Mainardi

Silas Brasileiro
1 Vagas

Adroaldo Streck
FeuRosa

Franco Montoro
Marcio Fortes

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi

Rogério Silva

PT
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PP
José Janene
Romel Anízio

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

José Linhares
Osvaldo Reis

José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Sooza

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico

PP

PDT

Luiz Gushiken
Miguel.Rossetto
Sandra Starling

Nelson Meurer
Romel Anízio

Itamar Serpa
1 Vagas

Roland Lavigue

PLlPSDIPSC

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

PDT
EnioBacci

Euripedes Miranda

PLlPSDIPSC Francisco Rodrigues

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBlPMN Adelson Salvador

Fernando Lyra José Carlos Sab6ia

PCdoB Ricardo Gomyde

PSBlPMN

PCdoB
Gonzaga Patriota

Haroldo Lima

Aldo AIante.s Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

,Secretário: José Maria A. Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B - AJa Nova
Telefones: 318-7061/706517052



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDARALTERNATIVAS

PARA A ATUALIZAÇÃO MONET,ÁRIA DOS DÉ
BITOS NAS OPERAÇÕES DE CREDITO RURAL,

DESTINADAS A CUSTEIO, COMERCIAUZA-
çÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1°Vice-Presidente: Carlos MeDes (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Beto Lélis Adelson Salvador
Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Especiais- Anexo II - Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÁMITE NESTA GASA,
QUE VERSAM SOBREMATERIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mqta (pMDB)
1°Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos MeDes Benedito de Lira
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abrão

PMDB
André Puccinelli Edinho Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR
Hugo Biehl- Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mourão

PT
2 Vaga(s) 2 Vagas

PP
Romel Anfzio Dilceu Sperafico

PDT
Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSDIPSC
Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSBJPMN

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

A SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM
TRAMITE~TA CASA, REFEREr5fES AOS JO

GOS E A REGULAMENTAÇAO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira
Presidente: Homero Oguido (pMDB)
1°Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Cláudio Cajado Efraim Morais
José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Lima Mauro Fecury

PMDB
Candinho Mattos AmôalGomes
Homero Ognido Jorge Tadeu Mudalen
Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
Sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Cignachi

PSDB
Arthur Virgílio Neto Alexandre Santos
Jovair Arantes Domingos Leonelli
Nelson Otoch Marinha Raupp
Zulaiê Cobra 1 Vagas

PPR
Agnaldo Tim6teo Eurico Miranda
Gerson Peres José Carlos Lacerda
Ricardo Izar Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PP
Silvemani Santos Marcos Medrado
1 Vaga Nelson Meurer

PDT
Fernando Lopes EnioBacci
Matheus Scbmidt Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid Pedro Canedo

PSBJPMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo II - Salas 124-N152-A - Ala
Nova
Telefones: 318-68741706617067 Benito Gama

PFUPTB
Alexandre Ceranto



Ségio Mimnda 1 Vaga (s)

Secretário: Sílvio Soosa da Silva
Local: Setv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 4.376193, DOAPODER EXE-
CUTIVO, QUE "REGULA A FALENCIA, CO~

CORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇAO
DAS EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMER-

CIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL - 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (pMDB)
1°Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveim (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes

Félix Mendonça Augusto Viveiros
MussaDemes Efraim Morais
Ney Lopes Moisés Lipnik
Paes Landim Os6rio Adriano
Saulo Queiroz Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

PMDB

EdinhoBez Antônio do ValIe
Gonzaga Mota Marcos Lima
José Thomaz Nonô Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão 3 Vagas
Luís Roberto Ponte
Silas Bmsileiro

PSDB

Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro HeICUlano Angbinetti
Luiz Carlos Hauly Márcio Fortés

PPR

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basilio Villani Luciano Castro
Fmncisco Dornelles Roberto Campos

José Fortunati AnaJúlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PP

José Janene Laprovita Vieira
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 Vagas

PUPSDIPSC

Fmncisco Horta Eujãcio Simões

PSBlPMN

Sérgio Guerm Ricardo Heráclio

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Héris Medeiros JoffI1y
Local: Setv. de Com. Esp. - Anexo II Salas 131-0135-e - Ala
Nova
Telefones: 318·7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

QUErii~~~~~~~t~~lNf~iONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Proposição: PL-459lJ94 Autor: Senado Federal
Presidente: Laíre Rosado (pMDB)
1°Vice-Presidente: Elias Mumd (PSDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)
3° Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Osvaldo Biolchi Hugo Rodrigues da Cunha
Raul Belém José Jorge
Severino Cavalcanti Luis Barbosa

PMDB
Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PSDB
Régis de Oliveim Hen::ulano Angbinetti
Vittorio Medioli Nelson Otoch

PPR

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho (pRP)
Jarbas Lima Adyson Motta

PT
Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandm Starling Waldomiro Fiomvante

PP

Valdomiro Meger Raimundo Santos

PDT

Euripedes Mimnda Fernando Lopes

PUPSDIPSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

André Puceinelli
Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 Vagas

B.Sa
Eduardo Barbosa

Antonio Gemido
Arolde de Oliveira

Benedito de Lim
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

PSDB

PMDB

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Luiz Moreim
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Pedro Corrêa
Ursicino Queiróz

Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laire Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi
Zai.re Rezende

Elias Mumd
Sebastião MadeiraBenito Gama

PFLIPTB
Augusto Viveiros



Tuga Angerami Eduardo Mascarenhas PP
Vanessa Felippe Jovair Arantes Sérgio Naya Marconi Periijo

PPR PDT
Antônio Jorge Carlos Airton SnvioAbreu LuizDuIão
Wagner Salustiano Felipe Mendes
I Vaga(s) Rogério Silva PLlPSDIPSC

PT Eujácio Simões Elton Rohnelt

Eduardo Jorge Arlindo ChinagIia
PSBJPMN

Esther Grossi Gilney Viana BetoLélis Bosto França

Marta Suplicy Humberto Costa Secretária: Ana Clara Serejo

PP Local: Serv. Com. Esp. - Anexon-Salas 13I-CI135-C - Ala Nova
Telefone: 7063n066

Laura Carneiro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Valdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL
PDT

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
Antônio Joaquim 2 Vagas (s)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°Euripides Miranda
2, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

PLlPSDIPSC ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL"
Roland Lavigne José Egydio (EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA).

PSDJPMN

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe Presidente: Saulo Queiroz i
I° Vice-Presidente: Jairo Carneiro I

PCdoB 2° Vice-Presidente: B. Sá

Lindberg Farias I Vaga (s) 3° Vice-Presidente: Adylson Motta

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Relator: Aloysio Nunes Ferreira

Local: SelV. Com. Esp. - Anexo n-Salas 1311135-Ala Nova Titulares Suplentés

TelefOlle:318-7065n066n052 PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL Átila Lins CiroNogue~

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
Jairo Carneiro Cláudio Cajado •
Paulo Heslander Jair Siqueira

PÚBUCOS FEPERAIS DE IRRIGAÇÃO E Saulo Queiroz Nelson Marquezelli
RECURSOS mnRICOS E APRESENTAR

PMDBPROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃo,
NO SENTIDO DE VIABIUZAR A Aloysio Nunes Ferreira Annando Costa

EXECUÇÃO DOS M);;SMOS. José Luiz Clerot Moreira Franco

Presidente: José Rocha
Pedro Novais I Vaga

1° Vice-Presidente: Júlio César PSDB
2° Vice-Presidente: João Leão Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro B.Sá Cleonâncio Fonseca
Relator: Nicias Ribeiro (pMDB)

PPR
Titulares Suplentes

Adylson Mota Jarbas Lima
PFLIPTB Prisco Viana I Vaga

José Rocha Albérico Cordeiro PT
JoséTude Aroldo Cedraz
Júlio César Betinho Rosado Hélio Bicudo Marcelo Déda
Roberto Pessoa Luiz Braga Milton Temer Sandra Starling

PMDB PP

André Puccinelli Freire Júnior Márcio Reinaldo Moreira Flávio Derzi
Cássio Cunha Lima Pinheiro Landim PDT
Nicias Ribeiro I vaga (s)

Coriolano Sales ÊnioBacci
PSDB

Arnon Bezerra Antônio Aureliano PLlPSDIPSC

João Leão Robério Araújo Eujácio Simões Expedito Júnior

PPR PSBJPMN
Enivaldo Ribeiro Moacyr Andrade José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso
Felipe Mendes I vaga (s) Secretária:

PT Local: SelV. Com. Esp. - Anexo rr-Salas 131-C/135-C - Ala
Padre Roque Alcides Modesto Nova
Domingos Dutra Fernando Ferro Telefone: 7067n06617052



Presidente: Laire Rosado (pMDB)
1°Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)
3° Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (pH..) ..
Relator: Ursicino Queiroz (pH..)

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LE(N°

4,s91, DE 1994, E SEUS APENSADOS, QUE
DISPÕEM SOBRE A POUTICA NACIONAL DE·

DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL - 459lJ94

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
. SESSÕES, PROFERIR PARECERA PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 1SS·A, DE
1993, QUE"ALTERA A REDAÇÃO DO

PARAGRAFO 1° DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155193 Autora: Cidinha Campos
Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1°Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: IbrahiinAbi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Ursicino Queiroz

PPR

PSDB

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Arruda

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Viceltte Cascione
Wilson Cunha

Suplentes

Andre Puccinelli
Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 Vaga (s)

Antonio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu ReSende

João Iensen
Philemon Rodrigues

B.Sá
Eduanlo Barbosa

Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes

Autor: Senado Federal

PPR

PSDB

PMDB

PFUPTB
Titulares

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Pedro Correa
Ursicino Queiroz

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Edinho Araújo
Euler Riberiro
Laire Rosado
RemiTiinta
Wagner Rossi

.Zaire Rezende

Antonio Jorge
Wagner Salustiano
Maria Valadão

PT

Carlos Airton
Felipe Mendes
Rogério Silva

Genion Peres
Ibrabim Abi-Ackel
Prisco Viana

PT

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Eduanlo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PP

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

Humberto Costa

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

PP

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Laura Cameiro
Valdenor Guedes

PDT

Carlos Camurça
Valdomiro Meger

Costa Ferreira
Dolores Nunes

PDT

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Antonio Joaquim
Euripedes Miranda

2 Vagas Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar
RenanKurtz

Roland Lavigne

Fernando Gabeira (PV)

PLlPSDJPSC

PSBJPMN

José Egydio

Raquel Capiberibe

Francisco Rodrigues

BetoLelis

PLlPSDJPSC

PSBJPMN
Paulo de Velasco

Adelson Salvador

Lindberg Farias

Secretario:
Local:
Telefone:

PCdoB
1 Vagas

PCdoB
Aldo Aràntes Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
LàcaI: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052..



Wilson Braga
Giovanni Queiroz Secretário (a): José Maria Aguiar Castro

Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C - Ala Nova
Pedro Canedo Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECERÁ

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
N° 169, DE 1993, QUE"ALTE..l!A O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUICÃO FEDERAL,

E PREVÊ RECURSÓS ORÇAMENTÁRIOS
A NÍVEL DAuNIÃo, ESTADOS E MUNICÍPIOS
PARA l\fANUTENCÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAúDE, COM Ó FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

José Linhares

Ubaldino Júnior

PSBJPMN

Alexandre Cardoso

José Jorge
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Raul Belém

Titulares

Presidente: Ivandro Cunha Lima (pMDB)
1°Vice-Presidente: Mauricio Requião (pMDB)
2° Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT) .
Relator: Raul Belém (PFL)

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70611706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 SESSÕES,

PROFERIRPARECERÁ PROPOSTA DE EMEN·
DA A CONSTITUIÇÃO N° 182.A,DE 1994, QUE
r~A ADMISSÃO DE PROFESSORES,
TECNICOS E CIENTISTAS ESTRANGEIROS

PELAS LlNIVERSIDADE& BRASILEIRAS
E CONCEDE AUTONOMIA AS INSTITUIÇÕES
DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLóGICA

Proposição: PEC-0182194 Autor: Sérgio Arouca e
Outros

FeuRosa
Ubiratan Aguiar

Nelson Ma.Ichezan
Paulo Bauer

Ivandro Cunha Lima
Lídia Quinan
Mauócio Requião

Ivan Valente
Pedro Wilson

Expedito Júnior

Gervásio Oliveira

Severiano Alves

B.Sá
Pimentel Gomes
Roberto A.Iaújo

Sebastião Madeira

Antônio Jorge
Enivaldo Ribeiro

Fausto Martello

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 Vagas

Suplentes

Alcione Athayde
Talvane Albuquerque

Titulares

Proposição: PEC-0169J93

PFUPTB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PMDB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

PSDB

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PPR

Adylson Motta
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PP

Jofran Frejat
José Linl:!ares

PDT

Serafun Venzon
Vicente André Gomes

PI.JPSDJPSC
Luiz Buaiz



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR PARECER. A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991,

. QUE "INT1{ODUZ MODIFICAÇÕES NA
FSTRUTURA POLICIAL"

COMISSÃó ESPECIAL
DFSTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROJrERIRPAREC~A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 96·A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇ(>ES NA

FSTRUTURA DO PODERJUDICIARIO.

PrOposição: PEC-46191 . Autor: Dep. Hélio Bicudo

PCdoB
Ricardo Gomyde Lindberg Faria~

Secretária: Ângela Mancuso .
Serviço de Comissões Especiais: Anexoli- Salas 131-0135-C
Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
l°Vice-Presidente: Deputado José Rezende
2° Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler
~o Vice-Presidente: Deputado Fausto MarteIlo
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes
PFL/PTB

Abelardo Lupion
A1J.gusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael VarelIa
Theodorico Ferraço
1 Vagas

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 Vaga(s)

Fe1lRosa
lldemar Kussler
Régis de Oliveira
Sy'lvio Lopes

Fausto MarteIlo
Jair Bolsonaro
Welson Gasparini

Hélio Bicudo .
José Fortunati
Nilmário Miranda

Laprovita Vieira
Yaldomiro Meger

Eulípedes Miranda
Wilson Velasco

don2:aga Patriota

'PMDB

PSDB

PPR

PI'

PP

PDT

PSBJPMN

Dávi Alves Silva
Efraim MoraiS

José Borba
José Rocha

Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo.Heslander

Aloysio Nunes Ferreira
No Mainardi

Pinhtiro Landim
3 Vagas

Herculano Angbinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Jarbas Lima
Júlio Redecker
Rogério Silva

Domingos Dutra
Marta Suplicy

. Milton Mendes

AlcioneAthayde
Marcos Medrado

Magno Bacelar
José Egydio

AdeJ.son Salvador

Proposição: PEC·96192 Autor: HéHo Bicudo e Outros
Presidente: Wagner Rossi (pMDB) .
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Cláudio Cajado Átila Lins
Corauci Sobrinho Benedito de Lira
Jair Siqueira João Iensen
Jairo Cameiro Leur Lomanto
Mauncio Najar Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB
AryKara Elias Abrahão
Gilvan Freire Luiz Fernando (PSDB)
José Luiz Clerot Marcos Lima
José Thomaz NonÔ 3 Vagas
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB
AlminoAffônso Ayrton Xerez
lldemar Kussler Danilo deCastro
Régis de Oliveira (PFL) Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PPR
Ibrahim Abi-Ackel Nelson Marchezan
Jarbas Lima .Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PI'
Luiz Mainardi José Genoíno
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pédro Wilson

PP
Costa Ferreira MarconiPerillo
Edson Queiroz Renato Johnsson

PDT
Enio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus. Schmidt

PLlPSDJPSC
De Velasco Francisco Rodrigues

PSBJPMN
José Carlos Sabóia Gonzaga Patriota

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo II - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052 .



Presidente: Jair Soares (PFL)
1°Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2° Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: EulerRibeiro (pMDB)

Proposição: PEC-0133192 Autor: NkiasRibeiro
Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPR)
2° Vice-Presidente: Robério Araújo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Domingos Dutra (P1)
Relator: Salomão Cmz (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PaOFERIR PARECERÁ PROPOSTA

DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃQ N° 133, DE 1992,
QUE"ACRESCENTA PÁRÁGRAFO AO

ARTIGO 231 DACONS~OFF;DERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS INDIGENAS)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira
Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIARA PROPOSTA DE
EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 33-A, DE 1995,

QUE "MODIFICA OSISTEMA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSJÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS"•

Proposição: PEC-33195 Autor: Poder Exewtivo

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Augusto Viveiros . Álvaro Gaudêncio Neto .
Cesar Bandeira DuUio Pisaneschi
Fátima PeJaes Femando Gonçalves
Jair Siqueira .José Carlos Vieira
Jair Soares Manoel Castro
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB
Euler Rineiro Darcisio Perondi .
José Aldemir Henrique Eduardo Alves
Lidia Quinan' Mauri Sérgio
Marisa Serrano Olavo Calheiros
Remi Trinta 2 Vagas
RitaCIlJl1l!1a

PSDB
Antônio Kandir Carlos M>sconi
Eduardo Mascarenhas Arnaldo Madeira
Marcia Marinho FeuRosa
Pimentel Gomes Osmhío Pereira

PPR
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
Mario Cavallazzi 2 Vagas
Prisco Viana

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto Paulo Paim.

PP
Laprovita Vieira Pedro VaJáda,res
Renato Jàmsson Valdenor Guedes

PDT
Wilson Campos Silvio Abreu
Euripides Miranda Cidinba Campos

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBJPMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário: Bronilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo lI-Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067nOS2

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROJ'ERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 163-A, DE

1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DÓISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SIT RIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO.N° 1, DE 1994.

(FUNDO SOCIAL DE EMERG:ENCIA)"•
Proposição: PEC.163J95 Autor: Poder Exewtivo

, Presidente: Pedro Novais (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Ritzel (pMDB)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPR)
Relatar: Ney Lopes (PFL)

Ivan Valente
Marta Suplicy

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Suplentes

Expedito Júnior

Carlos Camurça

Átila Lins
Hilário Coimbra
Munlo Pinheiro

Giovanni Queiroz

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Luciano Castro

PP

PDT

PPR

PSDB

PMDB

PFIJPTB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Domingos Dutra
GiJney Viana

Valdenor Guedes

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Titulares

Carlos Airton
Jair Bolsonaro

Alceste Almeida
Carlos da CllIbrás
Vic Pires Franco

Elton Rohnelt

Toga Ângerami
Robério Araújo

Antônio Joaquim



NanSouza
Silvernani Santos Eujácio Simões

Sylvio Lopes
Finno de Castro Tuga Angerami

João Leão
Robério Araújo

Yeda Crusius Augusto Nardes
Jair Bolsonaro

Presidente: Ary Kara (pMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPR)
Relator: DaICi Coelho (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Titulares

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jaime Martins
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Rodrigues Palma

Albérico Filho
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
Antonio do ValIe
Paulo Ritzel
Pedro Novais

Adroaldo Streck
Antonio Kandir
MaICio Fortes
Roberto Brant

Anivaldo Vale
Rogério Silva
Wagner Salustiano

Padre Roque
Paulo Bernardo
TeIma de Souza

Francisco Silva
Talvane Albuquerque

PFUPTB

PMDB

PSDB

PPR

Pr

PP

Suplentes

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

Vilmar Rocha

Aníbal Gomes
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Ricardo Rique

2 Vagas

Alzira Ewerton
2 Vagas

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

DaICi Coelho
Francisco Diógenes
Paes Landim
Paulo Heslander

AryKara
João Thomé Mestrinho
Roberto Valadão

Gilney Viana
José Pimentel

MaICos Medrado

Euópedes Miranda

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMDB
Elcione Barbalho

Rita Camata
1 Vagas

PSDB
Domingos Leonelli

Roberto Brant

PPR

Anívaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Pr
Inácio Atruda (PCdoB)

Pedro Wilson

PP

Renato Johnsson

PDT

Silvio Abreu

PlNSDJPSC

Expedito Júnior

PCdoB
Inácio Anuda Sérgio Miranda

Secretário (a): Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Esp.: Anexo II- Salas 1311135C- Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO

POSTA DE EMENDA À CONSTITUIC';'O nO 188
A, DE 1994, QUE 11ACRESCENTA PARÁGRAFOS

6° E '? AO ARTIGO 8" DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE ANISTIA
QUANTO PUNIÇÕES APLICADAS, ATRAVÉS

DE ATOS DE EXCEÇÃO, A SERVIDORES
MILIT,ARES 11 •

PLlPSDJPSC

Fernando ZUppo
RenanKurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Proposição: PEC-l88J94

PDT

PSBlPMN

AirtonDipp
Fernando Lopes

Exped;ito Júnior

Sérgio Guerra

Autor: Zaire Rezende

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: SelV.Com. Esp.Anexoll-Salas 1310135C-AlaNova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL.

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFURN)
Relator: Deputado Ivo Mainardi (pMDBIRS)

Deputados

Albérico Cordeiro (PTBIAL)
Márcio Fortes (PSDBIRJ)
Ivo Mainardi (PMDBIRS)
Carlos Alberto (PFURN)
Cunha Bueno (pPRlSP)
Paulo Delgado (PTIMG)
Aroldo Cedraz (PFUBA)
SelViço de Comissões Especiais: Anexo II - Salas 131C/135C
-Ala Nova
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Telefone (ramais): 706517061



DESTINADA A ACOMP(\NHAR OS PRgcEDI.
MENTOS REIATIVOS A DEMARCAÇAO DAS

TERRAS INDíGENAS E AS QUFSTÔES
DECORRENTES DESTE PROCESSO.

Coordenador: Deputado Sarney Filho
BLOCO PFLIPTB

Sarney Filho
Salomão Cruz

PMDB
Silas Brasileiro

PPR
Benedito Guimarães

Carlos Airton

PSDB
Marinha Raupp

PT
GilneyViana

PP
NanSouza

Secretária: Edla Bispo .
Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 13-C - Ala
Nova
Telefones: 318-7066/706717052



Subsecretaria de Edições Técnicas ~o Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS 10,00)
Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os SerttJes.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (RS 5,00)
Edição atnalizada em 1995 cootmdo as Emendas Coostitucimais e as Emandas Coostitucimais de

Revisão.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL 1CONSTITUlTION·
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (RS 5,00)

Tradução para o francês de Jacques Villemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constituci
onais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, da edição atnaiizada em 1994, contendoas Emendas
Constitucionais e as Emendas Constitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)
Edição de 1995.
Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (RS 3,00)
Edição de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713/93 e infonnaçõe8 complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (RS 5,00)
Edição de 1993.
Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAÇÓES, CONCESSÓESE PERMISSÕES NA ADMlNISTRAÇÃOPúBLICA (RS5,OO)
Edição de 1995.
Leis 8.666193, 8.883194, 8.987/95, texto da Constituição federal sobre matéria e Legislação

CarplemfJiar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (lU 45,00 • coleçlo)
Edição de 1994.

Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURÍD~CO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENl'AR (RS 5,00)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regimejurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas~~ e Legislação ÇOlJlpl~entar.

Pedidos À

SubleCretaria de Ediç6es Técnicu - Senado FederaL Praça dos 1iis Podem, Via N-l, Unidade de
Apoio m CEP 70165-900. BruOia-DF. TelefoneS: (061) 311-41S8 e 311-7333. Telex: (061) 13!7



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

n!l126 . abril/junho -1995
Leia neste número:
Uma visão crítica do Direito - André Franco Montoro
Processo orçamentário federal: problemas, causas e indicativos de solução - Osvaldo Maldonado Sanches
Expropriação dos bens utilizados para:fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior .
Ministério Público do Trabalho: prerrogativas do ofício são comunicáveis à sua atuação como parte? 
José Pitas
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de pensão e o mercado de capitais - Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e as decis€ies interlocutórias desafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneração tributária dos aposentados e pensionistas - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
Considerações acerca da constitucionalidade na expedição de medidas provisórias versando matéria
orçamentária pública (Nota técnica n° 1/95) - Robison Gonçalves de Castro
Requisitos par Ministro eConselheiro de Tribunal de Contas -lTorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principios informadores do contrato de compra e venda internacional na Convenção de Viena de
1980 - Judith Martins-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul- José Matías Pereira
Ônus sucumbenciais. Situações controvertidas. - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas sobre a exegese do artigo 102, I, n, da Constituiçio Federal- Ant&üo VJtal Ramos de V8lICOOCelOS
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho Penal cono teccnologia social (Notas sobre las contntdicciones dei sistem penal) - Juan Marcos
Rivero Sanchez...
Da codificação à lcl civil brasileira - Fernado Braga
O direito eleitoral português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intervençAo do Estado ~rasileiro e a política oligárquica na república velha - Maria Elizabeth Guima-
rães Thheira Rocha .
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amaral
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do risco administrativo - Heleno Taveira
Torres
A legitiriJação do Parlamento para funÇão fiscal- !ris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
Liderança: uma nova visAo - TAnia Mara Botelho
Agamennon Magalhães. O estadista do social, o administrador, o pensamento político - Jarbas Maranhão
Da Jurisprudência como ciência compreensiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gustin
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do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
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Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A introdução da Lex Mercatoria'no Br~il e 'a criação de uma nova dogmática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que não? Competência - Álvaro Lazzarini
A Constituição e a educação brasileira - Edivaldo M. Boaventura
A função judicante do Poder Legislativo no Brasil- Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérvulo da Cunha
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereira Nobre Júnior
Apropriação indébita em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Dias
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A união estável e a Lei n2 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - Otto Eduardo VlZeu Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavascki
Revisão do decênio da Reforma Penal (1985-1995). Considerações sobre a "Execução Provisória da
Sentença Penal" - Maurício Kuebne
A contribuição da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura jurídica da prostituição infantil- Josiane Rose Petry Veronese
Contratação direta: dispensa de licitação combase no art. 24, inc. VIll, da Lei n2 8.666/93 - Jorge Ulisses 1.
Fernandes
Empresa agrária e estabelecimento agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neoliberalismo e desadministrativização - Gladston Mamede
Prestação de contas - instrumento de transparência da Administração - Flávio Sátiro Fernandes
Regimes de concorrência e políticas de concorrência na América Latina: o caso do Mercosul- José Matias
Pereira
A evolução jurispmdencial dos sistemas regionais internacionais de proteção aos direitos humanos - Jete
Jane Fi9rati
Contribuições sociais: a certidão positiva de débito com efeito de negativa em face do § 32 do art. 195 da
Constituição Federal- Fabiana de Menezes Soares
Invalidação "ex ofticio" dos atos administrativos pelo juiz - José Américo A. Costa
A discricionariedade administrativa e o controle judicial de seus limites - Amandino Teixeira Nunes Júnior
O contrato com cláusula de risco para exploração de petróleo no Brasil- Thadeu Andrade da Cunha
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Sorto
Lei sobre o Tribunal Constitucional Federal Alemão. (Lei do Tribunal Constitucional Federal) - Luís
AfonsoHeck
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e indigenismo dos juris
tas latino-americanos - Silvio Meira
A Responsabilidade do Estado-Juiz - Rogério Marinho Leite Chaves
Da correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas
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REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (R$ 10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução nO 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nOs 51, 58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (R$ 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO 1170 CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N°S 1, 10, 12, 17, 22, 82 A 84, 88 A 108, 110 A
127. (R$12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos jurídicos e técnico-Iegislativos com circulação ininterrupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

Edição de 1995.

Proposições legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

}O Volume: Defesa da concorrência no Mercosul- Professor Werter Faria; 2° Volume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Werter Faria; 3°
Volume: O'regime comum de origem no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5°Volume: Disciplina da concorrência de controle das concentra
ções de empresas no Mercosul; 6° Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integração do Mercosul; 7° Volume: O estabelecimento de uma política comum de prote
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: Hannonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (R$ 10,00)

Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLÍTICA DE ALBERTO PASQUALINI (R$ 25,00)

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (RS 12,00)

loa edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 'EleiÇões de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.
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