
•
DIÁRIO

-ANO ILVD- N'l76

República Federativa do BrasiI

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

BRAStLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RECURSOS

Recurso n' 24, de 1991 (Contra declaração de prejudi
cialidade) - (Do Sr. Max Rosenmann) - Requer, nos
termos do § 2'-do art. 164 do Regimento Interno, a manifes
tação do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de
Lei n' 541, de 1991~

Recurso n' 38, de 1992 (Contra decisão da Presidência
em questão de ordem) - (Do Sr. DeIcino Tavares) 

. Requer seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação sobre decisão de questão de ordem, proferida

Proposta de Emenda à Constituição n' 131, de 1992
(Do Sr. IDysses Guimarães e outros) - Acrescenta ao'
Título Vlll da Constituição Federal o Capítulo IX - Da
Habitaçãó de Interesse Social.

PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle n' 57, de 1992
(Do Sr. Valdir Ganzer e outros 2) - Propõe à Comissão
de Finanças e Tributação a implementação de fiscalização
e controle da execução dos Fundos Constitucionais de Fi
nànciamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do
Centro-Oeste (FCO).

Proposta de Fiscalização e Controle n' 59, de 1992
(Do Sr. Antonio Faleiros) -Solicita ao Tribunal de Contas
da União as informações abaixo especificadas.

Proposta de Fiscalização e Controle n' 60, de 1992
(Do Sr. Luiz Gushiken) - Solicita que a Comissão de

, Economia, Indústria e Comércio requeira ao Tribunal de
Contas da União cópia do Processo n' 03925/90-0, relativo
à denúncia apresentada pelo Deputado José Genoíno de
irregularidades no âmbito do Ministério da Reforma e De
senvolvimento Agrário - MIRA0.

SUMÁRIO
1- ATA DA 160' SESSÃO DA l' SESSÃO LEGISLA

TIVA DA 49' LEGISLATURA EM 11 de OUTUBRO DE
1991

1- Abertura da Sessão
D - LeItura e 8ll8iaatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Espediente
REQUERIMENTO (Relatório do Senhor Deputado

Genésio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.)
- N' 1.824192 - Do Senhor Deputado Paulo Ramos,

que solicita informações sobre empréstimos concedidos
com base na Instrução n' 1.008, do Banco Central, utilizada
como instrumento de socorro de instituições financeiras
e outros.

MENSAGENS

Mensagem n" 653, de 1992 (Do Poder Executivo)-
. Submete. à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo Internacional sobre a Utilização de Estações
Terrenas de Bordo da INMARSATem Águas Territoriais
e em Portos, concluído em Londres em 16 de outubro
de 1985 e assinado pelo Brasil em 29 de janeiro de 1987.

Mensagem n' 654, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Convenção Interamericana sobre a Restituição Interna
cional ~ Menores, celebrada em Montevidéu em 15 de
julho de :t989, na Quarta Conferência Especializada Intera

.mericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV).

PROPOSTAS DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n' lOO-A, de 1992
(Do Sr. Mussa Demes) - Altera a redação dos §§ l' e
4' do art. 156 da Constituição Federal; tendo parecer: da
Comisslo de Constituição e Justiça e de Redação, pela

I~bilidade .

. !...._----------------..
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na .sessão plenária de 23 de janeiro de 1992, sobre substi
tuição de membro de Comjssão Permanente em virtude
de desligamento de partido, ocorrido por designação do
Líder, sem alteração de proporcionalidade. .

Recurso n~43, de 1992 (Contra parecer terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Daso Coimbra e outros) - Re
quer, na forma do art. 144, c/c art. 132, § 29, do Regimento
Interno, que seja apreciado pelo Plenário o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n9 3.528, de 1989.

. Recu'rso n~ 74, de 1992 (Contra decisão cO:n~lusiva
de Comissão) - (Do Sr. Victor Faccioni e outros) '-- Re
quer, na forma do art. 132, § 2~, do Regimento Interno,
que o Projeto de Lei n~ 4.396, de 1989, seja apreciado
pelo Plenário.

Recurso n9 79, de 1992 (Contra declaração de prejudi
cialidade) - (Do Sr. Gérson Peres) - Requer, na forma
do art. 164, § 29 , do Regimento Interno, a manifestação
do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de Resolu
ção n9 30, de 1991.

Recurso n9 81, de 1992 (Contra decisão conclusiva
de Comissão) - (Do Sr. Sigmaringa Seixas) - Requer,
na forma do art. 132, § 29 , do Regimento Interno, que
o Projeto de Lei n9 2.461, de 1989, seja apreciado pelo
Plenário.

SIDNEY DE MIGUEL (Pela ordem) - Falecimento
da Líder do Partido Verde alemão, Petra Kelly.

IV - Pequeno Expediente
RUl3ENS BUENO - Distribuição dos recursos orça-

mentários aos Estados. .
, SARNEY FILHO - Repúdio da bancada nordestina

à ação de grupos neonazistas no País.

JOSÉ GENOÍNO - Elaboração de nova política de
informação e inteligência para o País.

PINGA FOGO DE OLIVEIRA - Necessidade de
urgente regulamentação do art. 203 da Constituiç~o Fe
deral.

CARDOSO ALVES - Reforma tributária.
ALCIDES MODESTO (Pela ordem) - Solicitação

à Mesa de garantia de vida para o orador em viagem a
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

JANDIRA FEGHALI - Posicionamento do PC do
B, contrário à Lei TorriceIli, aprovada pelo Congresso dos
Estados Unidos, relativa ao embargo comercial a Cuba.

EDUARDO JORGE (Como Líder) - Sugestões da
liderança do Partido dos Trabalhadores para a discussão
da reforma fiscal.

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Compromisso re
gimental e posse do Deputado Carlos Nelson Bueno.

LUCI CHOINACKI - Medidas governamentais ne
cessárias ao desenvolvimento do setor rural brasileiro.

LUIZ VIANA NETO -Necessidade de recuperação
da BR-I01 no trecho entre Aurelino Leal e a ponte sobre
o rio Jequitinhonha, Estado da Bahia.

TOURINHO DANTAS - Críticas a artigo do jorna
lista Paulo Francis sobre os nordestinos.

CÉSAR BANDEIRA - Denúncia de irregularidades
nas eleições municipais no Estado do Maranhão.

MARCOS LIMA - Críticas àsolicitação, pelas em
presas distribuidoras de derivados de petróleo, de aumento
real no preço da gasolina.

MENDONÇA NETO (Pela ordem) - Falta de com
parecimento dos membros da Mesa às sessões da Casa.

AMARAL NETTO - Conveniência de intervenção
no setor de segurança do Rio de Janeiro.

EDSON SILVA - Réplica ao pronunciamento do
Deputado Amaral Netto.

AMARAL NEtTO (Pela ordem) - Tréplica ao pro
nunciamento do Deputado Edson Silva.

BENEDITO DE FIGUEIREDO - Nota publicada
no jornal Folha de S. Paulo sobre a paralisação das obras
da hidrelétrica de Xingá. .

PEDRO TONELLI - Conveniência da liberação de
recursos para o assentamento de pequenos produtores e
trabalhadores rurais. Críticas à atuação do Governador
Roberto Requião, do Estado do Paraná. Necessidade de
nomeação do Reitor da Universidade de Uberlândia, Esta
do de Minas Gerais.

ERNESTO GRADELLA - Solidariedade do orador
aos professores da rede pública do Estado de São Paulo.
Críticas ao posicionamento do Governo Itamar Franco em
relação à privatização de empresas estatais.

ELIAS MURAD - Preço dos medicamentos no País.
CUNHA BUENO - Necessidade da elaboração de

legislação relativa à realização do plebiscito sobre a forma
e o sistema de governo no País.

CELSO BERNARDI - Inconveniência da criação
do Imposto sobre Transações Financeiras - ITF. Neces
sidade de criação da quota municipal do salário-educação.

TILDEN SANTIAGO - Críticas do orador à privati
zação da empresa Acesita.

PRESIDENTE (Robson Tuma) - Solicitação do
comparecimento dos Deputados ao plenário para aprecia
ção da Ordem do Dia.

GILVAN BORGES - Declarações do Mirtístro Cou
tinho Jorge, do Meio Ambiente, sobre a dematcação das
terras dos índios Yanomami.

MURILO PINHEIRO - Conveniência de redução
dos impostos incidentes sobre a comercialização de veículos
fabricados no País.

PAULO PAIM - Solicitação de inclusão na pauta
da Ordem do Dia de projeto de lei relativo à política sala
rial.

HAROLDO LIMA - Críticas do orador ao posicio
namento do Governo Itamar Franco em relação à privati
zação de empresas estatais.

RUBEN BENTO - Necessidade de pavimentação
da BR-174. Posicionamento do orador quanto à demar
cação de terras indígenas.

MARIA LAURA - Críticas da oradora ao posiciona
mento do Governo Itamar Franco em relação à privatização
de empresas estatais.

FLÁVIO ARNS - Atuação da ONU na reabilitação
das pessoas portadoras de deficiências.

CARLOS LUPI - Conveniência de entendimento
político entre o Governador Leonel Brizola, do Estado
do Rio de Janeiro, e o Presidente Itamar Franco.
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NELSON BORNIER - Apoiamento do orador ao
Governo Itamar Franco. ' , .

VIRMONDES CRUVINEL":- Importância política
do Deputado Ibsen Pinheiro para o processo de implan
tação do regime parlamentarista no Brasil.

JOSÉ EGYDIO - Transcurso do aniversário de
emancipação política do Município de !tacaora, Estado
do Rio de Janeiro. .

CARLOS SCARPELINI - Alerta do orador sobre
os riscos de convulsão social no País.

ANDRÉ BENASSI - Falecimento do Deputádo
Ulysses Guimarães.

AROLDO GÓES - Anúncio pela Varig do início
de operação de linha aérea para a Ásia.

JÚLiO CABRAL ~ Ürgente recuperação pelo Go
verno Federal do setor de saúde pública do País.

SOCORRO GOMES - Cassação pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Pará do direito garantido a estudantes
e idosos relativamente ao pagamento de passagem em
transportes coletivos.

VALDIR GANZER - Anúncio de envio ao Con
gresso Nacional de proposta de ajuste fiscal de emergência
elaborado pelo Governo Itamar Franco. Declarações à im
prensa do Ministro da Indústria, do Comércio e do Turis
mo, José Eduardo de Andrade Vieira, sobre incentivos
fiscais para as regiões Norte e Nordeste do País.

ROBERTO BALESTRA - Transcurso da data de
criação do Estado do Vaticano.

FRANCISCO SILVA - Transcurso do aniversário
de emancipação política do Município de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro.

GEDDEL VIEIRA LIMA - Transcurso do 239 ani
versário de fundação do jornal Tribuna da Bahia.

NILSON GIBSON - Artigo "Hordas na Praia", pu
blicado no jornal O Globo. Conveniência de revisão pelo
PT do quadro de filiados ao partido.

NELSON MARQUEZELLI - Conveniência da ado
ção pelo Governo Federal de projeto relativo à privatização
da Acesita elaborado por técnicos do Banco do Brasil.

LUIZ SOYER - Posicionamento das Forças Arma
das brasileiras durante o julgamento pelo Congresso Nacio
nal do pedido de abertura de processo de impeachment
do Presidente da República.

RUBEM MEDINA - Defesa do Programa Nacional
de Desestatização.

JOSÉ FELINTO - Inconveniência da anulação da
eleição para a Prefeitura do Município de Morretes, Estado
do Paraná.

OTTO CUNHA - Intranqüilidade entre os proprie
tários rurais no Estado do Paraná diante das freqüentes
invasões de terras.

JONES SANTOS NEVES - Homenagem à memória
do Deputado Ulysses Guimarães.

NEUTO DE CONTO - Importância das mobiliza
ções populares pela restàuração da moralidade pública no
País.

PASCOAL NOVAIS - Conveniência de alocação
pelo Governo Fede,.ral de maiores recursos orçamentários
para o setor habitacional brasileiro.

COSTA FERREIRA - Conveniência da previsão de
recursos no Orçamento da União para atendimento à de-
marcação' de terras indígenas. .

SÓLON BORGES DOS REIS - Transcurso do 429

aniversário de fundação da Sociedade de Amigos de Inter
lagos, São Paulo, Estado de São Paulo.

JORGE TADEU MUDALEN -Eleição do peeme
debista Vicentino Papotto para a Prefeitura do Município
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

VASCO FURLAN - Críticas do orador à política
de majoração de preços da energia elétrica no País.

LAPROVITA VIEIRA - Conveniência de celeri~

dade na reformulaçáo das políticas fiscal e tributária brasi
leiras.

DJENAL GONÇALVES - Posse do Senador Alba~
no Franco na Confederação Nacional da Indústria - CNI.

CIDINHA CAMPOS - Parcialidade do Juiz João
Carlos da Rocha Mattos, do Estado de São Paulo.

. ELIEL RODRIGUES - Transcurso do Dia do Pro
fessor.

CÉSAR SOUZA - Revisão constitucional.
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Homenagem do ora

dor às organizações e pessoas que atuam no amparo à
criança e ao adolescente.

MATHEUS IENSEN - Importância da fé divina para
superação da crise sócio-econômica brasileira. Anúncio de
apresentação pelo orador de projeto de lei que regulamenta
a impressão de contratos.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Homenagem à memória
do Deputado Ulysses Guimarães.

LEOMAR QUINTANILHA - Mortalidade infantil
no País.

JOSÉ FALCÃO - Transcurso do jubileu de ouro
sacerdotal do Monsenhor Renato de Andrade Galvão, de
Feira de Santana, Estado da Bahia.

ONAIREVES MOURA - Importância da atuação
dos Vereadores.

NESTOR DUARTE - Transcurso do 239 aniversário
do jornal Tribuna da Bahia.

AVENIR ROSA - Homenagem do orador ao jorna
lista Assis Chateaubriand.

DÉRCIO KNOP - Conveniência da regulamentação
do art. 260 da Lei n9 8.069, de 1990, que prevê fonte de
recurso para o atendimento à criança e ao adolescente
brasileiros.

JOÃO PAULO ~ Nec~ssidade de reformulação da
política econômica para o crescimento do País.

FÁBIO RAUNHEITTI - Transcurso do 469 aniver
sário do Município de Engenheiro Paulo de Frontin, Estado
do Rio de Janeiro.

ARY KARA - Cumprimentos do orador aos Prefei
tos eleit0s das regiões do Vale do Paraíba e da Serra da
Mantiqueira, Estado de Sáo Paulo.

V - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: ANTÓNIO MORI
MOTO, ELIAS MURAD, EDSON SILVA, GILVAN
BORGES E OUTROS, FRANCISCO SILVA, ROMEL
ANísIO, NILSON GIBSON, LAPROVITA VIEIRA,
CARLOS SANTANA, VASCO FURLAN E OUTROS,
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JOSÉ CARLOS COUTINHO, GEOVANNI QUEIROZ,
FLÁVIO PALMIER DA VEIGA, MATHEUS IENSEN,
AUGUSTO CARVALHO E OUTROS.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado GER
MANO RIGOTTO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 52, de 1992, para que o Projeto de Lei n9 1.485,
de 1991, seja submetido ao Plenário. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados CHICO VIGILANTE, CARLOS LUPI, GERMA
NO RIGOTTO, JABES RIBEIRO, ÂNGELA AMIN.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 59, de 1992, para que o Projeto de Lei n9 1.051,
de 1991, seja submetido ao Plenário. Votação de requeri
mento para retirada da matéria da pauta da Ordem do
Dia. Aprovado.

Usou da palavra, durante a votação, o SI. Deputado
GERMANO RIGOTTO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 66, de 1992, para que o Projeto de Lei n9 1.767,
de 1991, seja submetido ao Plenário. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GERMANO RIGOTTO, CHICO VIGILANTE,
JABES RIBEIRO, CARLOS LUPI,. ÂNGELA AMIN,
CARDOSO ALVES, SOCORRO GOMES.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n° 72, de 1992, para que o Projeto de Lei n9 4.477,
de 1989, seja submetiqo ao Plenário. Aprovado. '

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs; Depu
tados JABES RIBEIRO, GERMANO RIGOTTO, CAR
LOS LUPI, ÂNGELA AMIN, CHICO VIGILANTE,
EURIDES BRITO, CARDOSO ALVES, SOCORRO
GO_MES, JABES RIBEIRO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferimento
do pe~ido de verificação de votação formulado pela Depu
tada Angela Amin.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados CARDOSO ALVES, GERMANO RIGOTTO.

'PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 73, de 1992, para que o Projeto de Lei n9 1.641,
de 1991, seja submetido ao Pienário. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados cmco VIGILANTE, GERMANO RIGOTTO,
CARLOS LUPI, JABES RIBEIRO, ÂNGELA AMIN,
NELSON MARQUEZELLI, RICARDO IZAR, EURI
DES BRITO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 57, de 1992, contra o parecer da Comissão
de Finanças e Tributação pela inadeq).lação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de

.Lei n9 1.266, de 1991. Rejeitaon
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados CHICO VIGILANTE, GERMANO RIGOTTO,
CARLOS LUPI, ÂNGELA AMIN, JABES RIBEIRO,
EURIDES BRITO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 58, de 1992, contra o parecer da Comissão
de Finanças e Tributação pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei n9 1.328, de 1991. Rejeitado.

~..----------

Usaram da palavra, durante a votação, 'os Srs., Depu
tados CHICO VIGILANTE,.JABES RIBEIRO, ANGE
LA AMIN, GERMAN0 RIGOTTO, EURIDES BRITO,
CARLOS LUPI.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 60, de 1992, contra o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela inconstitucio
nalidade do Projeto'de'Lei'n9 5.051, de 1990. Rejeitado.

Usaram da palavra,durante a votação, os Srs. Depu
tados CHICO VIGILANTE, CARLOSLUPI, ÂNGELA
AMIN, FÁBIO RAUNHEITTI, CHICO VIGILANTE,
JABES RIBEIRO, NELSON MARQÚEZELLI, EURI
DES BRITO, ÂNGELA AMIN, RICARDO IZAR, NAN
SOUZA, CARLOS LUPI, GERMANO RIGOTTO,
ERALDO TRINDADE, CARDOSO ALVES, CHICO
VIGILANTE, CARDOSO ALVES, HÉLIO BICUDO,
CARDOSO ALVES.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferimento
do pedido de verificação de votação formulado pelo Depu
tado Nelson Marquezelli.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados RICARDO IZAR, CHICO VIGILANTE, CAR
LOS LUPI, NELSON MARQUEZELLI, SAULO COE
LHO, GERMANO RIGOTTO, MARCELINO ROMA
NO MACHADO, EURIDES BRITO, ERALDO TRIN
DADE, JAIR BOLSONARO, GERMANO RIGOrrO,
CHICO VIGILANTE, ERALDO TRINDADE, CAR
LOS NELSON, CARLOS LUPI, CHICO VIGILANTE,
MENDES BOTELHO, JOÃO ALVES, AROLDO CE
DRAZ, ALDO PINTO, JOÃO PAULO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprovado o
Recurso n9 60, de 1'992.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 65, de 1992, contra o parecer da Comissão
de Finanças e Tributação pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei n9 2.481, de 1992. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados CHICO VIGILANTE, RUBENS BUENO, CAR
LOS LUPI, JOÃO ALMEIDA, MARIA VALADÃO,
EURIDES BRITO, CUNHA BUENO, NELSON MAR
QUEZELLI, TELMO KIRST.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 67, de 1992, contra o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela inconstitucio
nalidade do Projeto de Lei n9 983, de 1991. Votação de
requerimento para retirada da matéria da pauta da Ordem
do Dia. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação do
Recurso n9 77, de 1992, contra o parecer da Comissão
de Finanças e Tributação pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei n9 941, de 1991. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados RUBENS BUENO, CHICO VIGILANTE, CAR
LOS LUPI, JESUS TAJRA, MARIA VALADÃO,
JOÃO ALMEIDA, RENILDO CALHEIROS, NELSON
MARQUEZELLI, NILTON BAIANO, TADASHi KU
RIKI.
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PRESIDENTE (Inocêncio .Oliveira) - Retirada do
Recurso n9 70, de 1992, da pauta da·Ordem do Dia.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado CÉSAR
SOUZA.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Transferência
da apreciação do Recurso n9 75/92, para o final da Ordem
do Dia.

PRESIDENTE (Inocêncio, 91ivéir~) - Votação de
requerimento para retirada da pauta do Requerimento de
urgência para traIllitação do Projeto de Decreto Legislativo
n9 141,de 1991. Aprovado.

~RESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei Complementar n9 73-F, de 1991. Votação do requeri
mento para retirada da matéria da pauta da Ordem do
Dia. Aprovado. ,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 104-A,
de 1991. Encerrada a discussão. Aprovados o projeto e
a redação final.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apreciação
preliminar de parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação pela inconstitucionalidade e injuridi
cidade do Projeto de Lei n9 5.051, de 1990. Rejeitado
o parecer, a matéria volta à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados CHICO VIGILANTE, NELSON MARQUEZE
LU, CARLOS LUPI, RUBENS BUENO, MARIA VA
LADÃO, NILSON GIBSON, JESUS TAJRA, RUBENS
BUENO.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apreciaçao
preliminar de parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação pela inadmissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição n9 75, de 1991. Aprovado o parecer,
a matéria vai ao arquivo.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados RUBENS BUENO, GERMANO RIGOTTO,
CARLOS LUPI, CHICO VIGILANTE, MARIA VALA
DÃO, JESUS TAJRA.

VI - Grande Expediente
ÂNGELA AMIN - Avaliação do desempenho do

Governo Fernando Collor.
JANDIRA FEGHAU - Necessidade de mudança

do modelo de desenvoldimento do País. Posicionamento
do PC do B diante do Governo Itamar Franco.

PRESIDENTE (João de Deus Antunes) - Comuni
cação ao plenário sobre convocação de sessão conjunta
para as 19 horas.

VII - Comunicações Parlamentares
JOÃO PAULO - Conveniência de antecipação da

revisã.o constitucional.

ANTÓNIO MORIMOTO - Conveniência da conces
são de autorização para a exploração manual do rescaldo
do garjmpo de Jacundá, Estado de Rondônia. Necessidade
da destinação de recursos do Planaflora para o combate
à vassoura-de-bruxa na lavoura cacaueira do Estado.

DÉLIO BRAZ - Denuma" de irregularidade nas
eleições muncipais de 1992 na região do entorno de Brasí
lia, Distrito Federal.

.VIll- Encerramento
2 - ATO DA PRESIDÊNCIA
Constituir Comissão Especial para apreciar e dar pare

cer sobre todas as
proposições em trâmite nesta Casa referentes à Legislação
Eleitoral e Partidária, especificamente as que dispõem so
bre inelegibilidade, Lei ~rgânica dos Partidos Políticos,
Código Eleitoral e Sistema Eleitoral .

COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, 16~ reu

nião (Ordinária), em 12-8-92, 17~ reunião (Ordinária), em
21-10-92.

b) Comissão de Finanças e Tributação, 18~ reunião
(Ordinária), em 21-10-92

c) Comissão Especial - Legislação Eleitoral e Parti
dária, Reunião de Instalação e Eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes, em 21-10-92.

4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa Nacional, n9 15/92, em 13-8-92,

n9 16/92, em 2-9-92, n9 17/92, em 15-9-92, n9 18/92, em
16-9-92.

b) Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvi
mento Urbano e Interior, n9 8/92, em 21-10-92.

5 - REDISTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvi-

mento Urbano e Interior, n9 3/92, em 21-10-92.
6- MESA
7 - LÍDERES E VICE- LÍDERES
~ - COMISSÕES

Ata da 160a Sessão" em 21 de outubro de 1992
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1° Secretário; Robson Tuma, 2° Suplente

de Secretário; Nilson Gibson, João de Deus Antunes e AntÔnio de Jesus,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COM}'ARECEM OS SENHORB~
Ibsen Pinheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocencio Oliveira

Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira
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III - EXPEDIENTE
REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Genésio Bernardino, primeiro Vice-Pre
sidente, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.824/92

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

mento.
Solicita informações sobre empréstimos concedidos.

. com base na Instrução n? 1.008, do Banco Central, utili·
zada como instrumento de socorro de instituições finan·
ceiras e outros.

I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Ramos encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Càmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, para obter
esclarecimentos relativamente à Instrução n° 1.008, do Banco
Central, utilizada como instrumento de socorro de instituições
financeiras e outros, especificando o seguinte:

1-Nome do beneficiário (razão social).
2 - Data da concessão.
3 - Valor da concessão à época em moeda nacional.
4 - Situação atual de cada empréstimo em relação ao

pagamento, especificando aqueles que foram quitados com
as respectivas datas de quitação.

5 - Nome do responsável pela concessão do empréstimo,
bem como o nome do Ministro que ocupava a pasta da Fazenda
ou Economia no momento da concessão.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

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

doGenésio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo, ad referendum
Em 21-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Brasília, 17 de setembro de 1992

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 1.824 /92

Autor: Deputado Paulo Ramos
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos Constitucionais e Regimentais requeiro a

Vossa Excelência sejam solicitadas ao Ministério da Economia
as informação abaixo, em relação à conhecida Instrução n9

1.008, do Banco Central, utilizada como instrumento de socor
ro de instituições financeiras e outros:

1 - Nome do beneficiário (razão social).
2 - Data da concessão.
=~ - Valor da concessão à época em moeda nacional.
4 - Situação atual de cada empréstimo em relação ao

pagamento, especificando aqueles que foram quitados com
as respectivas datas de quitação.

5 - Nome do responsável pela concessão do empréstimo,
bem como o nome do Ministro que ocupava a pasta da Fazenda
ou Economia no momento da concessão. - DeputadoPaulo
Ramos.

Irma Passoni - PT.
Rio Grande do Sul

Hilario Braun - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista de pre

sença registra o comparecimento de 54 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 29

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 19 ,

Secretário, procede à leitura do seguinte

Bahia

Tourinho Dantas - Bloco; Ubaldo Dantas - PSB.
Minas Gerais

Alvaro Pereira - PSDB.
Rio de Janeiro

Cyro Garcia - PT.

João Colaço - PTR.

sno Paulo

Pernambuco

Roratma

Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Júlio Ca
bral- PTR; Marcelo Luz --PTR; Ruben Bento - Bloco;
Teresa Jucá - PDS_

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Eraldo Trindade - Bloco;-Fáti
ma Pelaes - Bloco; Gilvan Borges - PMDB; Lourival Frei
tas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio Barcellos - Blo
co; Valdenor Guedes - PTR.

Pará

Alacid Nunes - BlbCO; Carlos Kayath - PTB; Domin
gos Juvenil - PMDB; Gerson Peres - PDS; Giovanni Quei
roz - PDT; Hermínio Calvinho - PMDB; Hilário Coimbra 
PTB; Mário Chermont - PTR; Mário Martins - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Rocha 
PT; Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomes - PC do B; Val
dir Ganzer - PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Beth Azize - PDT; Euler Ribeiro
- PMDB; José Dutra - PMDB; Pauderney Avelino - PDC;
Ricardo Moraes - PT.

RondOnia

Antônio Morimoto - PTB; Carlos Camurça - PTR;
Nobel Moura - PTR.
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MENSAGEM NlI 653. DE 1992
(Do Poder Executivo)

Submete ã consideração do Congresso Nacional o tex
to do Acordo Internacional sobre a Utilização de E!
tações Terrenas de Bordo da INMARSAT em Águas Terr!

toriais e em Portos t concluído em Londres em 16 de
outubro de 1985 e assinado pelo Brasil em 29 de ja

neiro de 1987.

(ÃS COMISSOES DE llELAQjES ElCl'ERIllIlES; DE VIAÇÃO E TRANSPOR
TES, DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE CIENcIA E TEffi)LQ-
GIA, CCNIJNICAÇ/<) E INRJI1MÁTICA; E DE CONSTITIJIÇ./i) E JUSTIÇA E

DE REDAÇÃO (ART. 54).

SenIIora Membrno do ConJll'110 Nacional,

Em confonnldlde com o dlJpooIo 110 AJlIlO 49, lnclJo I, da ColUlltulçlo FedoraI,
IllbmelO lelevlda COOI!deraçIo de VOIIU Ilxceltnclas, ICOlI1panhldo de Ilxpooiçlo de Motlv..
do Senhor Minlolro de Esl&do dai RelllÇllelllxlerioreJ, o !eXIO do Acordo Inremaclonal sobre a
UlÜ1zaçIo de l!stlIÇlleI Tomou de llooIo da INMARSAT em ÁIUU Territoriais e em Ponos.
COllCluldo em Londles em 16 de outubro de 1985 e assinado pelo BmUem 29 de jllll:iro de 1987.

Bruru.. 15 de outubro de 1m.

EXPOSIÇlto DE IIOTIVOS N9 380/MRE. DI': 30 DE SETEMBRO DE 1992 •
!lO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

Braa11ia, em 30 d. setembro de 1992.

Exc.lentl••1ao Senhor pr••ldent.. da Reptlblloa,

Sub.eto A alta consideraçAo de Vossa Excel'ncia o anexo

téxto do Acordo Internacional sobre a utilizaç!o de Estações

Terrenas de Bordo da INHARSAT ea Agua. TerritoriaIs • e. Portos,

conclu1do e. Londres, e. 16 de outubro cSe 1985, durante a IV SeRalo
da Asse1lbl'ia da Orqanizaçio Internacional de Telecollunicaçae.
Maritima. por Sat61ite-INKARSAT' e assinado pelo Bra.il, 8. 29 d.

~analro a. 1987.

2. O Acordo, gui.ndo-•• pelOS objetivos da INMARSA'l', buaca
.elhorar as comunicações de socorro e aquela. relativas l sequrança
da vida hUJlan& no .ar, assi1l como a eficit1:ncia e a gostA0 das

.lIbarcações. O Acordo traz importante contribuiç!o para a sequrança
aarltiaa, para a eficAci. da. opel'açlle. navai. 8, conaeqüente.ent.,

para o co.l6rcio internacional.

3. H.... ..ntido, a. Part.. autorizarlo a operaçAo de
estaç&.. terran.. de bordo coai•• ionadas p.la INHARSAT •• suas
4qua. t.rritoriais • portos. O Acordo estipula, ainda, uma s.ri. d.
condições l. quais as referidas estações estal"io sujeitas: permite

que as Partes proiball ou suspendam aa reteridas operaç6es no.
portos ou 'qu.. territoriais que .1.. e.pecifique.: e e.tabelece
que .eu. di.positivos nlo slo aplicAvai. aos navios de querra, n••
a outra. embarcJç13e. gov.rnam.ntais oparadas co. tina nlo
comerciai••

4. A Empr... Br..1l.1ra a. Talacollunicaçe•• S.A. (EHBRATELI.

d••iqnada .iqnatAria do Acordo pelo Governo brasileiro, considera
que ..... instrull.nto internacional atende aos int.r••••• do 8ras11

no .ator, tendo solicitado ao Minlst'rio da. Relações Exteriores
provid.nclas nscess'rias li sua ratiticaç40.

5. Para que entre aa vi'iJor, • precIso que 25 (vint.. a cinco)
Estados-Membro. da INMARSAT s. torne. Partes do Acordo. Até a
presente data, e••• 181nlmo nAo toi alcançado~. o que vem a reforçar

a relevAncia da ratificaçã.o por parte do Governo bra.ileiro.

6. h tai. condiça.s, submeto • elevada conaideraçlo d.

Voasa Excal'ncia o anaxo projeto da Hensaqe. ao Congresso Nacional,
a tim d. quo o presente ato internacional seja encaminhado l devida

apreciaç!o do Poder r.eq101ativo.
Respei to.amante,

CELSO IAPER
Ministro de Estado das Relaç6es Exteriores

• CoPIA AU I E.~ I:~

SECRE1A'HA Oi,; t ·;UliO 0,\5 R:!U.ÇOE'S EXTFR'ORES

Bru/lla. ImJ:t ,,,,ll A,--t~~d. 191&.,
_'1":'-- 0~\.<>.--!:'_:~':-:""="""'11" '.1., "'I..".I~ 'I ..,l..h ....u,,,••l.

ACORDO INTERNACIONAL SOBRE A UTUIZAÇXo DE ESTAÇOES TERRENAS DE .
BORDO DA INHARSAT EM .'.GUAS TERRITORIAIS E EM PORTOS \

Preâl'lbulo

o. Estados Partes (adiante desiqnadoa ·Parte~-) do presente

Acordo,

Des.jando at.inqlr os objeti.vos conte.plado. na 'Rec::ol'ftendacio J

66 Confer3ncia Int.ernacional aobr. o Zat.abftlecilflfl:nlo de um. Sistema

Marít.imo Int.ernacional de Satélites, 1915-1976, e

Tendo decidido melhorar.. comunicaçõ.. da socorro e as
relat.ivas i aequrança da vida hWlana no mar, assim COl'ftO a eficiencia e

a gest.ão dos navíos,

Acord&!ft:

1. Em conformidade com a.s disposições enunciadas nellte Acordo, e

eM hàrmonia COJll os direit.os de navegação estabelecidos pelas leis

inlernacíonais,.s Partes autorizario em &ua& águas territ.oriais e em

seus porlos a operação de eslações terrenas de bordo aprovadas, que

pertençam ao lI.isterna maritimo de telecomunicações espaciais provido
pela Organização InternAcional de Telecomunicaçõea Marftima. por

SAlél1te UNH.ARSAT) e que se achem devidamenle instaladas ~ bordo de

navios portando bandeira de qualquer out.ra das Part.es (adiant.e

designadas -eslações lerrenas de bordo da INMARSA'r-). •

2. Tal aut.orizAção se limitará em tod.o moll.ent.o i ut.ilizaçÃo

pcl"•••llllCü.. terrona. do bordo da INHARSAT, da.· treqO.ncia. do

St-TVlÇO móvel marltimo por satélite, ti esLari 8ujeita a que tais

estações cumpram as normas pertinentes do Regulamento de

Radiocoll\unicaçÚQtl da União Internacional de Telecomunicaçõ•• e com. .a

cundiçõe. que se enunciam no Artigo 2 do preaent.. Acordo.

1. A operação das ealacô"8 t.errena. da bordo da INHARSA'r ••tará
sujei ta às seguinle. condiçüe••

a) ela não será pr~judieia.l i. pa'J., i. orde.m n~. à ·.equt~nçatf0J

Estado Cost.eiro do qual 8e trate; ~

b) ela não pruduzirá interferência. prejudiciai. para outros

servicos de radiocottlunicação qUfl funcionem dentro das
front.eira8 do t.erritório do JE.tado co.t..iro~
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c) ela dará prioridade para as comunicações de Bocorro e
segurança ofet.uadag gm conformida.de com os convênios

internacionais pertInentes e, em particular, com O
Regulamento de Radiocomunicaçãea da União Internacional de

Telccornunicllçõeof

rl) sadiu lomadas medidas de prevenção, sujéill1s às normas

regula.ment.ares vígent.en lua matéria de l!Ie9ur~nça, quando a.
eslaçõtHJ lerrenas de bordo da INMARSAT operarem em uma
",-,n4 ('m q1.U! _e manifest.e. presenCA de qas". explosivos,

especiabumle durante o curso de .at.ividad•• relacionada.

com o pelrólao e out.ras l!Iubst.inciatJ infllUllávêis,

e) as eslacões terrenas de bordo da IN'MAR5AT se submeterão à
inspeção daa aut.oridades do Estado Costeiro quando por

estas requeridlll, sem prejuízo dos direitos de navegação

reconhecidoa pelas leis internacionais.

2.. Nest~ Acordo se entenderá como -Estado Costeiro· aquele em

cujl\S águas territoriai. e alft cujos portos opere, sujeita às

disposições do preaante instrumen'lO, 8. 13st.acio terrena de bordo da

INMARS1\T.

Sem prejuízo dOA direitoa de navegação est.abclecidos pelas

leis internacionais, aR Par1..eR poderão rest.rinqir, auapender ou proibir
a operação das estações t.errenas de bordo da INMARSAT nos portos e
zonas das ligues territ.oriais que elas especifiquem. Sem prejuIzo da

enlrada em vigor de 1..ai5 rest.rições, auspensões ou proibiçües segundo

det.ermine a Parta interegsada, es1..as serão notificadas llO Depoaitário

do present.e Acordo com' lA maior brevidade possível.

Sêm prejulzo das comunicações de socorro e se9ura~
autl',,)~iza.cão a que ~e refere o parágrafo 1) do Art.iqo 1 deste Acordo
podt!:rm aer limitada AOS direitos que, com relação llO mesmo paráqrafo e

Artigo, o Est.ado de abandeiramento conceda em suas ágUllS territ.oriais 4!

em seUl!: portos aos navioa do Estado Costeiro de que SQ trate.

Nada no preBenté Acordo poderá ser inlerpretado como

ÍJnpedindo que qualquer Parte c?nceda quaisquer facilidades mais amp1a.s

era relacão à operacão das estacões terrenas de bordo da INMARSAT.

2.. Para o E9t.ad.o cu~o instrumento de ratificação, aceit.a.çÃo,

aprovação, aceDBO ou adeaão tenha .ido deposit.ado poBt.eriormente à dat.a
de ent.rada em vigor do prenenle Acordo, e.te cOlUlçarÁ a viger na data

em que De haja efetuado o dito depó.ito.

Qualquer Pa.rte poderá relirar-se do Acordo a qual~

momento, mediantê notificacão dirigida ao Depositário. A retirada se

tornará efetiva 90 (noventa) dias depois da data. em que o Depogitário

tenha recebido a comunicacão da Parte neste sent.ido.

Artigo 10

1. O Depositário do presente Acordo será o Diretor-Geral da

INMARSAT.

2. O Deposit.ário informará l especialmente e sem demora, a todas

as Partes do 'Presente Acordo, sobre I

a) toda assinatura do Acordo;

b) a dllta de entrada em vigor de.1..e Acordo)

cJ depósito de qualquer instrumento de. ratitie.C'io,
aceitação, aprovação, ace••o ou ade.~o:

d) la dllta em que QU&lqper Eslado tenha cltllaado de aer uaa

PariA! dest.e ~cordOI

e) quaisquer out.ras notificações e comunicacães relacionada.
,......'" ""sle Acordo.

3. Quando da ent.rada êm. vigor do prcuumte Acordo, o Depositário

enviará cópia autenticada do original ao Sacretário-Geral das Naçõe.

Unidas, a fim. de que seja regist.rada e publicada em. conformidade cc. O

Art.igo 102 da Carta das Nações Unidas. Também rem.eterá cópia autêntica

do Acordo ã União Int.ernacional de Te1ecomunicllcõea e à organização

Marí.t.ima Int.ernacional&

Art.igo 11

Este Acordo fica esta.beleoido em um único oriqinal em inglês,

franc~s, russo e espanhol, sendo lodos oa t.ext.o. iqualmente aulêntico.,

e ser.! confiado i custódia do Depoaitário, que enviará cópia aulint.ica

às Partes.

Em fé do qual, 011 abaixo-as.inados, devidamente auto,\.\~a~
para est.o efeito por leu. relJpectivo. Governo., •••inam o pr~

A(~rd() ..

Egle Acordo não será aplicável aoa navios de guerra nem a.
out.ros navios governament.ais operados cora fins não-e01fterciais.

Fei lo em Londres,

novecentos e oit.ent.a. e cinco.

no dia dezê8sei. de oU\fbro de ..il

1. Oualquer Est.ado poderá constit.uir-se em Parte no presente

Acor~o medicnt.e:

Aviso D' 17 • SEG.
BmIlia, 15 de outubro de 1992.

a) &Bcinatural. ou

b) assina1..ura, Buj~it.a i ratificação, aceitacão ou aprovação,

eeguida por ratificação, aceitação ou aprovação: ou

c) aceSBO ou adesão.

2. Bata Acorda estará abe.rt.o para a08inalura em Londres desde

lQ de janeiro de 1996 até quê entre fUI vigor, a partir do que

permanecer&. aberto PZ1t'8 aCCJRGO ou adesão.

1. Est.e Acordo ent.r~Fã em vigor 30 (trint.a) dias depois da dat.a

êJll que 25 (vinte ê cinco) Entedoa tenham ae t.ornado Partes.

EncamInho I .... Secretaria I Mem.agcm do Excelenllssimo Senhor Vice·
P=idente da Repllbllca DO exercfcio do cargo de P=idente da RepllbIica. acompanhada de

Expoalçlo de MaUvOI da Sellhor Mln1stro de E.stado du Relaçlles Exterloru, e do texto do

Acordo Intenuelonal sobre I UUllzaçIo de E.staçlles Tcmnu de Bordo da INMAllSAT em ÁaUU
TerriIorWs c em Pcrtoa.

Atenc1oumcnte,

HIlNRlQUE IJDU~FIJRRE!RAHARGREAVES
MinilIro-Chctc lMil de Governo da

full I' di Repllbllca

A SUl B.""I~ o Senhor
Depurado lNOCI1NcJo OUVEIRA
Primei(o Sectetmo da amua dos Deputados
BRASU,IA·Dl.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 22 23047

MENSAGEM N" 654, DE 1992
(Do Poder Executivo) .

Submete ã consideração do Congresso Nacional o tex

to da Convenção Interamericana sobre a Restituição
Internacional de Menores, celebrada em Montevidéu
em 15 de julho de 1989, na Quarta Conferência Esp~

cializada Interam~ricana sobre Direito Internacio

nal Privado (CIDIP-IV)

(As WlISSOFS DE RELACOFS EXTERIORES; DE SEGURIDADE SOCIAL E

FAMILIA; E DE CONSTlTUICI\O E JUSTICA E DE REDAÇlD (ART.54).

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Em conformidade com o disposto no Artigo 49, inciso I, da Constituiçfio FedetllI.

submeto à elevada consider8çfio de Vossas Excelências. acompanhado de Exposiçfio de Motivos
do SenhorMinIstro de Estado das Relações Exteriores, o texto da ConvenÇfiO Interamericana sobre
a Restitulçfio Internacional de Menores, celebrada em Montevidéu em IS de julho de 1989. na
Qoana COIÍferenciaEspeciali2ada Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV).

Brasilia, 15 de outubro de 1992.o QjJ,r------
EXPOsIÇ!\O DE MOTIVOS No;> 386/CJ-MRE, DE 08 DE OUTUBRO DE 1992,

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOEs EXTERIORES.

designadas pelos Estados Partes. As grandes facilidades
atualmente existentes para o doslocamento internacional das

pessoas, bem como os lit1gios cada vez mais fraqiíentes entre

casais separados ou divorciados, em relação à guarda da prole,

lêvando não raro à prática de verdadeiros atos d~ seqüestro por

parte de um dos genitores sobre a pessoa dos filhos,

subtraindo-se à jurisdição das autoridades nncionais ou
tornando mais dificil sua ação reparadora, constituem clara

indicação da grande importância do ato. Cada vez mais os ro~i03

de comunicação de massa dão destacada cobertura a casos doste

gênero, deixando patente as imensas dificuldades, dasp2s~s ~

delongas que têm de enfrentar as partes le3ad<!lZ par:o obter a

restauração do direito violado, com grandes prejuízos materiais
e psicológicos para os responsáveis legais pela guarda dos

menores, e principalmente para a integridade emocional destes.

5. A preocupação com oste último aspecto está

refletida no parágrafo 2' do Artigo 11 da convenção, em que se

prevé qua a autorid~dQ requerida pode dgnegar a restituição do

menor se comprovar que ele se opõe a regressar e se, a critório
da autoridade, a idade e a maturidade do menor justificarem que

sua opinião seja le.vada em conta. Tal dispositivo coaduna-se

perfeitamente com o previsto no parágrafo 2 11 do Artigo 161 do

nosso Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n D 8.069, de
13.6.90), segundo o qual, em casos de perda e de suspensão do

pátrio poder, se o respectivo pedido importar em modificação de

guarda, será obrigatória, desde que possivel e razoável, a
oitiva da criança cu adolescente.

6. certe:mente por necessidade de adaptação às
diferentês legislações nacionais, para os efoitos da convenção
considera-se menor toda pessoa que nào tiver completado

dezesseis anos de idade, ficando, portanto, abaixo da idade
máxima fixada para os adolescentes pala lei brasileira

(Estatuto citado, axt. 2 C). Isso, evidentêmente q não prejudica

a possibilidade de lestituição de menores de mais de dezesseis

anos entre o~ Estados Partes, mediante outros mecanismos

alheios à Convenção.

Excelentissimo Senhor Vice-Presidente
República I no exercício do cargo
Presidente da República,

da
de

7. O artigo 25 ressalva da aplicação da Convenção os
principias fundamentais do Estado requerido, consagrad.os em

instrumentos de carliter universal ou regional sobre direitos

humanos e da criança.

3. Seu objetivo, conforme enunciado no Artigo 1 R, é

assegurar a pronta restituição de menores que tenham residência

habitual em um dos Estados partes e que hajam sido

transportados ilegalmente. de qualquer Estado para um Estado
Parte ou que, havendo sido transportados legalmente, tenham

sido retidos ilegalmente. outrossim, fazer respeitar o

exercicio do dir,dto de visita, de custódia ou de guarda por

parte dos titulares desses direitos.

Elevo à consideração de Vossa Excelência o aneXo

projeto de mensagem pela qual se submete ao referendo do

con9resso Nacional o texto da Convenção Interamericana sobre a
Restituição Internacional de Menores, celebrada em Montevidéu

em 15.7.89, na Quarta Conferência Especializada Interamericana

sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-IV), com base em
projeto elaborado pela Comissl§.o Juridica Interamericana.

2. O referido instrumento foi assinado, naquela mesma

data, pelo representante do Governo bra.sileiro e pelos de

outros nove paises latino-americanos, mas até hoj e não entrou

em vigor, internacionalmente, por não haver sido ratificada por

nenhum. O artigo 36 requer, para tanto, o depósito do segundo

instrumento de ratificação.

4.
simplificar
problemas,

A convenção em apreço visa a centralizar e

os trân.ites com vistas "à solução desses graves
bem corno à cooperação entre as autoridades

8. Pelo artigo 27, o Instituto Interam"ricano da
Criança, organismo especializado da Organização dos Estados

Americanos, ê encarregado de coordenar as atividades centrais

no âmbito da Convenção, bem, como de avaliar as informações:
prestadas pelos Estarlos Partês, decorrentes de sua aplicaçfio.

9. o' artigo 34 dispõe que a Convenção vigorar~ para

os Estados ~embros da OEA que sejam partes nela ê na convenção
da Haia, sobre os aspectos civis do segiiostro int.ernacional de
menores, celebrada em 25.10.80, podando, porém, os Er:>tados

Partes, convir 9ntre. si, de forma bilateral, na aplicação

prioritária da segunda. Esclareço que o Brasil não é parte

contratante deste dltimo instrumento. Ficam ressalvadas t~mbém,

pelo artigo 35, as convenções que sobre a mesma matéria tiverem

sido assinadas ou· venham a ser assinadas no futuro polco

Esta~os Partes, de forma bilateral ou multilateral, assin como

as práticas mais favoráveis que esses Estados observaram na
matéria.

10. Finalmente, informo Vossa Excelência de que,

na Segunda Reunião de Ministros de Justiça dos paises do

Mereadó Comum do Sul (MERC0sUL), realizada em Porto Iguaçu

(Argentina) entre 2" e 22 de maio próldmo passado, da qual

participou o Ministro Célio Borj a, foi aprovada Recomendação

aos Governo~ no sentido de aprovarem a Convenção Interamericana
sobre Restituição Internacional de Me.nores, tendo em vista a

notório incremento registrado nos últimos anos no deslocamento

de pessoas entre os Estados Partes e sua incidência no
progressivo ?rescimento de pedidos de restituição de menores
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entre os paises d.) MERCOSUL. Segundo a recome.ndação, tal
ratiticaçAo implica dar cumprimento ao mandato do artigo 11 da

Convlmção das Nações unidas de 20 .. 11.89 sobre os Direitos da

Criança, ratificada pelos quatro paises. O referido artigo
dispõe, no parágrafo 1', que os Estados Partes adotarão medidas
a fim de lutar contra a transferência ilegal de crianças para o
exterior e a retenção ilicita das mesmas fora do pais; e r no

parágrato 2, que, para tanto, esses Estados promoverão a
conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais ou a adesão a

acordos j á existentes.. Dos paises membro~ do MERCOSUL, são

signatários da Convenção Interamericana o Brasil, o Paraguai e
o Uruguai. No entanto, como acima ficou dito, nenhum deles até
agora a ratificou. h recomendação dos Ministros de Justiça foi

reiterada pela Decisão n' 6/92 do Conselho do Mercado comum, em

sua reunião de Las Lefias, Argentina.

Respeitosamente,

t'\-v( c, .,L
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Ministro de Estado das Relações EKteriores

• CÓPIA AU lU'. : .~,\

SECRET~.R':\ DE ;:STACO 0:.3 ;.:l.r..~:);:~ .

Bra.III., Cim--:......éü.~ cl,) 1~__

'C

CONVEN 1\0 INTERAMERICANA SOBRE A RESTITUI Ao INTERNACIONAL DE MENO

!\MBITO DE APLICAÇM

Tem competência para. conhecer da. 5011ei taçáo de restituiçaõ'

de menor a que se refere esta Convenção, as autoridades judiciárias ou

adminiatrativas do Estado Parte onde o menor tiver sua residência

habitual imediatamente antes de seu transporte ou retenção.

A critério do autor e por motivo de urgência, a solicitacão

de restituição poderá ser apresentada às autoridades do Estado Parte em

cujo território se encontrar, ou se suponha encontrar-se () manor que

tiver sido ilegalmente transportado ou ilegalmente retido, no momento

de efetuar-se e9SA solicitação. Poderá também ser apresentada às

autoridades do Estado Parte onde houver ocorrido o fato ilícito que deu

motivo à reclamação.

o fato de a solicitação ser feita nas condições previstas no

parágrafo anterior nio implica modificação das normat'l de competência

internacional definidas no primeiro parágrafo dellt!! artigo.

AUTORIDADE CENTRAL

Para os efeitos desta Convenção, cada Estado 11arte designará

autoridade centr.,l para cumprir ohriqaçõcn rrUfO lllf' [f)n'm

atribuidas • por esta Convenção, e comunicará essa deB lqnaçÃo .~

Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Em especial, a autoridade central colaborará com os autores

do procedimento e com aa autoridades competentes nos F:RtatJ1lfl, paTa .,

localização c restituição do menor .. Tomará também provlcJãnc:ias para

facilitar ~ pronto regresso e recebimento do menor, auxiliando os

interessados na obtenção dos documentos necessários para o procedimento

previsto nesta Convenção.

Esta Convenção tem por objeto assegurar a pronta restituição

de menores que tenham residência habitual em um dos Estados Partes e

que hajam sido transportados ilegalmente de qualquer Estado para um

Estado Parte ou que, havendo sido transportados legalmente, tenham sido

retidos ilegalmente.. ! também objeto desta Convencia fazer respeitar o

exercício do direito de visita, de custódia ou de guarda por parte doa

titulares desses direitos.

Para os ef~itos desta Convenção, considera-se

pessoa que não tiver completado dezesseis anos de idade ..

Para os efeitos de.ta Convençi02

menor toda

As autoridades centrais dos Estados Partés cooperarão

mutuamente e intercambiarão informações no que diz respeito ao

funcionamento da Convençio, a fim de garantir a restituição inediata do

menor e a consecução dos outros objetivos desta Convenção.

PROCEDIMENTO PARA A RESTITUIÇXO

05 titulares do procedimento de restituição poderão exerce-lo

perante as autoridades competentes, segundo o disposto no. artigo 6, da

seguinte maneira:

a) por meio de carta rogatória;

b) mediante solicitação à autoridade central; ou

c) diret.m.nto ou por via diplomática ou conaular.

Considera-se ilegal o transporte ou retenção de menor que

ocorrer em violação dos direitos que, de acordo com a lei de residência

habitual do menor, exerciam, individual ou conjuntamente, imediatamente

antes de ocorrido o fato, 05 pais, tutores ou guardiães, ou qualquer

instituição.

b) a informação relativa à suposta localização do menor e às
circunstãncias e datas em que foi efetuado:o transporte

para o exterior,. ou ao vencimento do prazo autorizado: e

a) os antecedentes ou fatos relativos ao transporte ou

retenção, bem como suficientes informações sobre a
identidade do solicitante, do menor subtraido ou retido e,

se for possivel, da pessoa i qual se atribuem o transporte

ou a retenção:

aI o dirnito

referente

seu lugar

b) o direito

menor, por

rfl.idrncill

de CUfllõdta ou fluardll comfJr('cndr I) cJir"itr)

ao cuidado do menor e, ~m especial, o de decidir

de residência; e

de visita compreende a faculdade de levar o

período limit"do, '" luq"lr rllff"Tr-ontro do elr-o HU.'

hl1bi tUlll.

1. A .olicitação ou demanda a que

dever! conter:

.e refere o artigo anterlor

As pessoas e instituições mencionadas n,:) art 1']0 4 poderão

iniciar procedimento de restituição de menor, no exercício elo dircitt')

de custódia ou de direito semelhante. 2.

c) os fundamentos de direito em que se apóia a restituição do

menor.

A solicitação ou demanda. deverá ser acompanhada de2
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.'l) cópia fiel e autêntica de qualquer decisão judicial

administratJ.va que llouver, ou do acordo que lhe der

or\qt:m; c·,).',pl'~J-;i:ça:> sumária da situação factual existente

."lU, conformE" o C.:t"n. "ll!q~çdo do direito aplicúvel:

1:.1 documentação a.utêntica que ateste a legitimação processual

do solicitante;

~"'I certidão ou informação expedid? pela autoridade central do

Estado de residencill habitual ,do 1 menor, ou por outra

autoridade do mesmo Estado, sobre .0 direito vigente nesse
" ,.

Estado a respeito da mati!ria;

d) quando for necessário, tradução, para o idioma oficial do

Estado requerido, de todos os documentos li que se refere

este artigo; e

ai indicação das medidas indispensáveis para tornar efetiv~

restituição.

3. 1\ autoridade competente poderá prescindir de um dos

requisitos ou da apresentação dos docuI:o.entos exigidos neste artigo se,

a seu critério, a restituição for justificada.

4. A. carta. rogatória.s, aa solicitaçõe. e os documentos qUê as
acompanharem não necP:!Isitario ser legalizado. quando forem transmitido.

por via diplomÁtica ou consular, ou por intermédio da autoridade

central.

Artigo lO

o juiz r~querido, a autoridade central ou outras autoridade.

do Estado onde se encontrar o menor adotarão, de conformidade com o

direi to desse Estado e quando for pertinente, toda.s aB medidas que

forem adequadas para li devolução voluntária do menor.

Se a devolução não for obtida de forv voluntária, as

autoridades judiciárias ou administrativas, depois de comprovado o

cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 9, sem outros

trâmi t.es, tomarão conhecimento pessoal do menor, adotarão as medUlas

neces!.árias para assegurar 'lua custódia ou guarda prov isóría nas

condições que as circunstâncias aconselharem e. SI! for pertinente,

dispOl-ão sem demora sua restituição. Neste caso, comunicar-se-á ã
instituição ã qual, conforme seu direito interno, caiba tutelar os

direitos do menor.

Ademais, enquanto não for resolvida a petiçãd de restituição,

as autoridades competentes adotarão as medidas necessárias para impedir

a saída do menor do território de sua jurisdição.

A autoridade judiciária ou administrativa do Estado requerido

não estará obrigada a ordenar a restituição do menor quando a pessoa ou

a instituição que apresentar oposição à restituição demonstrar:

a) que os titulareuil da soLicitllção ou dt-manda de resUtlllcio

não exerciam efetivamente seu direito no momento do

transporte ou da retenção, ou haviam consentido ou dado

sua anuencia depois do transporte ou retenção: ou

b) que existe grave risco de que a restituição do menor

expõ-lo a perigo físico ou psíquico.

A autoridade requerida também pode denegar a restituição do

menor se comprovar que este se opõe a regressar e se, a critério da

autoridade, a idade e maturidade do menor justificarem que sua opinião

seja. levada. em conta.

Artigo 12

A oposição fundamentada à que se refere o artigo anterior

deverá ser apresentada dentro do prazo de oito dias úteis, contadOIl a

partir do momento em que a autoridade tomar conhecimento pessoal do

menor e o comunicar a quem o retém.

As autoridade!> judiciãriaB ou ddmini&tcativlls avaliürão as

circunat'BncillJJ e lU provas apJ.-eselltadas pl!l'ltt parte oposLt:or4 par.

['I:'HJ,uneutar a. de.1agação. Deverão tomar conhecimento do di rc 1to

aplicável e dos antecedentes juri~prudenciais oU administrativos

existentes no Estado de residência habitual do menor, e requererão, se

necessário, a assistência das autoridades centrais ou dos agentes

dipll)máticos ou conBulares dos Ebtarlos Partes.

Dentro de 60 dias consecutivos após o recebimento da

oposição, a autoridade judiciária ou administrativa emitirá a decisão

correspondente.

Artigo 13

Se, dentro do prazo de 45 dias consecutivos desde a ~ata em

que for recebida pela autoridade requerente a decisão pela qual se

dispõe a entrega, não forem tornadas as medidas necessárias para tornar

efetivo o transI?orte do menor, ficarão sem efeito a restituição

ordenada e as providências adotadas.

As despesas de transporte correrão por conta do autor; Se

este não dispuser de recursos financeiros, as autoridades do Eatado"

requerente poderão custear as despesas de transporte, sem prejutzo de

cobrâ-la'b do responsável pelo transporte ou retenção Ulcito8.

Artigo 14

Os procedimento. previ .t.o. heata Convençio dnvedio ser

iniciados dentro do prazo de um afio civil, contado a parttr da data em

que o menor tiver sido transportado ou retido ilegalmente.

No caso de menor cujo paradeiro for desconhecido, o pt~zol

será contado a partir do mome",to em que ele for precisa e efetivam~

Localizado.

A título excepcional, o vencimento do prazo de um ano não

impede que se aceda à solicitação de restituição se, na opinião da

autoridade requerida, as circunstâncias do caso o justificarem, a menos

ltlC fique demonstrado que o menor se adaptou ao seu novo ambiente.

Artigo 15

A restituição do menor não implica prejulgame.nto sobre a

}~trtrmin.lç.;:o l!rflnitiv., dt! RIJa ';u8tórH<!I ou qll~r~Jl.

Artigo 16

Depois de haverem sido informadas do transporte ilícito de um

menor ou de sua retenção, conforme o disposto no artigo 4, as

autoridades judiciárias ou administrativas do Estado Parte pal onde o

menor foi transportado ou onde estiver retido não poderão decidir sobre

o fundo do direito de guarda enquanto não ficar demonstrado que não

foram preenchidcs os requisitos õesta Convenção para o regresso do

menor ou enquanto não houver transcorrido prazo sem que tenha sido

apresentada solicitação em aplicação desta Convenção.

Artigo 17

As disposições anteriores que forem pert.inentes, não limitam

o poder da clutoridade judiciária ou administrativa para ordenar a

resti tuição do menor a qualquer momento.

LOCALIZAÇAo DE MENORES

Artigo 18

A autoridade central ou as autoridades judiciárias ou

administt'atívas de um Estado Pdrte, pC/r sol icitacão de qualquer da.

P":1I!f1:t:t n,/'"!nr.inn'1d"". no "rtiqo 1, bem como eet.,s diret~mentt!:, poderão

reql1erer das <1utorida.de8 competentes de outro Estado Parte a

localização de menor que tenha residência habitual no Estado da

autoridade solicitante e que St~ presuma encontrar-se ilegalm(mte no

terri tório dI') outro Estado.
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A solici tação devorá lier acomf'dnhada de toda li. ini~r;;Iz.~

p:cofjOrCioflarl., [J"?lo solicital"lte, nu recebida pela autoridade requerente,

a re5peito do local onde se encontra o menor e da identidade da pessoa

com a qual se presume encontrar-se ele.

Artigo 19

.)ulori:lad~ reqecrida

Isso não impede que

procurador.

e não r~querem intervenção na [)i~rtp. interessada•

as partes .intervenham por si ou por intermédio dt"

A autoridade central ou as autoridades judiciárias ou

dl1mtntatr'<ltlwul rJCI 11M e.tado PArto que, l:om blUIJ na aoUcitacão n que

ee retere o artlqo anterior, tomarem conhecimento de que, em sua

juri!!dicão, sc encontra ilegalmente Um menor, fora de sua re!lidência

habitual, deverão adotar imediatamente todas as medid.as destinadas a

assegurar a saúde do menor e evitar que o mesmo seja ocultado ou

transportado para outra iurJ edição.

o local onde se encontra o menor será comunicado às

autoridades do Estado requerente.

Artigo 20

Se a restituição não for SOlicitada dentro de sessenta dias

consecutivos, contados a partir da comunicação da localizacão do menor

às autoridades do Estado requerente, as medida's adotadas em virtude do

"rti']'J 19 [lndf!rão ficar sem efeito.

o levantamento das medidas não impedirá o exercício do

direito de solicitar a restituição, de acordo com os procedimentos e

prazos estabelecidos nesta Convenção.

OIREITO DE VISITA

Artigo 21

A solicitação que tiver por objeta fa.zer respE'itar o

exerctcio dos direitos de visita por parte de seus titulares, poderá

ser dirigida às autoridades competentes de qualquer Estado rarte,

conforme disposto no artigo desta Convenção. O procÇ!dimento

apropriado será o disposto nesta Convenção para restituição de

menores.

DISPOSlçOes GERAIS

Artigo 22

ha cnrto.. rOlJlItórlna I't lIol1rltllç;;,.. ",lal!VlUI 11 """I,ltulç,;,o p.

locall2'ação poderdo ser transmitidas MJ órgão C"cquerido pelas próprias

partes interessadas, por via judicial, por intermédio dos agentes

diplomáticos ou consulares, ou pela autoridade central ::ompetente do

Eatado requerente ou requerido, conforme o caso.

Artigo 23

A tramitação das cartas rogatória!; ou solicitacões previstas

nesta Convenção, e as medidas a que der lugar, serão qratuitas e

estarão isentas de imposto, depósito ou caução, qualquer que !'leja sua

denominação.

Se os interessados na tramitação da carta rogatória ou

solicitação tiverem designado procurador no foro requerido, as despesas

e honotãrios que ocasionar o exercício dos poderes por eles concedidos

correrão por aua conta.

Não obstante, ao ordenar a restituição de menor conforme o

disposl:.o nesta Convenção, as autorida.des competentes poderão dispor,

levando conta circunstâncias do caso, que a pessoa que

transportou ou reteve o menor ilegalmente pague as despesas em que

tiver incorrido o demandante, as demais despesas incorridas. na

localização do menor, bem com as custas e despesas inerentes à
restituição.

As diligências c trâmites necessários para torndr eCeti'/(J ')

cumprimento das cart.~s rogatórias devem ser realizados diretamente pel.a

A restituição <10 menor disposta conforme esta CQnv~nção

poderá ser negada quando violar claramente os principios fundamentais

do Estado requerido, consagrados em instrumentos de caráter universal

ou regional sobre direitos humanos e da criança.

Esti\- Convenção não impede que as autoridades competentes

ordenem a restituição imediata do menor, quando o transporte ou

retenção do mesmo constituir delito.

Artigo 27

o Instituto Interarnericano da Criança, como onjanismo

especializado da Organização dos Estados Americanos, estará encarregado

de coordenar as atividades das autoridades centrais no âmbito desta

Convencão, bem como das atribuições para receber e avaliar informaçõt:HJ

dos Estados Partes nesta Convençãõ, decorrentes di! aplicação da mesma.

Estará também encarregado de cooperar outros organismos

i I'lternacionais competentes na matéria.

DISPOSIÇOES FINAIS

Artiqo 28

Esta Convenção ficará aberta à assinatura dos Estados membros

da Organiza.;ãu (h.l::. Eslados Ainericanos.

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de

ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organizacão dos

Estados Americanos.

Artigo 30

Esta convencão ficará aberta adesão de qualquer outro

Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral

da flrqanizaçãl) dos Postados Americanos.

Artigo 31

Cada Estado poderá formular reservas a esta Convenção, no

momento de dssiná-ld, ratificá-la ou de a ela aderir, desde que a

reserva se refira a uma ou mais dispôsições especificas e que não seja

incompatível com o ob1eto e fins desta Convenção.

Artigo 32

Os Estados Partes que tiverem duas ou mais unidades

terri toriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com relaçãu a

questão de que trata esta Convenção poderão declarar, no momento da

assinatura, ratificação ou adesão, que a Convenção se aplicará a todas

as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.

Tllois df!clarllçÕea poderio .er moditicad",. mediante declaraçõe.

ulteriores, que especificarão expressamente a unidade ou as unidades

terri toriais a que aplicará cata Convenção. Tais declarações

ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral da Organização dos

Estadon Americllnos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.

ArtigO 33

No que diz respeito a um Estado que tenha, em matéria de

guarda de menores, dois ou mais sistemas de direito aplicáveis em

unidades terri toriais diferentes:
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ai qualquer rOlferencia a residência habitual nesse Estado

abrange residência h!lbi! ual em unidade territorial desse

Estado ~

b) IjI14lf.I"er I:'ctcrência II lei do E.tado de re8idencla habitual

abrange a lei da unidade territorial na qual o menor tiver

sua residencia habitual.

Artigo 34

Esta Convenção vigorará para os Estados membros da

Organização dos Estados Americanos, partes nesta Convenção e no

convênio de Haia, de 25 de outubro de 1990, sobre os aspectos civis do

seqOestro internacional de menores. Entretanto, os Estados Partes

poderão convir entre si, de forma bilateral, na aplicação prioritária

do Convênio de Haia de 25 de outubro de 1980.

ExposiçJo de Motivos do Senhur Minis.tro de Estado das. Relações Exteriores e do texto da
Con v'cnçAo Interamericana sobre a Restituiç~o Internacional de Menores, celebrada em
Montevidéu em 15 de JulhO de 19890 na Quarta Confe,~ncia Especift!i7.aôlllnl.erunericana sobre
Din:ilo Inlemaciona! Privado (CIDlP-IV)o

AlenciOSllllcnt.e.

HENRIQUE EDU~FERREIRA HARGREAVES
Ministro-Chefe l."TClaria de Governo da

Presi~ da Repdblica

A Sua E~cel~ncia o Senhor
Deputado INOCílNCIO OLIVEIRA
Prlineito SccrelMio da CAmata d05 Deputad05
BRASILIA·DF.

Artigo 35

Esta Convenção não restringirá as disposições de convenções

que soure Cfsbl mesma matéria tiverem sido assinadas ou venham a ser

assinadas futuro, pelos Estados Partes, de forma bilateral Ou

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N1I 100-A, DE 1992
(Da Sr, Mussa Demes)

mult.ilateral, nem as práticas maia favoráveis que esse!! Estados

observarem na matéria.

Artigo 36

Altera a redaçio do. parágralo. 19 e 49 do artigo 156

da COnstit.uição Federal, tendo parecer: da COmissão

d. COnstituiçio e Justiça e de Redação, pela admisa!

bll1dade.
Es ta Convenção

data em que houver

ratificação.

entrará em vigor no trlgé.imo dia a pa.rtir da

sido depositado segundo instrumento de \PIlOPOSTA DE EMENDA A CONSTXTUICIlo N9 100, DE 1992, A

QUE SE REFERE O PARECER)

Para cada Estado que ratificar a Convenção ou que a ela

aderir, depois de haver sido depositado o segundo instrumento de

rlJtlflcaçiio, 4 Convenção entrar'; em vi'Jor trlg;;.jmo (Hn ., p;')rt ir (Ia

data (Im qu~ tal Efttado haja depositado seu in.t:.rumento dp. rat [flcaçÃtJ

ou de adesão.

":.11\ {'Ollvrllc;;c1 vl'JflJtlr/i 1'0' prn;tfJ lf11lt·fll1l,l,), mnll 'lunl'IIlI'(

dOR Estados Pllrtcs (Jodelâ denunciá-la. O instrumento OC denúncia lH'rá

depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Transcorrido um ano da data do depósito do instrumento de denúncia .. os

efeitos da Convenção cessarão para o Estado denunciante, mas

subsi$tirão para os demais Estados Partes.

Artigo 39

o instrumento original desta Convenção, cujos textos em

espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será

depositado na Secretaria-Geral da Orga.nização dos Estados Americanos,

que enviará cópia autenticada do seu texto à Secretaria das Nações

Unidas, para registro e publicação, de conformidade com o artigo 102 da

Carta das Nações Unidas. A Secretaria-Geral da Organização do!'l Estados

Americano!'! notificará aos Estados mcrnbroo da referida OrqaniZ1l.r,:Do e lIO!!

Estados que houverem aderido à Convenção aa aS8inaturas c D5 depósitos

de im.trumentos de ratificação, adesão e denúncia, bem como as reservas

que houver. Outrossim, transmitir-lhes-à as declarações previstas nos

artigos pertinentes desta Convenção.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados,

devidamente autorizados por seus respectivos governos, assinam esta

Convenção.

Feita Cidade de Montevidéu, República Oriental do Uruqunl,

no dia 15 de julho de roil novecentoB e oitenta e nove.

Avllo n' 18 -SEGo

.
OI padgrafo. la e 41 do arUgo ·156 p...... a v1go-

rar CO. a ..gulnte redaçlo:

. -.» 1- • O l.posto previsto no 1nclso I poder' ser'
progressiva, nos terllos do aft. 182. 5 .1. 1n'::150 t. observado o
li.Ue estabeleeido nos ter.os do parágrafo 40 deste artigo.

I •• - Caba • lel co..ple...ntar:

I -o r1car IS altquotas -'dus dos l ..po.tos pr.v1~

tOI nOI lnc1l01 I, 111 e IV.

U - excluir da lne1denela do l",polto prev1sto no i!!
.bo IV exportaçOos de serv1ço. para o ext.rior.'

JUSTIFICATIVA

Co. a redaçlo aqui proposta para o parágrafo pr1".1.
ro afast.... a eontrovérsia, que Já se v." t ....ndo na doutr1na,

.ullre a po••1bllidad. de IPTU progr.s.1vo fora da .1tuaçlo ...nei!:!
".da no art. 182, f "., inciso lI, da ConstJtu.1ç':lo. Tem o ntérJto,
portanto, de ara~t.r I polimlca que já fol Jnstaurada também no
Judlcl"rl0, esclarecendo que a progre$slv.1dade do lPTU é apenas

aquela de que trata o dispo.it1vo albergado no eapítulo "Da PoU
Uca Urbana-.

Estabelece, outrossim, Que ao fh:ar tal Progress!v!
dade ISU o legisl.dor munieipal sUJ.1to ao l1..H. estabelec1do
nOI taroool do p.rágr.fo quarto •

.. redaçlo proposta para o par'graro quarto, por seu
turno, te_ por fI_ 1nclui: o lPTU entre os impostos lfIun1J:ipais C.!:!,
Ju .riquotlS pod... ser li.. itadas por Lei Co..pl ....nt.r ••vitando,
'.ssl"', Que esse trlbuto venhl I s~r utl11za~a como instrumento de
conf1sco.,

A tllcnlce leols1atlva recomenda ~ue se trate da 11
"itaça" n~ ".5"0 dispositivo. Por Isto, que se propO. a altera
~Io t ••bl_ do parágrarD quarto, apenas para 1ncluir o lPTU entre
OI 1IftpoltO. que pode.. ter ·.Uquotas l1mU.du.

senhor Primeiro Secrelüío,

Em, 15 de out.ubro de 19920
• 30.... 0:-0:(

Sala das Sessoes, X de ~Ys;<J- 1992.

Encaminho a .... Sccrelaria a Mensagem do Excelenlissimo Senhor Vice
Presidenle da Repdblica no exe",lelo do cargo de Presidenle da Repdblica. acompanhada de
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TltuJoV1

ntuloVlI

..................... " _ - -_ -- - - --- ..-- --- -_ _ ..

DA ORDEM ECONOMlCA E AI"«ANCElRA

JOi;E LIJ,IZ MAIA
CUNHA DUENO
DELFIM NElTO
JOSE LOURENCO
JESUS TAJRA

:::R:'l.OO TINOCO
RONÁLDO CAI,\Co
GILSON MACHADO
MESSIAS GOlS
IBRAHIM ABI-ACKEL

f 4' É facultado ao Poder Público municipal, mediante
lei especifica para àrea incluída no plano diretor, exigir. nos
lennos da lei federal, do proprietario do solo urbano mio editica·
do. subutilizado ou ncio utilizado. que promova seu adequado
aproveitamento. sob pena, sucessivamente. de:

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

Capítulo U
DA POúTlCA URBANA

Art.' 182. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, confoone dIretrizes gerais fIXadas
em lei. tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habi
tantes.

I - parcelamento ou edificação compulsórios;
a - imposto sobre a propriedade predial e territorial urba·

na progressivo no tempo;
W - desapropriação com pagamento mediante titulas da

divida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado.

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

§ 4' Cabe à lei complementar:
J - flXilr as alíquotas mãximas dos impostos previstos nos

Incisos We ri/;
I - excluir da incidência do imposto previsto no inciso

ri! exportações de serviços para o exterior.

....................... -_ -.-_ ~---_ - ----_.._ .

§ I' O impo~to pr/~vi<!o no i"ciso Ipcd"Tâ ser progressivo,
nos lermos de lei municipal, de foona'a assegurar o cumpri
mento da função social da propriedade. ,

Capitulo I
DO SIS\EMA lRlBCITÁRIO NACIONAL

DA TRIBUTAÇÁO E DO ORÇAMENTO

.......- _..- - ---------._-- .. __ _.._-- _--- __ _ ,,-- .

CONSTITUIÇÃO
Republi.ca Federativa da Brasil

1'&8

LEGJSLAC~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

Seção V
Dos Impostos dos Mun/cíp/qs

AR. 156. Compete aos MunicípIos insliluir impostos sobre:
I - propril.'dJdc prcd...t1 e !<:nilori...1urbJnd;
I - transmissão inter vivos. a qualquer titulo, por ato one·

raso, de bens imóveIs, por nJtureza ou acessão fisica, e de'
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. bem .como
cessão de direitos a sua aquisição;

m- vendas a varejo de combustiveis líquidos e gasosos,
exceto óleo diesel;

ri! - serviços de qualquer natureza, não compreendidos
,no art. 155. I, b. definidos em lei complementar............................ _.-_ .. _ _ _.. __ ..--_ _---_ -_ - ..

OSVALOU tlELIJ
NELSON JOBIM
CARDOSO AL\JSS
JOAD COLA CO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
ORLANDO PACHECO
PEDRO VALADARES
NESTOR DUARTE
ELIO DALLA-VECCHIA
GONZAGA MOTA
MAVIAEL CAVALCANTI
JERONIMO REIS
WILSON MULLER
COSTA FERREIRA
LAPROVITA VIEIRA
VICTOR FACCIONI
PEDRO NOVAIS
HERMINIO CALVINHO
JOSE CARLOS COUTINHO
RICARDO HERACLIO
GERSON PERES
RAUL BELEM
SOLON BORGES DOS REIS
GASTONE RIGHI
ALCESTE ALMEIDA
HARIA LUIZA FDNTENELE
NELSON PROENCA
PASCOAL NOVAES
JOAO MENDES
HARIO CHERMONT

~EIJNER lJANOERER
~SA
JOI\O PAUl.O
TONY GlL
HARCO PCNAFORTE
LUCIA ElHAGA
ELIAS MURAD
SERGIO BARCÉ:LLOS
ERNANI VIANA
P~ULO MANOARINO
JUSE EUA:';
!-CORO CORREA
RENATO VIANNA
FLAVIO DERZI
JOSE MOUR,~

EDSON SILVA
ALACID NUNES
NEUTO·DE; CONTO
EDUARDO MATIAS
JOSE BELATO
RICARDO IZAR
IlAROLDO LIMA
MARINO CLINGER
WELLINGTON FAOUNDES
MORONI TORGAN
MARIO, MARTINS
ERALQO TRINDADE
AVELINO COSTA
LEUR LoMAN10
INOCENCID OLIVEIRA
JONAS PINHEIRO
JOSE EGYDIO
FERNANDO FREIRE
HAGAHUS ARAUJO
WALDIR GUERRA
ARACELY DE PAULA
OSMANIO PEREIRA

ALBERTO GOLOMM~

JOSE FELI/HO
SARNI" I 111111
t,WHU"L rF.IXI:IRA
JOSE MUCIO MONTEIRQ
JOAGUIM !it.JCI:Nt.
GEORGE lAKIMOTO
LUIZ HENRIQUE
VALDOMIRO LIMA
ZE GOMCS 0011 ROCHA
JO~O CARLO& ~ACELAR
"'LAVI0 ROCHf,
SOCORRO GOMES
GERALDO ALCKMIN FILHO
VAOAO GOMES
MANOEL CAS1HO
qENI10 GAMA

ASSINATURA

MUSGA DEMES
JDAO DE DEUS ANTUNES
FETTER JUNIOR
SAI"IR TANNUS
JUIl'O FAUSTINO
JO&E UNHARES
AUGUGTO CARVALHO

ROBfRTO JEFFERSON
OLAVO CALHUHUS
ELIEL ROORIGUES
EDUAROO SIGU~IRA CAMPOS
IDERE FEHRLlRI\
GILVAM BORGES
CELIA MENOES
REGINA GOROILHO
TELMO KIRST
SALATIEL C~RVALHO

MAURO SAMPAIO
ÁDROAI,..DO STRECK
ÀLVARO RIBEIRO
DERVAL DE PAIVA
WILMAR PERES
JOAO MAIA
MUlflLO REZENDE
REDITARIq CASSOL
DELIO BRAZ
NELSON MORRO
AROLDO GOES
PRISCO VIANA
OSORIO ADRIANO
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
CARLOS ROBERTO MASSA
FRANCISCO RODRIGUES
WILSON CUNHA
DOMINGOS JUVENIL
FATIMA PELAES
SERGIO GUERRA
OSVALDO REIS
WALTER NORY
RUBENS BUENO
JOSE AUGUSTO CURVO
ANTONIO BR ITTO
VALr::::NOR GUEDES
ZAIRE REZENDE
ANTONIO BARBARA
ALUIZIO ALVES
..100110 TOTA
PAUDERNEY AVELINO
JOSE REINALDO
ARI0STO HOLANDA
JAIR BoLSoNARO
JoAO ALVES
JODe VICENrl DRIZOLA

,PAES LANDIM,
SIONEY DE MIGUEL
TOURINHO DANTAS
LUIS ROBERTO PONTE
ODACIR KLEIN
IVO MAINntlDI

AVENIR ROSA
PAULO TlTI\N
JOSE THUM,)Z NONO
SERú 10 CUII l'
SIMAO SESSIM
PAULO RAMOS
FRANCISCO OIOGENES
..100110 HENRIQUE
CARLOS SCARPELINI
ROBERTO FRANCA
CALDAS RODRIGUES
ADELAIDt: NE.RI
VIRMONDES CRUVINEL
JOSE MENDDNCA BEZERRA
JAIRO AZI
AMAURY MULLER
EDMUNDO GALDINO
GARLOS ALBERTO CAMPISTA
PINGA 'F:OGO DE OLIVEIRA
VITAL DO REGO
ROBERTO MAGALHACS
SIGMARINGA SEIXAS
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1'~e~er~J, COJll pr.n:;ta de r(?igatp. de aié dez anos, em fJ<arcelas
anuais, Iguais e sucessivas, assegurados o valor real da inderli·
Z.llçào e os juros legais.

...... " " ~ - - - .

'ARf.CER DA CpMlsSltO DE CONSTITUI CitO E JUsTICA E DE REDACitO

I - RELATóRIO

Trlilta-~l? dll prOpD~tOit di. t"1l1~ht.l" ~ CrUl~t ituiç:$\o qut, iltl-

h:· ... M • rf"dB;'SO do~ Pllrá.g.... 'os iQ €' 42 do ..rt 190156 d<t COI"l"'( dtl.ç~(\

flor r "1.

Na ';u.. t lf"lcaç:ilo, o ituçtrc >:lutar ~flrlll,Õ!t qlJ(: a ali cr.

";;;[1 c1n par "9r~fo pr 1l'MF:-1 ro do c I t iól.do d i ~po.1 t IVO t€'. ro_Cl «SCQPfJ EO:.

C liofE' ... , 'qlJt .. prU5llr"'t.~I"':ldi\d(. do lPTU tt MPen.. !:> aq'.1lo.1i' de qlJ€ tr .. llll

ft 111~~Oo;.itiYci alberSlÔlldo no capítlJl0 '"Da Pol{tlc~ Urt..aOlIo", alÉ~1 dE:

(IH'" ti~itt: __ Ct"ta ptogr.ssividadf..

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nl! 131, DE 1992

(Do Sr. m~ses Guimarães e Outros)

Acrescenta ao Título VIII da Constituição Federal o

Capítulo IX - DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e -elo Senado

Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam

a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. lQ Fica acrescido ao Titulo VIII, da

Constituição Federal, o seguinte Capitulo IX - DA HABITAÇÃO DE

INTERESSE SOCIAL:
"Art. 233. O dever com a habitação

de interesse social será efetivado mediante:

li o r,.latório"

II - 'lOTO DO RELATOR

r('r lt.lt_dill'f', por Lf:i CCJMPle.cntar il 4"ill'l d," f'vllar qrn: E'!:otl' tr !hlJlo

M Jit tJlll i;:i!c,h'. CC'MO ir••trut\ltihto di:.' cc.n4"itu.:o.

IhC" l'JI"

Gu"nlo à altf·raçf{c. de. pp.nigrillf"o qOiU.. to, o oltJrtivo i
lI'ro ~, .. 'rc- os i ..posh:.t> IMun'C",Pi,ds cujQ~ alíquotas POd~lll

I - a instituição de um Sistema
Nacional de Habitação, com o objetivo de
articular, compatibilizar e apoiar a atuação
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios no campo habitacional;

11 a promoção do acesSO à
habitação para a populaçào de baixa renda,
através da concessão de financiamentos e de
uma politica de subsidias.

parágrafo único. O Municipio poderá
desincumbir-se desta obrigação mediante a
transferência de recursos equivalentes para
programas Ou fundos dos respectivos Estados,
a serem aplicados no próprio Municipio.

Art. 235. Os Estados. o
Distrito Federal e 05 Municípios aplicarão,
anualmente, nunca menos de 2% (dois por
cento) da recei ta resultante de impostos.
compreendida a proveniente de transferências.
nos seus programas e fundos habitacionais.

A I'!'>( n CUIH I ~.~::;(J COIilf't f t.• dt ... 1. (.t lho I f'l" li ., i ~·f'O ... tl.' hl'

a,t ~0;~. caput. di, kf'Yllotrnt" Jntt:rllC." o f.;:«.... dn nôMi!o50ibillc1,;.clt

ju, idic.ilI dl_ proPo5,,,ittf "f'r.~cnlild.....

'" pr,'"u",h.:o ",bi·du.&' d!o ,,"', ..... 'J. t,f", ... t ..."t .. '"" dto i-tr t. I••

da CCIllç"lltulr.i\1.1 redcri-\l. não h .......«f1do ~ ... liol qualqurl' hr,dinci" dI. :.lJo

lh:«" tlit t'''' , ..dtrioltjV1rt do Estado, de, vutn !-tcrell',. uuivE, ..... l

,..r II:OICU, dõ1 t:ploIrid.;l'o df,. Puderf'.. 0'.1 df,k~ dlr".ltor.. • u""alll 'ei"" 111

di .... idu... I"'.

T~ndo sido apri:!ientadil COIU o quorlJ.... ini ..o Ifxigl(ll.o

c:con~tit'lC.IOI,,",llN"nt«. nosl.t.I volo fi ptl __ ..d.I ...",lbl1ldadc da Propo"lf:t

dI: c.~nd" M Constltuíç:io nQ 10e/9~.

Art. 234. A União
anualmente, no Sistema Nacional de
nunca menos de 2 % (dois por cento)
resultante de impostos.

aplicará,
Habitação,
da receita

Deput-.do .JOÃO ROSA

RELATOR

111 _ PARECER DA CDMISsAo

A Co.lsslo de Constituiç:llo Justiçl de

RedaçDo. eM reunilo ~rdlnârla reallz30a hoje, opinou unani ..
...",ente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constl ..

tulçlo nQ 100/92, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Qeputados:

Jo•• Luiz Cll!rot _ Presidente, Benedito de

f' 19uelredo, Cleonâncio Fonseca, Jesus Tajra I Roberto MaÇla
lha.s. Ton! Cel. TourInho Dantas, José Outra, José Thomaz

Non6, Luiz Carlos Santos, ,Luiz Soyer, Mendes Ribalro, Nilson

CIbson, Renato VIanna, Oireto Knop, 5érgl0 Cury. Ad'ylson
Motta, Edevaldo Alves di Silva, Gerson Peres. Ibrahifl'l
Abl_Ackel. ~oronl Torgan. Osvaldo Melo, Edésio Passos, Hélio
BIcudo, José Geno!no, Sandra Starling, Carlos kayath, Gas
tone Righi, Robson Tuml, 'II1ilson MUller. Rodrigues Pa 1ma,
Aeditárl0 CassaI, LuIz. Plauhylino, pedro Valadares, Paulo
Duarte, Antônio de Jesus, t..uiz Tadeu Leite, Valter Pereira,
Aroldo C6es. Edl!s10 Frias. Mag.lh~es Tell1Celr., OsmAnl0 Pe-

reIra e Mário Chermont;,. .'

Sala da comlA~o, ,em, l~' d7 .9f'stO/?l~~}
li..- I,.. L/l;I 'Jh /I' / J '

\..j I, v ~ /,~ fi '"'
Depu~ado JOS~ LUIZ LÉROTrv

I Prestdente
Deputad~ JÓAO"ROSA

Relator

Art. 236. Lei criará o Sistema
Nacional de Habitação, definirá as fontes de
recursos, inclusive contribuições sociais e
adicionais de impostos, e as demais
obrigações da União, dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municípios, e de toda a
sociedade, de forma direta oU indireta, para
os programas habitacionais."

Art. 2Q O inciso IV do art. 167 da Constituição

Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 167.

IV - a vinculação de receita de
impostos a órgãos, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os
arts. 158 e 159, a destinação de reCursos
para manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado pelo art. 212, a aplicação
de recursos no Sistema Nacional de Habitação
e nos programas e fundos habitacionais a que
se referem os arts. 234 e, 2.35 e a presta~ão

de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art.
165, § 8 2 ;"

Art. 32 Os arts. 233 a 245 da Constituição
Federal são renumerados para arts. 237 a 249.

JUSTIFICAÇÃO

A Habitação, como a educação, é fixada
constitucionalmente como de competônc~a comum da União, dos

Estadas, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 23, inciso
IX) •
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Dal a sugestão da Emenda Constitucional.

o mesmo não 8e fez no tocante a habitaçl.o que,

através de Emenda Constitucional, carece de ter disciplinado e

regulamentado o regime de colaboraçlo e de aplicaçAo ca.pulaória
de parte das receitas de impostos a ela direcionados, 80b pena de

peraanecer letra morta o estatuído no inciso IX do artigo 23.

JOSE VICENTE BRIZOLA
ROBERTO JEFFERSON
FRANC!SCO DIOGENES
HAGAHUS ARAUJO
CHICO VIGILANTE
!'tARJA VALAOAO
TUGA ANGERAl'II
BENEDITO DE ,tOllE!REDO
JOSE ELIAS
JOAO NATAL
AUGUSTO CARVALHO
ERALDO TRINDADE
f'l\ARCO PENAFORTE
JOSE LUIZ CLE!Un
JO""O PAULO
JANDIRA FFGHALI
GEORGE TAKI"OTO
OERVAL DE PAJUP:
LEOl'lAR QUINTANILHA
OLAVO CALHEIROS
HAROLDO SABOIA
ARl'IANOO COSTA
ADitO 'RETTO
SIG"AP.INGA SEIXAS
ANTONIO DOS SANTOS
LOURIVAL FREITAS
SA"I" TANNUS
DJENAL GONCALVES
"AURO "IRANDA
ERNES'fO GRADELLA
RAQUEL CANDIDO
EDUARDO l'IATIAS
JOltO DE DEUS ANTUNES
FELIPE l'IENDES
IVANDRO CUNHA LI"A
ANTON!O CARLOS 'tENDES THAfIIE
ZAIRE' iI,EZENDE

LUIZ GIRA0
NEJF JABUR
EULER RIBEIRO
$ONZAGA "'DTA
SARNEY FILHO
JOSE "DURA
JQSF "UCIO l'IONTEIRO
JESUS TAJRA
ALBERTO HADDAD
SI"AO SESSI"
l'IAURILIO FERRFIRA LIl'IA
LUIZ PIAUHYLINO
CLETO FALCAO
JOAO TOTA
FERNANOO FREIRE
HELIO BICUDO
ALOIZIO "ERCADANTE
ANDRE BENASSI
JOSE l'IARIA EYl'IAEL
LUIZ GUSI-fIKE ....
ARNALDO FARIA DE SA

ROBERTO "AGALHAES
FAB!C' "EIRELLES
FAUSTO ROCHA
IR"A PASSONI
TADASHI KURItCI
VALDE"AR COST~
MfNDES BOTELHO
MARCELJNO ~O"ANO "ACHADO

rtALULY NETTO
TELrtO KIRST
DIOGQ NO"URA
BENEDITA DA SILVA
CARLOS CAl'IURCA
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Há que se considerar que a habitaçlo social ê

indutóra da melhoria das condições sociais das famílias de baixa

renda, em especial às IaOradoras em habitaç6ea sub-normais,
.inimizando e às vezes resolvendo os problemas de sa6de, bea

••tar, segurança, educação e cuidado com os menores, melhorando

a8 condições de produtividade do trabalhador.

A Habitàção, e .... especial a de Intere••e Social,

pela Bua relevAncia, deveria ter um capItulo especIfico na

Constituição Federal e merecer, por parte do Estado, aporte de

recursos orçamentários que garantam o acesso A habitaçlo As

cmaadas da populaçio de mais baixa renda, atravê. de créditos
aubsidiados.

Relativamente li educaçlio, os arti90s 208, 2lr e
212 da Carta Constit.ucional disciplina. o dever do Estado no
a-bito educacional, regulamentando o regime de colaboraçAo e
fixando percentuais de aplicaç60 de parte da receita de LMpoatoa

no. sistemas de ensino federal, estadual e municipal.
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ao Tí~ul0 VIII d~ ConstitYiC~~ Fedpr~l~ o C~pítulp XI - DA HABITACÃO

DE lNTERESSE SOCIAL~ c:ont.E'·· .. nú...ro !>l,J4'i c:: ien1.e de- 'f,i9nl:l+.. ~,...'io!.~

con~tando a r.~.rtdá propos,~io de:

~S4 a5$lnatura~ vál1dbs~

001 assinat·ura de iO.poia,l'liimto;

O~O a~,sinat....rC'.s repe"lid....";

007 as5in.~urás ilegíveis;

OO~ assinaturas q ....e não con~ere.; -
002 assinat.uras de dE"pl.•rt.b.do$ 1 i c:ellc i ét·jo'§..

A SUl< Ser,horl b. o Sf"nhor
Oro "OZA~T VIANNA OE PAIVA
S~cr~~árjo-G.ra) ~~ Me5~

Ci••rll dos Oeput~dos

NEFT"

HGISLIldp CITADA, AllEXADA PELA COOIlDEllACAo

DAS CXlIIIISOES P_

TItulo.

, IM OIIGN'IIZAÇÃO DO ESTADO

CapIuIoI
DAol'l1ÃO

l'-."~-"~-""".'._"- _ ... _-._.

AIt. 23. E competéncia comum da União. dos Estados. do
Diobto Federei e dos Municipioo:

I - zeIorpela lIuarda da ConsIiluiçllo. das leise das instillJi.
ç6es clemocr6lic.. e conservar o palrimõnlo püblico;

• _ cuidar cio saúde e asslsténcia pública. da proleÇlIo
e 90'_ das pessoas pooúIdoras de derlCiéncla;

• _ proUger os documenaos. as obrllS e ouIJos bens de
vaiar~ artístico e culturol. os monumentos, as paisagens
nalwals _ e os sllIos arqueol6gicos;

de':';-de~'::=::"~~=~
ou cuIlural;

V - proporcionar os meios de acesso à cu'ura. à edue.
çjo e à ciéncia;

\/I _ proteger o melo ambienle e combater a poIuiçllo
em qualquer de suas r",mas;

W - preservar as lIorestas. a rauna e a lIora;

\111 _ Iomenlar a produção agr0pecu6ria e ",ganlzar o
abastecImenlo alimentar.

IX - promover programas de construçllo de moradias
e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento bá
sicO;

Titulo IV

DA ORGN'IIZAÇÃO DOS PODERES

CapIuIoI
DO PODER LEGISlATIVO

Subseçjol
D.E1nentM.C~

=-=lO. A~1Io poderá ser emendada medIanle .....

I - de um terço. no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal;

• - do Presidente da República;
• - de mais da metade das Assembléias Legislalivas das

unidades da Federação, manirestando-se. cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

t I' AConstituição não poderá ser emendada na vigência
~Intetvenção rederal, de estado de deresa ou de estado de

f 2" A proposta se,á discutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional. em dois turnos, considerando-se aptO
~obtiver, em ambos. três quintos dos votos dos respectivos

t 3" A emenda à. Constituição serâ promu~adapelas Me
sas da.~a dos Deputados e do Senado Fede<al. com o
respeclNo numero de "'dem.

da ~:n..~~objeto de deliberaçáo a proposta de emen

I - a forma federativa de Estado:

• - O voto direto, secreto. universal e per6ódico;
BI - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ .5- Amat~~ const~tede proposta de e, nenda rejeitada
ou havida por pr~Judlc~da,nao pode ser objeto de flOYa proposta
na mesma sessao legislativa.

Titulo VI

DA TRIB(JTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
Capitulo 11

DAS FINANÇAS PUBUCI\S

Seção I
fVonnas Gerais

ArL 163. Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
• _ divida pública externa e interna. incluída a das autar·

quias. fundações e demais entidades controladas peta Poder
Público;

lU _ concessão de garantias pelas entidades públKas;
ri _ emissão e resgate de titulos da dIVida pública;

V _ fiscalização das instituiçóes financeiras;
VI _ operações de cámbio re~lizadas por órgãos e~~~

des da <Jnião. dos Estados. do Distrito federaJ e dos MurncJP05;
VII _ compatibilização das funçôes das i~st~tuições of~

ciais de crédito da União. resguardadas as caracterisbCas e conc:Jt.
ções operacionais plenas das voltadas ao desenvc'vimenco regio
nal.

Título IX

DAS DISPOSIÇÕES
COI'ISTITUCIONAl$ GERAIS

AIt. 233. Para efeito do art. 7', XXIX, o empregador rural
cornprovn. de cin<::o em cinco anos. perante a Justiça doTr"
lho. o cumprimento das suas obrigações lrabalhistas para com
o empregado rural. na presença deste e de seu repre-.sentante'
sindicel.

t 1~ Uma vez comprovado o cumpr~ das obriga
ções mencionadas neste artigo. fica o empregado.- isentO de
qualquer ônus decorrente daquelas obrigações no período res-
pectivo. Caso o empregado e seu represent~~tenãc? concordem
com a comprovação do empregador. cabera a JustiÇa do T,.".
lho a solução da controvérsia.

t 2' FICa ressalvado ao empregado. em qualquer hipó
leSe. o direito de postular, judicialmente. os créditos que entender
existir. relativamente aos últimos cinco anos.

t)· Acomprovação mencionadaneste aJIigo poderá ser
feita em prazo inferior a cinco anos. a crtteno do empregador.

Art. 234. É vedado à União. direta ou indiretamente. assumir.
em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a
despesas com pessoal inativo e COA"l encargos e amortizaçÔfe$
da dívida interna ou externa da admini$lração pública, indusive
ela indireta.
Art. 235.. Nos dez primeiros anos da criação de Estado. ~ào
observadas as seguintes normas básicas:

I _ a ....sembléia Legislativa será composta de de_
Deputados se a população do Estado for inferior a seiseent06
rol habitantes. e de vinte e quatro. se igualou superior a esse
número. até um milhão e quinhentos mil;

• _ o Governo tera no maximo dez Secretarias;

• - OTribunal de Contas lerá três membros. nomeados.
pelo 00Yemad0r eleito. dentre brasieiras de comprovada id0nei
dade e notório saber;

FtI - o Tribunal de Justiça lefá sete Desembargadores;
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v - os primeiros Desembargadores serão nomeados pe·
lo Governador eleito. escolhidos da seguinte forma;

a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco
anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do
Estado originário;

b) dois dentre promotores. nas mesmas condições. e ad
vogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, com dez
anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedia
menta fixado na Constituição;

VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal,
os cinco primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos
dentre juizes de direito de qualquer parte do Pais;

W - em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito. o
primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público
serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público
de provas e Utulos;

V1II - até a promulgação da Constituição Estadual, res
ponderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia~Geral e pela
Defensoria·Geral do Estado advogados de notário saber, com
trinta e cinco anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Gover~
nadar eleito e demissíveis ad nutum;

IX - se o novo Estado for resultado de transformação
de Território Federal, a transferência de encargos financeiros
da União para pagamento dos servidores optantes que perten
ciam à Administração Federal ocorrerá da seguinte forma:

a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte
por cento dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento
dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsa
bilidade da União;

b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos
de trinta por cento e, no oitavo, dos restantes cinqüenta por
cento;

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para
os cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na
Constituiçáo Estadual:

XI - as despesas orçamentárias com pessoal não pode~
rão ultrapassar dnquenta por cento da receita do Estado.

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos
em carater privado. por delegação do Poder Publico.

§ 1" Lei regulara as atividades, disciplinará a re5ponsa~
bilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro
e de seus prepostos. e definirá a fiscalização de seus atos pelo
Poder Judiciario.

§ Z" Lei federal estabelecerá normas gerais para fIXação
: de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços

notariaís e de registro.

§ 3" O ingresso na atividade notarial e de registro depende
de concurso publico de provas e titules, nâo se permitindo que
qualquer servenlia fique vaga, sem abertura de concursO de
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exte
rior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nationais,
serão exercidos pelo Ministerio da Fazenda.

Art. 238. A lei ordenara a venda e revenda de combustíveis
de petróleo, álcoo~ carburante e outros combustíveis derivados

de matérias-primas renováveis, respeitados os prindpias desta
Constituição.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para
o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar
n~ 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Comple
mentar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da
promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que
a lei dispuser, o programa do seguro·desemprego e o abono
de que trata o § 3' deste artigo.

§ 1° Dos recursos mencionados no caput deste artigo,
pelo menos quarenta por cento serão destinados a financiar

k,[~~~~e~~:~~o:er:;~n~~~g~~i~~:I~~~~oc~:~~~
de remuneração que lhes preservem o valor.

§ 2" Os patrímõoios acumulados do Programa de Inte·
graçào Social e do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de
saque n.as situaçôes previstas nas leis espedfica~s, com exceção
da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distri
buição da arrecadação de que trata o CiJput deste artigo, para
depâsito nas contas individuais dos participantes.

§ 3" Ms empregados que percebam de empregadores
que contribuem para o Programa de Integração Social ou para
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado
o pagamento de um salário mínimo anual. computado neste
valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que jâ participavam dos referidos programas, até a data da pro~
mulgação desta ConsUtuição.

§ 4'" o financiamento do seguro-desemprego receberá
uma contJibuição adícional da empresa cujo índice de rotativi~
dade da força de trabalho superar o indíce médio da rotatividade
do setor, na forma estabelecida por lei.

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha
de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Art. 241. MS delegados de polícia de ~arreira.aplic~-s~ ':'
principio do art.. 39, § 1", correspondente as carreiras dISCipli
nadas no art. 135 desta Constituição.

Art. 242. O principio do art. 206, IV, não se aplica as in~~tui
çôes educacionaiS ofidais criadas por lei est.a.duai ou mumc:'pal
e existentes na data da promulgação desta Constítuição. que
não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos
públicos.

§ 1t' O ensino da História do Brasil levará em contll lIS
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formaçâo
do póvo brasileiro.

§ 2' O Colégio Pedro 11, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, serâ mantido na orbita federal.

Art. 243. !Is glebas de qualquer região do Pais onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imedía
lamente expropriadas e especificamente destinadas ao assenta
mento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e
medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econô
mico apreendido em decorrência do tráfiCO ilícito de entorpe
centes e drogas afins será confiscado e reverterá em beneficio
de instituições e pessoal especializados no tratamento e recupe~
ração de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de
trafico dessas substâncias.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros,
dos edificios de uso público e dos veículos de transporte coletivo
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às
~~~2r'rtadorasde deficiência, conforme o disposto no art.

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em
que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e depen
dentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem
prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO

E CONTROLE Nº 57, DE 1992

(Do Sr. Valdir Ganzer e outros 2)

Propõe à Comissão de Finanças e Tribu
tação a implemen~ação de fisca~ização e
controle da execução dos Fundos Constitu
cionais de Financiamento do Norte (FNO),
do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste
(FCO) .

(Numere-s~ e publique-se.)

Sr. Presidente.
Nos termos dn que dispõem o art. 49. X, da

Constituição Fed~ral, e os arts. 24, XI, e
61. do Regimento Interno e, tendo em vista o
descumprimento. por parte das instituições
financeiras gestoras dos referidos Fundos.
do disposto no art. 20, § 4~. da Lei n Q

7.827, de 27 de setembro de 1989. propomos
que esta Comissão determine fiscalização e
controle dos 'recursos aplicados através do
FND, FNE e FCD. bem como da compatibilização
dos critérios operacionals adotados pelos
respectivos bancas ~xecutores, às normas es
tabe1ecidas pela 1ei anteriormente citada.

Just if i cação

A Lei n Q 7.827, de 27 de setembro de 1989,
que regu1amento~ os Fundos Constitucionais

de Flnanciamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste. instituídos pelo art. 159,
I, c, da Constituição Federal determina em
seu art. 20. § 4 Q

, que os bancos gestores
desses Fundos: Banco da Amazônia (BASA).
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco do
Brasil (BB). respectivamente. remetam ao
Congresso Nacional o balanço devidamente au
ditado das atividades dos mesmos.

D art. 19 da lei supracitada estabelece a
semestral idade da publicação dos balanços
auditados. por parte das instituições finan
ceiras em questão. o que. por conseguinte.
sugere a mesma periodicidaae para o envio
dos balanços ac Congresso.

Após consultas à Secretaria do Congresso.
à Comissão Mista de Orçamento e à Sinopse do
Senado, constótamos que os referidos bancos
oficlais vêm desobservando essa imposição
legal. prejudicando assim a fiscalização da
execução dos Fu,dos pelo Poder Legislativo.

A busca realizada confirma o recebimento
apenas do balan;o do FNO relativo ao exercí
cio de 1990. enviada pelo Basa em julho de
1991. No caso específico desse Fundo. infor
mações obtidas junto à Secretaria E<ecutiva
do Conselho Deliberativo da Suda~, instãncia
do Poder Executivo, à qual também compete a
fiscalização da execução do FNO, dãu conta
do descumprimento ao que dispõ~ o caput do
art. 20 da mesma lei.
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Junto à ocorrência de tals atos De ilega
lidade, perspassam as críticas generalizadas
dirigidas aos bancos gestores do~ fundos,
originárias dos mais diversos setores da so
ciedade naquelas regiões, apontando denún
cias de irregularidades na administração dos
recursos, assim como o distanciamento de
suas execuções, aos propósitos e pressupoS
tos definidos na lei que os regulamentaram.

Neste aspecto, merece destaque o alijamen
to do acesso aos recursos dos Fundos, dos
segmentos da pequena produção rural das re
giões beneficiárias, ferindo assim a priori
dade fixada no art. 3-", III, da Lei r.':.
7.827.

Além de ilegalidade e desconfiança SUgerl
da. os procedimentos expostos. dos cita~os

Bancos. configuram uma atitude de absol~~o

desrespeito a este Poder.

CAPÍTULO I
Do S1s~ema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:

I _ do produto da arrecadção dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre prod~tos industrializados, quarenta
e sete por cento na seguinte forma:

a) vinte e um intelros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Par:lcipação dos Estados e
do Distrito Federal;

c) três por cento para aplicação em pro~

gramas de financiamento ao setor produtivo
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
através de suas instituições financelras de
caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento. ficando asse
gurada ao semi-árido do Nordeste a metade
dos recursos destinados à região, na forma
que a lei es:abelecer;

Dessa forma, julgamos imprescindível ao
resgate da legalidade e da transparência Da
administração dos recursos públicos alocados
àqueles Fundos. que esta Comissão acolhe a
presente proposta de fiscalização e contro
le, implementando-a com o auxílio do Tribu
nal de Contas da União.

Sala das Reuniões. 21 de agosto de 1992. _
Deputados Federais Valdir Ganzer, PT/PR,
Alcides Modesto, PT/BA. Maria Laura PT/DF.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXA0.· PELA
COORDENAÇÁO' DAS COMISSÕES PER~ANENrES

b) vinte' e
por cento ao
Municípios;

dois inteiros e cinco décimos
Fundo de Participação dos

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BFASIL

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

TÍTULO IV
Da Organização dos POdéres

CAPÍTULO I
Do ~oder Legislativo

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

SEÇÃO 11
Das Atr;bu;ções do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso NacionBl:

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

X fiscalizar e controlar diretamente, ou
por qualquer de suas Casas. os at07 ~o Pod:r
Executivo. incluídos os da admlnlstraçao
indireta .

.... .

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

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

RESOLUÇÃO N~ 17. DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

CAPÍTULO IV
Das Comissões

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 24. Às Comissões Permaner.tes, em ra
zão da matéria de sua competência. e às de
mais Comissões, no que lhes for aplicável,
cabe:

XI exercer a fiscalização e o controle
dos atos do Poder Executivo, i~cluídos os da
administração indireta;

SEÇÃO X
Da Fiscalização e Controle
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Art. 61. A fiscalização e controle dos
atos do Poder Executivo, incluídos os da ad
ministração indireta, pelas Comissões, sobre
matéria de competência destas. obedecerão às
regras seguintes:

I _ a proposta da fiscalização e controle
poderá ser apresentada por qualquer membro
ou Deputado. à Comissão, com específica in
dicação do ato e fundamentação da provldên
cia objetivada;

I Das Finalidades e Diretrizes Gerais

•• o ••••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••••

Art. 3 Q Respeitadas as disposições dos
Planos Regionais de Desenvolvimento, serão
observadas as seguintes diretrizes na formu
lação dos programas de financiamento de cada
um dos Fundos:

11 _ a proposta será relatada previamente,
quanto à oportunidade e c0nveniência d~ me
dida e o alcance jurídico, administrativo,
político. econômico. social ou orçamertário
do ato impugnado, definindo-se o plan~ de
execução e a metodologia de avaliação;

concessão de financiamentos exclusiva
mente aos setores produtivos das regiões be
neficiadas:

11 _ ação integraaa com instituições fede
rais sediadas nas rp.giões:

111 aprovado pela Comissão o relatório
prévio, o mesmo Relator ficará encarregado
de sua implementação, sendo aplicável à ni
pó tese o disposto no § 6~ do art. 35:

IV o relatório final da flscaliz~ç30 e
controle, em termos de comprovação da lega
lidade do ato. avaliação política, adminls
trativa, social e econômica de sua edição, e
quanto à eficácia dos resultados sobre a
gestão orçamentária, financeira e patrimo
nial, atenderá. no que couber, ao que dispõe
o art. 37.

111 tratamento pref&rencial às ativiaa
des produtivas de pequenos e miniprodutores
rurais e pequenas e micr0em~resas, à~ de uso
intensivo de matérias-pr,mas e mão-de-obra
locais e às que produ~Bm alinentos básicos
para consumo da populaç5o. bem como aos pro
jetos de irrigação: quand~ pe~tencentes aos
citados produtores, suas a3soc i ações e coo
perativas:

o ••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••

LEI NQ 7.827,
DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

§ 4~ Quando se tratar de documentos de
caráter sigi10S0, reservado ou confidencial,
identiflcndos com estas classificações.
observar-~e-8 o prescrito no § 5 Q do art.
98.

§ 1 Q A Comissão. para a execução das ati
vidades de que trata este art'go, ~oderá so
licitar ao Tribunal de Cortas Oê União as
providências ou informações prevlstas no
art. 71. VI e VII. da ConstitJição.

§ 2 Q Serão assinados prazo~ não inferlores
a dez dias para cumprimento Q3S convocacões,
prestações de informações, atendimento às
requisições de documentos públicos e para a
realização de diligências e pEríclas.

§ 4 Q O balanço, devidamente auditado. será
encaminhado ao Congresso Nacional, para e
feito de fiscalização e controle.

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

§ 3~ Os bancos administradores deverão co
locar à disposição dos órgã~s de fiscaliza
ção competentes os demonstrativos, com posi
ções de final de mês, dos recursos, aplica
ções e resultados dos Fundos respectivos.

VI _ Do Controle e Prestação de Contas

§ 2~ Deverá ser contratada auditoria ex
terna, às expensas do Fundo. para certifica
ção do cumprimento das disposições constitu
cionais e legais estabelecidas. além do exa
me das contas e outros procedimentos usuais
de auditagem.

§ 1~ o exercício financeiro de cada Fundo
coincidirá com o ano civil, para fins de a
puração de resultados e apresentação de
relatórios.

Art. 20. Cada instituição financeira fede
ral de caráter regional aprese,tará, semes
tralmente, ao Conselho Deliber~tivo da supe
rintendência de desenvolvimento de sua res
pectiva região, relatório circunstanciado
sobre as atividades desenvolvidas e os re
sultados obtidos.

disposto no
apuração da

na forma da

Regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea c, d~ Constituição Federal, insti
tui o Fundo Constitucional de Financiamen
to do Norte _ FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste _ FNE, e o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste FCO, e dá outras
providências.

§ 3~ O ooscumprimento do
parágrafo anterior ensejará a
respons~~ilid;de do infrator,
lei.
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO

E CONTROLE NQ 59, DE 1992

(Do S~. ~ntonio Faleiros)

Solicito ao Tribunal de Contas da União
as informações abaixo especificadas.

IÀ Comissão de Seguridade Social e Fa
mília. nos termos do artigo 61, do Regi
mento Interno.)

Sr. Presidente:

Nos termos constitucionais e regimentais.
requeiro sejam solicitadas informações a~

Tribunal de Contas da União a respeito cs
irregularidades na aplicação de verbas fede
rais destinadas ao Estado de Goiás, especi
ficamente. referentes a:

- reforma do ~ospital Geral de Goiânia.
cuja licitação foi irregular conforme atesta
relatório de auditoria realizado pelo Minis
tério da Saúde/Inamps. anexo.

2 - recursos oriundos do FGTS (Ministéri0
da Ação Social) e recursos do Orçamento do
Tesouro Nacional (Secretaria do Desenvolvi
mento Regional l. num valor de 133,6 milhões
de dólares. envolvendo licitações irregula
res do Departamento de Estradas de Rodagem
de Goiás (DERGO) e a Transurb, conforme no-
tícias veiculadas. anexos. .

Justificação

2. Foi assinado com a SES/GO Termo Aditivo
n Q 15 ao Convênio n Q 1/91 tendo por objetivo
a transferéncia de recursos no valor de
Cr$600 000.000,00 destinados à reforma do
Hospital Geral de Goiãnia. Foi repassado o
valor total em quatro parcelas.

3. Por força do Convênio foi repassado à
EMOP-Empresa de Obras PÚblicas. à qual com
pete a execução e fiscalização de Obras do
Poder Executivo Estadual. o montante de
Cr$667.021.242.20 dos quais Cr$67.242.20
refere-se aos rendimentos obtidos de aplica
ção no mercado financeiro.

4. Para a execução dos serviços foi reali
zada pelo EMOP a Concorrência n Q 001 em 18
10-9 1 .

5. Da análise efetuada pela Auditoria Re
gion~l nos procedimentos licitatórios adota
dos pela EMOP, foram detectadas irregulari
dades quando da realização da mencionada
concorrência, que contrarlam os princípios
normativos do Decreto-Lei n~ 2.300/86 e le
gislação complementar. No entanto ficou ad
judicada a empresa FGR-Engenharia Ltda. por
ter apresentado o menor preço e ter atendido
exigências do edital.

6. Em razão da complexidade dos serviços
ae reforma do hospital. e considerando a ne
cessld!de de um parecer técnico sobre a exe
cução dos serviços realizados. bem come um
-avantamento dos custos para o seu térmIno
neixam0S de nos pronunciar sobre as obras.
oorém foi solicitado junto à CCTC/GO a re
quisição de dois engenheiros para a realiza
ção dos trabalhos.

Em nome da moralidade e da transparência
dos negócios da coisa pública. queremos que
o TCU se pronuncie se há ou não irregulari
dades nas obras acima apontadas.

Sala das Sessões. 16 de setembro de 1992.
Deputado Antonio Faleiros.

SUBsíDIO ANEXADO PELO AUTOR

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTtNCIA
MÉDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL

7. Quanto à justificativa do ilustre depu
tado para o requerimento. de ter sido aven
tadas notícias referindo-se às ligações fa
miliares do atual Secretário de Planejamento
ae Goiás com a empresa vencedora da concor
rência, temos a informar que a empresa TGR
Engenharia Ltda. está inscrita na Junta Co
merci!l do Estado de Goiás - JUCEG, sob o n~

52200539755 e na sua composição social figu
ram os Senhores:

AUditoria/DG

REF: Processo 25000.005393/92-89

PARECER NQ 154/92

1. Trata-se de Requerimento de Informações
n Q 1.455/92 do Deputado Antonio Faleiros so
licitando esclarecimentos sobre 05 recursos
repassados através de convênio para a refor
ma do Hospital Geral de Goiânia. bem como,
sobre a empresa vencedora da concorrência
com cópia completa do Edital de Licitação.

GUI~HERME PEIXOTO DE CARVALHO CRAVEIRO 
Brasileiro. solteiro, engenheiro civil. na
turai de Goiânia. residente e domiciliado
nesta Capital à Rua 89 n~ 437 - Setor Sul.
portador da Cédula de Identidade do CREA-GO
n" 4 093/D e do CPF n Q 294.983.091-91.

RODOLFO DAFICO BERNARDES DE OLIVEIRA
Brasileiro, casado. engenheiro civil, natu
ral de Anápolis-GO, residente e domiciliado
nesta Capital à Rua 1.124, Qd. 226. Lt. 16 
Setor Marista. portador da Cédula de Identi
dade ao CREA-GO n Q 4.299/D, e do CPF n Q

330.948.371-15.

FREDERICO PEIXOTO DE CARVALHO CRAVEIRO 
eras~leiro, solteiro, engenheiro civil, na
tural de Goiânia-GO, residente e domiciliado
nesta Capital à Rua 89 n Q 437 - Setor Sul.

n.llInformaçõesdeASS: Requerimento
1 .455/92.

INT: Deputado Federal Antonio Faleiros.
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8. Tendo em ViSta f9lta de Parecer Técni
co, a Auditoria Re]ional não se manifestou
conclusivamente em seu Parecer.

Informamos ainda, q~e no Convênio firmado
entre a Secretaria de Saúde e a Empresa de
Obras Públicas, assinou como Direitor Finan
ceiro da EMOP o Sr. AGUINALDO PEIXOTO DE
OLIVEIRA.

pcrtador da Cédula de Identioade no
n Q 5.115/D. C.I. -1.401.816 SSP/GO,
387800.621-72.

CREA-GO
CPF n<

d05 p~lo Minl5t~rio d~ R~form~ e Desenvolvl~ento Agrário-MIRA0.

Protocolado Junto ao TCU EII 7.63.99 sob o nQ 03925/99-9, classi

Ticado de RESERVADO, encontra-se ainda eM tramitaç20 no ór~~o,

estando em 16.97.92 COM carga para a ~º Inspetoria Geral de Con

trole Externo-IGCE , sendo o EXMO. Sr. Ministro H~rcos Villa~a

Ministro-relator do processo.

Port~nto, perfazeM mais de 2 ~nos e 4 meses desde

que foi apresentada a denuncia eM apr'eço, e qlJe' ta traMitaçio do

proce5~O, segundo inforM~çÕf!5 verbais de Tuncionirlos do órgão de

controle, e5ta~ia sendo retardada em razio de artifícios pro

crastinatários P05tOS em prática pelas autorid~des arroladas co~o

rrsponsáveis pelas irregularld~des.

9. Diante do exposto sugerimos o encami
nhamento ao Sr. P~esidente para conhecimento
com posterior remessa ao Gabinete do Sr. Mi
nistro da Saúde, com vistas à Assessoria de
Assuntos Parlamentares.

DAS NDRMAS

Dispõe o ínciso VII do art. 71 da Carta Pol{tlca:

• Art. 11. D contraIr "eterno, I ClrJo 40 ConJrrSlo NlciCM'lII, Nr. rxu

c140 coa o auxilio "o Trllnll'lll _r Contai 4a Urllio, 10 ~ull c_Itr.

Brasília, 24 de jun~o de 1992.
Santos Pereira, Coordenadora de
mento e Avaliação.

1. De acordo.

Hila Léa
Acompanha-

VII- 'rtltar as intona;irs 10JlcihdlS 'fIo ConJre5l0 Nacionll, ,ar

~ulltlurr cfas rrs,rdlvu eo.lssiu r sobrt I tilCaJlZl~io contuU, tin,"crln, Dt"UHntirll,

QPrn.cion1.1 f 'ltrilOnial f sobrr resulhdos "r auditorlu r ins,r,ir5 rtallndas, •

Dispõe, igualMente o art. ó0, 11, do RegiMento da

2. Encaminhe-se ao Sr. Presidente na
forma proposta Nadja Maria Mehmeri
Lordêlo, Audit0r-Chefe.

1. De acorco. José da Silva
Guedes, Preside~te do Inamps.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nl!60, DE 1992

(Do Sr. Luiz OoshlbJl)

Solici ta que a Comissão de Economia, Indústria e CQ.

aércio requeira ao Tribunal de Contas da Utião cópia
do processo n9 03925/90-0, relativo ã denúncia apr~

sentada pelo Deputado José Genoíno de irregularida
des no âmbito do Ministério da heforma e Desenvolvi
menta Agrário-MIRAD.

(NUME'RE-SE E PUBLT ~UE-SE)

Sr. PresidentE

TEndo por -fulcro o dlspoGto no~ arts. 70 e 71, in

ciso VI, da Constituição da República e nos arts. 24, inciso IX,

32, VI, alínea ·c·, 61 e lê1, I, do RegiMFnto Interno da CâM~ra

dos Deputados, venho rEqUtr~r a v. Ex~. qUE, ouvido o plenário

desta COMJ5s~o, SE digne a encaMinhar soliclta~ão ao Egrégio Tri

bunal de Contas da Uniio para que estE Torneça cópia do processo

TCU nQ ê3925/99-ê, relativo à denúncia apresentada pelo EXII10. Sr.

Deputado José Genoíno de irregularidades ocorridas no âmbito do

Ministério da ReTor_. e Desenvolvimento Agrário.

TeM por escopo esta PFC o acompanhamento r Tisc~

liz~ção dos procedlMento$ que veM sendo adotados para a veríTica

ção dos atos e fatos apontados como IrregularES na denuncia em

foco, beM como a consequente atri6ulçâo de rEsponsabilidades pe

los meSftlOS.

..JUBTJ:FJ:CAÇ,"O

Casa:

• Art 't. eon.t ItU" lt•• ou 'lt.. suJrlt•• l f1.callzaçio r <..tnlr .......

ConJrtllO Hacional, 4t SUIS Calll E CoIIllSitll

JI- os atos de IEltlo Idlll'llstrat iVl do Poi'rr Exrcutlvo, Inclu{i'os H ~a

acrlinlstra,ão IndlrEtl, uJa t1ual lor I autorl4adr t1ur OI trilha ,raticai'o, •

COMO aciMa assinal~do , o inciso VII do artigo 71

da C~rta Política propicí~ ~o Congresso Nacional o ~cesso a todas

as ínTorMações amealhad~$ pelo TeU eM s~u exercício da prerroga

tiva constitucional de controle ext~rno, a qual realiza eM aux{

lia ao Parlamento.

A Lei Orginica do TeU, Lei n2 8.443, de 16.87.92,

prevê em seu art. 38 a cOMP~tência do Tribunal para E

·II- ,nstar ai IntorllÇ:iu lollcltadl5 ,rIo ConlrtllO H1c1onal, por

lIua)quu dr su.. tasas, ou por SUIS COIissirs, 50brt I ticallnçio conti~i1, 'iunnlr.,

orçlHfltárl1., oPlrlclonal e ,atrlltonlll t sobre relultadol tlr Inl,rdts e auditorlll rtlllza

dai·.

o próprio TeU definiu por Inter~édio da Decisão

Normativa n2 26, de 7.04.92 ( DOU de 9.e~.92, fls 4513 as

fOrftlaS E' condições eft' que o Tribunal prestarQ au:dllo tlO Con

gresso Nacional ••• , até qU~ sejam estab~lecidas normas r~gulaMen

tadoras sobre a Matéria, após a expedi~ão de sua nov~ Lei Org5

nica, cujo Projeto se acha em ex~me no PodEr Legislativo.·

Na norma interna aciMa citada o ltem 10 do art. 19

não veda expressamente o fornecimento de cópias d~ processos

quando pedidos por órgão do Poder Legislativo, dispondo SOMentr

qlJe:

1•• E. lIualt(urr cuo, as conclusirs dt In'PI~iu I Auditorl.. lIur ve

nha a Slr aSll. rtll indu, bl' COlO as inlonadrl dr t1Uf trata o Itr. VII do art. 11 r tio

,ronuncllHnto I '1UI u rrtlrr o 'Irilralo 12 do art. 72 di COftstituldo urro oIIrlJJtoria

IImte olIJdo dI dlllbft'õI'So do Tr Ibunal e , sountr IPí. a a,rovl,io dtsh, ,odrrio 5tr rn-

Vlldll 101 ir,ias tio ConJrfllO Nacional !IH li tInha. solicitaR••

DA JURISPRUD~NCIA

quanto
t'"

A Matéria objeto da presente proposição constitui

eM denúncia apresentada p~lo EXMO. Sr. Deputado José Genoíno

a Ind{cias de Irregularidades ocorridas eM acordos firMa-

Em Se~são d~ 11.12.96 o Plen~rio do TeU, acolhtndo

voto do Ministro-relator Carlo~ ~tila ~lvarEs d~ Silva, decldlu

no Processo nQ 23.62BI9t-4 ( no qual o Deputado Luiz Gushiken rR

quereu, por Intermédio da Mesa da C~mara do Dt?utado5 cópia

cOlllPleta do Relatório de Auditoriêl. do TCU sobre Irregularidades
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'1ualqutr proclsso, ••• •

DA DOUTRINA

clonal nQ Funde N~cion~l de DesenvolYimento d~

Ata nQ 1ê/92- 22 eâm~ra).

no IDe -- Instituto Br~5ileiro do Café) por não fornec€r ao re

querent~ a cópia dos autos, Nas tão ~om~nte a cópia do rrlató

rio, voto do Ministro-relator beM como da. decisão ~o Pleno ( Ata

r~5erYada nQ 41/90 - Plenário ).

o Instrualento Jurídico ado,tado à época consist lu

de requEriM~nto de inforMa~õe5, só que encaMinhado pela Mesa da
CâMara E não por Comissão Técnica. Tr~n5creveM05 a seguir alguns

trechos do r~latórlo e voto proferidos quando do ju19a~ento do

reqUeriMento por consubstanciareM o entendimento lIuids atual da

Corte de Contas quanto ao assunto.

Considerou o Ministro-relator que o pedidol • ex

cede o conceito estrito de mera 'Informação " Q dOCUMento pedido
constitui ptÇQ de processo forMalMentt organizado nesta Corte, e
que, por Issq me~mo, só se ultiMa em sey caráter de ' Informação

do Tribunal' na Medida t tom o sentido eM que sobre ele delibe

rar o Plenário. Ne5te ponto, faz consJdera.õ~5 ac~rca do uni
Vltrso: a -ser abrang I do pelas Informações porventura requer idas pe

lo Congresso ao as,.im se EHpreSSal'":I • Ante os terntos de'Moa soll

citaçio • ressalto que o m~ndamento constitucional do iteM VII do
art. 71 diz que o Tribunal dtve • prestar as InforMa~ões solici

tadas sobre os resultados de auditorias e inspeções realiza

das

A leitura feita pelo dignissimo Ministro do TeU do

terMo· InforMaçio • constante do art. 71, VII da Constltulçio, a

00550 entender nio se aprltsenta completa. pois tal termo nio s~

refere excluslvamentt aos· resultados dE auditorias e inspeções

realizadas.·, Mfo'S 5ift), a todo o inciso, que abrange, IglJallllente

, a • fiscalização contábil, financeira, orçamentária, op~r~cio

na! E patri~on(al ., o que. SegUraMente, envolve lnform~çõe9

concernentes a todo tipo de atividade desenvolvid~ pelo TCU. Não

há porqUE 5rr feita a Jnterpretaçio restrltlv~ levada a cabo pelo

ínclito Ministro, pois se o constituinte não restringiu o acess,-'

das Cimaras Legislativas, beM como de seus órgãos colRgiados
naõ 5erl~ por via de Jurisprudência que poderia ser feito.

O ilustre ministro-relator entende eM seu relató

rio qUe o inciso VII do art. 71 da Carta M~9na ao se referir a

-resultados de auditorias e inspeçõe~ realizadas· refere-5e úni

ca e exclusiva~ente ao relatório, voto e decisões do Colegiado e

não abrangeria as peç.5 técnicas, co~o • Informações de téchicos

ne~ de órgio~nicos, nem de Hlnl5tro5, a não ser que o Tri

bunal eM se~~ão plenária, decida formalmente adotá-las como

suas· , quando. I!' só entio, se tranf'ormarÍõ!un em • Informaç:âes do

TeU •• Leva em conta o ministro-relator tratarem-se 05 relatórios

ainda não apreciados pelo Tribunal de meras peças preliminares. É

de se observar que o processo em comento Já teria sido Julgado em

Sessão de 7.12.90.

Após as digressões acerca do que considera· in

formações do TCU • apresenta considerações no tocante ao Julga

mento de caS05 concrl!'tos, tais ,cama' • Pode-se exigir o estrito

cumpriMento da norma, inclusive com o desfazimento de situações

Já const i tu (das. enl que pese eventua Is preju ízo~ da ( decorrentes.

Pode-se • alternatlva~ente, reconhecer que ~ ante ~ natureza da

Irregularidade, cotejada com outnls razões e circunstâncias que
cercaM o caso, i Melhor para a sociedade relevar-se a infrlgêncla

,. feitas i\S ressâlvas e qualificações cabíveis, conval idar a
..utuaç:~o inlcial~l:nte questionada·. Conclui ser tal tipo de deci

s'fio p... ivativ. do Tribunal e • prerrogativa Indissociável dlil. COJl

pc~incia de 'Julgar-.

EM decorrêncE. do entrndiMento aciMa transcrito
afirMa o Ministro-relator I •••• os relatórios e- outras peças

processuais constitUem eleMentos fundaMEntaifi para as deci5ões da

Corte, .as nãD a5 eHaureM, ~ão~as liMlt~M, não as condiciona~ neM

COM elas se tonfundem. Como pe~a5 processuais, pQr Isso, nio de

veM ?em podem ser dlvulgad~s seM ~révia e expressa autorlz.~ão do

Plenár lo.'

EM outro trecho Msslm Se expressa'•• A divu19a~io

ante~lpada de relatório meramente técnico pode redundar t\5síM t~

grave injustiça, quaSE S~Mpre Irreparável, pela indevida exposi

ção ao opróbrio público a que se sujeita respon$ávels alnd~ não

ouvidos e ne,n Julgadmo pelo Tribunal •• Lembrê\mos~ mais Unli:\ vez,

que tai5 afirmativas foram colocadas em voto relativo a processo
J' julgado pelo Tribunal.

Consta da Lei Orgânica do TeU, em seu art. 19, §

32 ,

• SIri puh enenclal du decisirs do Tribunal ou de lUIS CSiaras I

J .. o nliUrJo do Hinistro-blator, d, 'lU, constarIa, nl IntlJ'" 11

conc1udes di lnstru;lo ( do .tlaUrlo da equipe dI' auditoria ou. do técnico nsponsáVll PEla

ani]in do ,rOUSSD , bel COlO do parecer du chefias iltdiatl$ , da UnIdade Técnica) t ~a

"'nlsUrlo Junlo lO Trlbunlh •

Portanto, o entendimento do Trlbllnal e>:arado na

Deci$io de 11.12.90. minimizando o papel das InstruçõRs e ~elató

rios emanados dos ó~gãos instrutivos, Inspetorias Regionais.

Inspetorias Gerais e Secretarias TécnJcãs não condiz com a norma

legal.

Aduz o voto ao fato de que: • A Imputação pública

, a qualquer pessoa, de responsabilidade pelo cometimento d~ in

frações , irregul~rldades e ilícitos administrativos só pode ser

~eita COM b~~e em sent~nça. Por isso r a ~aculdade de prOMOVF-r F-S

5é\ imput~~ão é privativa do Tribunal. que no caso, é a ' autori

dade competente' de que fala a Const itui"ão. Ori\, i\ publlcidt\de

InteMPEstiva de relatórios de Inspeção que é\pontF~ irregularida

des de gestores representa um verdadeiro pr~-JulgaMento público

do~ responsáveis por parte dos autor~s da auditoria. que não es
t~o investidos de autoridade para Julgar ••

Em defesa do sigilo dos autos o relatório ;alinhava

'lar lOS princípios aplicáveis ao processo Judiei ... ), como o da anl
pIa de~esa, o do contraditór;o,o do d€vldo processo leg~l e ou

tro5. Todavia, não faz menção KO prlnc(plo da publicidade, cons
titucional, previsto nos arts. 37 e 59, inciso XXXIII, que dis

põe:

XXXIII - Todol ti. dir~lto a nClb" dbl irlios públicos Intor.aç:in

d~ sr-u l"t~rf:JI~ ,articular, Da d. intlrlssr coldivo ou .,nl. 'UI urio prnbdoJ no ,ruo

da lti, sob pena dt rtspoosabl1ldildr , rrs$illvadas aquelas cuJo slll10 uJa ilPnsclnd(vrl à

Sfluran;a da socltdade f do Eshdo, •

o princ(pio da publicidade tambim é ditame p~oces

$ual , con~orr:i~ o 'art. 40, I do Código de Processo Civil, qu~ as

sint dispõe:

• Art ..... O IdWJIldo I •• dlrtll. de I

1- Exninar el cartirlo de Justh:a I secretaria de trlbun,1, autos dr

o envio de copias de peça~ proCEssuais a terceiros

Interessados quando não de todos os autos~ não tem sido rarida

de no SlIlblto do TCU r recentemente ( Aviso n9 490/91, de 3.09.91 )

O Tribunal enviou à Comis5ão de Trabalho, de Administração e
Servi~o Público da C~mara dos Depytado$ cópia do processo nº

19.765/91-6, auditoria relativa ao cumprinH::nto do Decreto-lei oQ
2.300/86. Em Sessão de 26.03.92 o Tribunal conheceu proposl~ão

no sentido do envio de cópia do processo nQ 021.995/91-5 ao Con

gres50 Nacional quando da dellberaç~o ~cerca de auditoria oper~-

Educa.áo-FNDE <'

Neste ponto, devem ser ~eltas as devidas considE

rações quanto à real natureza dos Tribunais de Contas, e em espe-
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cial do Tribunal de Conta~ da Uniio como in~tituição, e a própria

natureza jurídica de suas deci5ões, se admlnistr~tivas ou judi

ciais.

A doutrina predominante i considerar os Tribunais

de Contas no OrdenaMento Jurídico Brasileiro nio como órgios ju

dicantes,m~~ sim, adMinistratIvos; não obstante a Constituição

declarar em seu art. 73 , caput , ter o TeU: .. Jurlsdiçio e~ to

do o território nacional, exercendo, no que couber, as atribui

ções previstas no art. 96.- O art. 96 elenca as COMPetências pri

vativas dos Tribunals-.

O ilutre adAlinistrativista J. Cretella Júnior em

~studo realizado acerca da .. Natureza das decisões do Tribunal de
ContaI> .. ( Rev. de Inf'ormac;:io Legi5lativa ,.nQ 94,. abr./Jun. "1987"

fls. 183/198) após aprofundada delin~amento da questão e r~fe

rinclas a outros juristas ( HELY LOPES MEIRELLES,. ALFREDO BUZAID"

THEHisTOCLES BR'ANOi!íO CAVALCANTI, RAFAEL BIELSA, CELSO ANTONIO

BANDEIRA DE MELLO e outros) conclui por afirmar que os Tribunais

de Contas ~xerC~M apenas atividades adMinistr8tivas e não Juris

dicionais" não julgando,. não prolatando sentenças ou condenando

por· crimes praticados" mas sim,. aprecia" fiscalíza" verif"ica ou

julga contas" ao passo que o Poder Judiciário jUlgA pesso~s. Tudo

conforme o princípio da uQa_1E~~_uQa_juclsdlctlc ,. ~colhido COMO

princípio constitucional no art. 5Q,. inciso XXXV:

• XXXV- a lRI nio Rxclulri di aprrcla,io do Podrr Judiciirlo luio ou

aHI" • dir~ltDJ •

Eduardo Lobo Botelho Gualazzi" EM recente obra

acerca do • Regime Jur{dico do Tribunais de Contas· ( Ed. Revis

ta dos Tribunais,. 1992 ) assim SE Expressa ~§ fls. 217 :. Defini

tivamentE" as decisões dos Tribunais de Contas,. no Brasil" por

não se revestireM de natureza judicial,. não prodUZEm coisa julg~

da, neM fOrnlal,. nem material: produzenl ,. no lllihtlmo,. a coisa

Julgada adnlinlstrativa "••• o~ TriblJnái!t de Contas,. no Brasil,.

e.iteM vereditos adMinistr~tlvo~ ( res veredicta ),. mas nio exer

C~M jurisdic;:30,. privativa do Poder Judiciário.·

o Professor Hely Lopes Heirelles assevera que:

nio eHl:'rcendo func;õet; legislativas,. nem judiciilis,. o Tribunal de

Contas ~Ó pode !ter classificado como órgão administrativo inde

pendente,. de. cooperação com o Poder Legislativo na fiscalizac;io

f'inanceira e orçaMentá.ria" consoante suas atribuições constitu

cionais.· ( Direito Administrativo Brasileiro,. 13Q ed." São Pau

lo, Ed. TR, 1987, p.664)

o nlE'stre AI iomar Baleeiro,. J~ enfat iZi\vi1 em lapi

dar artigo: • à primeira vista,. o Tribunal de Contas poderá pare

c~r silllPles órgão 'adnlÍnistrat ivo,. colegiado,. com funções jur isdi

clonais sobre os ordenadores e pagadores de dinhieros públicos,

no interesse da probidade da Administrac;ão~ Assim é numa prillleira

aproxiMação. Mas" se o anal isarmos det idamente , por outros as

p~ctos,. chegarerllos ~ conclusio de que e>lí!>te ~IQO de rnais inlpor

tant~ e profundo nesse órgaõ • imediato· da Constituiçno: é a

sua função essencialMente política que decorre desses aspectos

Menos ostensivos. O Tribunal de Contas,. no sistema de freios e

c~ntrape50s da Con§titulção" é uro instrUMento técnico do Congres

SQ. • •• Esse mecanismo sumariamente traçado já Mostra o papel do

Tribunal de Contas,. COMO órgão Int~grante do 5istemã pol{tico-ju

r{dico de fr~ios e contrapesos da Constituição..... Evidentelnen

te" com O desdobramento das funções governamentais, não há CâMara

que pos~a fiscalizar cada UMa das parcelas da despesa e apurar se

o dinheiro foi gasto para o fim alegado e autorizado ou se o Exe

cutivo o desviou para fim diverso. Surgiu a necessidade de UM ór

gio para controlar a execução do orçaMento de 50rt~ que o Legis

lativo não seJa ludibriado pelo Executivo•••• UM pou~o de Direito

Positivo cOMParado corrobora a nossa afirMativa de que o Tribunal

de Contas ~x~rcr a função precipuaMente política COMO instrUMento

do Congresso, ao lado dE colaborar COM o Ex~cutivo na salvaguar

da d~ probidade adMinistrativa.· ( • O Tribunal de Contas e o

controlr da execução orçamentária ." in RDA 31/1e-13, Jan-~ar de

1953 ).

Dentre as funções deSEMPenhadas pelo Tribunal de

Contas da União de5tac~-se a informativa, voltada para inforMar,

obviamente "a instituição a qual a Constitui~ão atribuiu,. ori

ginariaMEnte o controle externo da AdMinistração Fed~ral,. o

Congresso Nacional. Sendo a este últiMo atribu{do peln.CQrta Po

lítica de 1988, como o fizeraM todas as antEriores, o poder-d~v~r

d~ controlar e ~iscalizar os atos emanados do Poder Executivo e,
do Judiciário, quando de caráter meraMente ndMinistr~tlvo. Poder

este oriúndo da representatividade popular de que € , inequivoca

mente,. detentor o Congresso Nacional. Repre5ent~ção esta que fal

til. ao TCU como órgão de colaborac;ão t~cn'ici\ que ~.

o poder constituinte ao del~9ar competências i\0~

órgãos técnicos de controle egterno,. no qual se Enquadra o TeU,.

ressalvou express~Mente ser tal tarefa atividade ancil~r ao con

trole político ,.slJbsidi'rio portanto. O controle em terlllos técni

cos só tem r~zão de existir como subs{dio ao controle político d3

sociedade sobre o Estado,. pois este nada mais é do que a própria

sociedade Juirisdicizada.

Quero autoriza i\ realização da receita e da despe

sa POGsui,. insof"ismnvelmente o poder-dever de ter acesso a to

das as InforMações relat ivas à egecuç:âo orc;anumtárIa e fioancei

ra. Por conseguinte,. são os Tribunais de Contas agentes do con

trole parlamentar no âmbito da fiscalização ~ini\nceira,. cont~bil

,. patrimonial e operacIonal.

Entend~mo5 que não deVE fic~r suj~lta ao P~

discricionário do corpo deliberativo do TCU a decis~o de fornecer

ou não,. p~rtes OY o todo de processo relativo à fiscalização

contábil,. financeira ,. or~amentária, oPEr~clonal e p~trlmonial da

AdMinistração Federal,. pois tal restriçio não está presente na

Carta HagoK\.

Pelo EHPostO,. creio DPortunK\ a solicitação do do

CUMento ao Tribunal de Contas da União,. para a devida análiSE

das peças aI i constantes,. no intuito desta Comissão e):ercer suas

prerrogativns de tItular do controle externo dos ato~ do Poder

Executivo

Esperamos o acolhimento desta ação de fiscallzaçio

e controle bem como o encaminhamEnto das providêncins pertinentes

ao caso,. f~ce à oportunidade e conveniência da medida proposta.

Nestes termos" rogamos o acolhimento da presente

PFC pelo Plenár io desta COlllÍssão.

Sala da Com i ssi(o,. Jl/ de olJtubro de 1992.

REaJRSO N!! 24. DE 1991
(Contra Declaração de Prejudicialidade)

(Do Sr. Max Rosenmann)

Ih·'le.1 ,", r.u .• h.'s"aHJliI (li" llolr:t>jr,JLI.l ,!.~ tolo .... rt.igo 164 do

loqlmonto Interno, a man1fcstaç50 de Plc~árlo sobre
.2 pr...·; .... :lci.\llc101dl3 do l'rojceo cJu lai nC) 541, 40
19~1.

lPUBLI(ltll1-SE:. li COIIISSl\O DE: CONSTI'I'UIÇ,'IO E: JUSTIÇA

!: DE H:O.'ÇJ\OI

lonhor ~r,;).1d8nt.l.1:

O Deputado Abaixo a ••lnBdo, na qualidade de Au
tor e com fulcro no ar~. 1'4, § 29 do Regimento Interno d~sta Ca

•• , recorra ao Plenário contra a decisão de prejudicialidade d~

,'rOjcto de Lei n9 541, de 1991, I!m face do a1eqado prejulgl11llonto

pe1. douto], Com••ão de const:.ltu1Ç5o e JUlltiça Q de Redação refe
Z'.nte as DStltér1as que, no en':l!ndcr dol Com1!J!I'30, versam sobre!' au

to:rJ.&&;~., m.:lS que e,. verdade terem.& cl3Ipotincia de ·1nauqur.o.r
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o tl:'ocesso !.~91s1at4vo cur:.ors:..da c.on~t~t.uCiOI.~ll...(,·.r&t. ~ \;,cc1er Ex,!

cutlvo.
bt.oSnde.. ~ontudo,. o recarr.n~. que o escopo da

proposl tura éoe SU3 autoria. nE" pt)de !!t!r confund1do com Q ...de mera
autorização Ei.s <;ue, trllea-sl! de m.3tér1a que orbit.& na are. de
tr~n~port.c:;~~ ~v~~Qaatu 03D 1.{~.~ pr...coltuoJ.m Os arts .. 22 .. inciso XI

•• :3, ::.2i:'~;" é.f '.~\.:I· 11t.~1'. : •• ; ~:,·r,ll,. Ú m: cor.tpct.ênC'1~ leg~5~;:~-
a da Un1.iu e ~neontr.s-5C 1m::lu:.·), no rol de aerlbu1ç:JC5 1 9

v '_ h- • que se 1nda94,r sobrel'antc3 do CongJ:'csso :iaC:1onoll. N..l? a, po•• ,

.lronta ~ are. 61, ~ }9 d~ LcL H.sior.

Mamai., conformo o i1l"t. 29 d~ Le1 n9 6.68~ ,

de 27 de AtJOSe.O de 1979, W'lta estação terminal.;, obra-de-art:e ou

t.J:"f'cno d." ~1. do Plüno Nacion".1 da V1.ç.:io ..,.cnte poderio ur
denomin.dos at.rav.s. de lei. aapec.i.aloo

Assia, na lntel~g~nci4 do que a propo.1tu~a e~

contra amp'\ro eon"t.ltueional fi jurIdlco, o recorrente aolJ.e1ta
AO pt'en5.r1.0 o t9\"X,o"\"Q do), matória.

Sala.da. S...õ•• , ... \1. ~<l1l.'~"'\

LEGISlAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
R.ep'ubka Federativa da Brasil

1'88
.oo~_ ••>~.-.• oo •• _" •••••••••••• -.·""··""~···_····~·~····••• ~.

Título 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

..,," Io : oo '•••••••••••••••••••• _••••

Capitulo 11
DAUNIAO

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
...........................................

XI - tl':lIl~ito (' transporte;
......................................................'" .

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

.... " : '

Capítulo. I
DO PODER lEGISLATIVO

.................................................................
Seção II

Das AtribuIções do Congresso Nadonal

Art. 48: Cabe áo Congresso Nacional, com a sanç~o do Presi
dente da República, não exigida esta par~ ? ~speclfjcad~ n~s
arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matenas de competencla
da União, especialmente sobre: .

........ oO • ..

Seção ViII
Do Processo LeglslativD

••••• oo oo ••••••••••• ••••••••••••• .. ··················oooo ••

8ubseçãofD
DIISLeJs

ArL 61. A Inlc~tiva das leis complementares e ordinárias ca
be a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados.
do Senado Federal ou do Congresso Nacional. ao Presidente
~ República. ao Supremo TriiJunal F~d~ral. aos Tribunais Supe
nores, ao Procurador-Geral da Repuohca e aos cidadãos, na
fonna e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1· São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que: '

I - I'fixem ou modifiquem os efetivos das ForçasArmadas;
D - disponham sobre:
~). cri,,!ção .de cargos, funções ou empregos públicos na

edmll~lstraçaodireta e autárquica ou aumento de sua reinu
ncroçao;

. b) organização administrativa e judiciária. matéria tribu
I5na. e orçamc~!1J~a. serviços públicos e pessoal da adminis.
traça0 dos Ternlonos; .

• ~) servi.dores púbiicos da (Jniii0 c Territórios. seu rc'qilTl"
JI!T!dlco. prOVlmt'nto de .carros, esl~1bilidade e apOStentadoria de
ClIIIS. rer9rma e transferencld de mlhlare~,; para a inatividade;

. d)' org.llIizaç.io d(1 j:,illistério Público e da Defensoria PÚ.
bhca .d~·:Uflj In, \"'.') <:' :110 normas gp.rilis para a organizução
Õ? ~lnJstcno ru!>hco e dõ tk r':!1soria Publica dos Estados do
DIstrito Federal e dos Tcrritorios; •

• e) criaçã?. estr~tura,?ão e atnbuiçães dos Ministérios e
6rgaos da adnunJSlraçao publica.

RESOWÇÃO N! 17. DE ] 989
Jt,oMY.!t O Regimento Interno
da amlJrlJ dos Deputados:

....................." "lO oo ..

Titulo V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÓES

CAPrrULOXl
D~ Prejudicialidade

••'- ~ w .

M 164. O.Presidente da Câmara ou de Comissão. de oficio ou
mediante provocaçâo de qualquer Deputado. declarará prejudicada ma·
téria pendente de deliberação:

l-por haver perdido a oportunidade:
D- em YÍrtude de prejulgamento pelo Plenárío ou Comissão, em

outra deliberação.

§ 1· Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita
perante a Câmara ou Comissão. sendo o despa~ho publicado no Diáno
do Congresso NaCional.

§ 2' Da declaração de prejudicialidade ooderá o Autor da propo
sição. no prazo de cinco sessóes a partir da publicação do despacho.
~ imediatamente. na hipótese do parágraici subseqüente, interpor recur
so ao Plenário da Câmara. que deliberará ouvida a Comissão de Consti.
tuição e Justiça e de Redação.
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§ J' Se 1.1 prejudicialidade. declarada no curso de vot.lçiio. disser
re'ipeit:. a emenda ou dispositivo de m<Jteria em apreciaçao. o purccl'r
da Comi:;s~o de Constituição e Justiça e de Redaçáo será proferido
oralmente.

. § 4' A proposição dada como prejudicada será definitivamente
4rquivada pelo Presidente da Câmara.

a , ,. ., .

LU !f9 6.682, de 27 de agolto de 1 117!.

DIspõe lobre a denomlnaçio do vll\
e·utaçE"u terllln!h d? PI~no i111<'~E.
nal de Via,io, • da ou""'$ p.rovlden
ctU.

........................................................................
Art. 29 - Medtante let especial, r obser•• d& •

yeg,.a .~tlbelec1da 110 artigo anterior. " •• estação ter..tnal,
~ra-de-,;rte ou trecho cI!! "ta poderi ter, sup'hthamente. a d!
s\»naçio de U1> fato histórico ou de no.e de Jllisua hltcida
~ue haja prestado relevante serviço i N.ção OU i Humanidade.

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

CAMARADOSDEPUTADOS
PROJETO DE LEI NQ 5.1. DE 1991

(Do Sr. Max Rosenmann)

Di denómlnaç30 a vIaduto na BR-376. KmIIO.2.

(Às ComIssões de.Constltulç50 e Justiça e de Redaç~o
(AOM): e de Viação e Transportes. Desenvolvimento Ur
bano e Interior art. 24. 11.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 11 F Ica denomInada de "V~aduto Engenheiro Gua 1
ter Oberg" a obra de arte existente no Km 110.2 da ro
dovIa BR-376. oue serve de acesso ao Núcleo Residen
CIal Santa Paula. no Munlciplo de Ponta Grossa. Estado
do Paraná.

A,.t. 211 Esta leI entra em Vlg~r na data de SUa
PUbllcac~u.

Art. 30 Revogam-se aS dlsposlcões p.m contrário.

Justl'Icação

tado Max Rosenmann.

CO"I$$Ao pt CONsrITuIç~O t JUSTIÇA t Dt ~tDAÇAo

Of ido·r "liJSfí IlI] • CC.IR 8r..rHa.lJr .... a d....t-':'dr 1'91.

Senhor Pre"i~.nt••

Vi••ode dar 'Perfeit. aplicabilidade i not'2rla exrre!.

•• no inciao Il do arl. lt" de R~JtÍJI\.nto lrlternu de't. C.f. lA

..ial.tiv•• venho participar. VaI.... txceJil1cia, n•• tol oportunida

de, relevante d~ci!ião acolhlda pelos T':Ierr.l.ros Gr!:ta COr.'lits5o, qve

julg..rAn- conveniehte neellr .,j",ic~ibilidl3d•• IJ propo6ituraa viol....

dor., ~o· i.:9 do art. 6j ~. Con:itituição federal.

COJnO ê do conhecilJlento de Vossa [xce:'or:uci.a, tem si
do correntes, dv certo I'IOdo. 'tal sorte d. Jlropoliições, .5 Quais, ..

pI ~texto de "4utClriz.a~" outro Poder a implem.nt.~r dtterminada me

dida ou providencia. AC'l'bam, na verdftde. por invadir s~.. rjl 141gis

l~'tjv.. rle!s,ltrvad.. â competência priVAtiva de outros. ér&ios.

r nesse contexto. e por esse r.z.io, que a Coltir.&ã.,

deliberou haver por prej1Jdicadas tais l"MI'té~i.s. na farCla do expo!.

'to na Nlaçio 45pe-n,;a de fls. 03"C&.

rixSad.t • diret ri %, cone] utio, .1 ii, •• qu. bem ch!,

gou, outrossim, o anterior Prt'&idemtt dest" Comitõs.ic·, o t)le.l~n

'tís~if;lO Senhor reputado Theodoro HlI!'ndeG - e~oS Presial!nciõ pel._a,

d~ rato, estar colaborando para conftirir aOIi trilba.lhos malor eco'"

nC'tni" prc..lC'es5ual, contribuirdo. er.fim. para a ilnple.utnt.çio I:fet!

V6 doe UJf>.& polItie. lftlll.tiva ""ais ~roc1ucente.

Aproyeito o ensrj:) p.r. reiterar. Vor;s .. Exceli,2

cia protestoS de tlev.de estime e- p:'ofundo rt5pe o

A SUd Excelência o Sehhor

Deputade I IlSEN PINHEIRO
H-D. Presidente da Cã~a.rd :los Deput:ado$

~

a:wur;1iJío J)E (X»ISTITtlIÇAO E JUSTIÇA E DE JlED...çJ.o

Esta prop~slc~o fol apre~p.ntad~ na leglslalura pas
sada pelo enlão Oo:lPUt.1do Jo.,anl MJ';lnl. por atenrler a
Uni Justo Dlelto cl.:l cnmunlrj~dp.·lJnnla-qroSS"'nse. hoje> a
reaorenento. em homen~aem ao ex-cQmpanhefro de
bancada.

re1a ~lJiJ flJH'lIlIllar e elngi.lvel ":"H 111 lIJ.Jl..jtl fUI l'~lftll
ço l1~ lftJS~II"ulvtflluralt.J (Jus tr~IISL'fll'te~,lltmltJ lt!f)íl:1f.' n:I'.:
é um toJos IHa iort.:5 ~nlr()nl.an,f:H·ttJ~ r·th.h.)r~r·r I..... '~r 1":0 d ..
Sul nu Pais. Ililda lIIal!i 1u!>to t1CJ QtltJ 1'':"Irf.Jf:fl'., ..H i\ '1I~,lkl
r\a cJu er\uerUtelrf) uUtlllel UtJf::rg. tli::HHIc.J 1."1 r,~u I.,.",~ dIJ
"iaúuto l.1IJ~ Iloa l) cl;;tlll r·u lÍd t" IlldU": du át:.'lI fIla 11.,1' (llI
clno hellrltal I","al. cu.lt~ 1'1I1'111.H...111 "'''''ltl'''P U":'."f::ll ,1 n
tt~lt~ot'll n u HIIILfCltlUJ t.lu (itlcJ IIPI' IIULo' U 'HI ~l·rll ldl' clr.! ,-,fU"
au1sldr a afett",açau IJtoJ vtdc; pttf7t'J'tlt:'.. u r.U~"llJ .,s .h'!

Iran~l..lur t u.

Nascido em 7 de outubro de 1956. na cidade de Ponta
Orossa. Gualter Oberg fOr"lfMJU-!oe em Ac1rnlnl'StrncJrJ OI!'
Emere5as pela Faculdade Ctltol1ca t! p.'n Er1ÇJ~n'li\r la Clvt 1
pela UnIversIdade Federal do Parana. Re~~m-fQrmado.

serviu à Unf50 F~dnral como dtí~tnr d~ DJvi~5~ ~~

Transporte do Departarnento de Adrnln·lstr.:lcão do MinIs-
tério da SiJúde. em I3r1sl1 ta. Our.1!"'1tP ';ár1n~ .H'''';.
prestou servtços a· comunlrj.Jde oonta-qf·"::''1r~Jl''';~. jUtllU a
Secretar la MtJi'te; \oaI fj~ Ubras ~ Sef'V''ÇOS P'Jb\'C!)~. {~f")t1l
seu talento e dedlcilcJCl ao triloalho . .)f'\.:;arlOU 'J r'qs
pe1 to e a ddmiracão r"t.1a apenas Ijl? I;--=ÜS SUDer lorp'3 "!
Colegas, mas ta;'l1bern de tOc1d a (;-:>flIun1tJ;:HJl? F,711ece'J or'e
maturarnente, aos vinte e nove anos t.1e idade. ê'ln P!eno
exerctcto de suas atribuições, fato.que traumattzou a
opinIão publica e enlutou tod~ a cIdade.

Sa la d.JS Sessnes. 3 rle.al...·I\ rI" 1991.

~LAçAo DE PROJETOS •...UTORIZ...TIVOS·

PL N~ ~.4l4/65 - tlo Sr. Victor Faccl0ni - que "outorizo o Po
der Executivo a federa11zar a rU'/daçio Un~ver~idade de
Caxias do Sul".

PL ~~ 8.423/86 - do Senado Federal (PLS n~ 224/82) - que au
~oriza o Poder ExecutivO a instalar os CUrG05 5uper~o

res que ~enc1ona, no Município do Cruzeiro do Sul, Es
tado do Acre, e dá outras orov1d&nclAs".

PL N9 2 .. 086/89 - do Sr. Paulo Mourão - que "dispõe sobre a
criação de e&COl11 técnIca federal com .cede na. Capi tal
~o ~stado do Tocantins".

PL N9 3.157/89 - do Sr. Edmundo Galdino - qu~ "au~orlza o Po
der Executivo a criar um,] escola agrotécnica federal 00
Hun!cIpio de Tocantinôpoli&, EstAdo do TOC3nt1ns-.

PL N9 3.391/89 - do Sr. Edmundo Galdino - quP "au~orlza o Po
der Executivo a crlar uma escola agrotécn.i.ca federal m
Município de Col~na& do Tocantins, Estado do Tocant1ns~

PL N9 40016/89·· do s'ro Uldur1co Pinto - que "disf"!?e 5'Jbre a
crillçào de uma JUl1t21 de Cc.nclliação e Julgarnenr.o da Jus
t1ÇA do Traqalho, no MunicI~o d~ Te1xeira de Frel~~~;

no Estado da Bah~a, e determina outrl!l~ !'rov1.denclas".

P1. 'N9 6.020/90 - t!o Sr. Tt>lmo Kirst. - que -autor1.zJ\ a clía
ção de uma escol~ t~~nl~a federal, COM hôL,11~açdo p.~

aqropeC\l,irla, no MunicIFlo de Santa Cruz do $1,d, no E:s
tl1dCJ do Rio GrandC' do 5ul-. -

PL. NQ 6.022/90 - do 5t. 'I"t·!n-..;. Kirst - qce "dispõe sobre 4 c=i
oç';o de um" t!s.:ol~ t.écnlr:a federAl. no Hunlc!plc de cd'
m3qu.i, nO l.St ..'llJO do klD GrGr~d~ do Sul, e dá outras pr!?
vidênc1Ds" .
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PL N9

I"L NQ

FI, N9

PL N9

PL N9

PL N'"

PL N9

PL 1;9

PL "9

PL N9

PL N? 979/91 - dI') Sr. p,'\ul0 ":1 tnn - quc "'dl!>?!.".. Bobre a crlaçio

~~rn~S~~l~,"~~~~("·~~.al,~~~r.. ~~l dt: Belt~n:-3. MunJ.cip10 de Sant!

PL NQ 980/91 - do Sr. P~ul0 1!tan - Que -aUtor1za o Poder Execu
tivo li. 1ns.tituir h Fun'~.·H;ÀO UniVPTs.ld~de 1-'cucral àe :;.:Inta
réi,. no Estado do pari".

p~ N9 981/91 (ftp~n.ftdo o P~ 1110;,1) - d~ S<. P~ulo Titan - que
"autorlzl1 o rode!' l:xeC'Jtlvo a Instituir ~ Cr.COlll Têcnlca
Federal de C6pan~~a, nõ E~tado de ?~rá".

PL ~? l07S/91 - do S~. P~ul0 ~itar. - que -~ut0rj%d o Poder Lxe~u

tivo {I Hlstltulr a Fur'-J.l.;ãc Url'l.vL'rsHi~dl; Ff'dcr-a1 d{" Jolara=
bá, no Z;st.,de, do p.lrá".

PL K9 1078/91 - do Sr. Alaciõ Nune~ - que "autorIza c Poder Exe
cutivo ~ instltuir a r~c?la iedcfdl de Pes~a da ReQ1Àc do
Salg'"cl-:'l, con' &l~d<:: no t-~\l:11.C'j?lO de Salln f)poliS. no Estado
do Pará".

1108/91 - do Sr. ~;irio !-'artinr; - quJ:' "âutor.!zll o J)odpr t]c~
cutivo a in~tituir a Un1v~rEiu~~c Fed~ral de Ponta C~ Pe:
dras, no Estado do Parã, e d,'i outra!: prcv~dl~.lC1t's".

1109/S) - do Zr. M5ric Ma~t!n~ - qu~ "~utoriz~ o Poder Exe
cut1vo a crlõr a E5cola !écnica F~j~ral de viseu, no Este=
do do Pará, f.: dá outras provldênCHI.~".

1111/91 - do Sr. Mário MartIns - que "autcri'Z.1; o f't}1er Exe
cutivo " criar li EscollJ Técn1C"i!2 dt, Tucuru!, no EStddo clõ
Pari, fi clã outrl1" provldéncias'·. . '
1112/91 ':'·do Sr. M4r10 Martln. - que "autC1"i<a" Podei:
Executivo a criar a t5cola Técnica Fcunr~l de 8~re~re

na, no Estado do Pari, e dá ootrac prov1den=i86-. -

1113/91 - do Sr. MÁrio Martins - qu~ ·6u~ori~a ~ Poder
Executivo a 1nst1tuir a runcp.)no UniVersidade ~edeTal
àe Capanc~a, no Estado de P~ra".

111S/91 - ão Sr. Ge~ú110 Ne1v~ - que "8Jtoriza o Poder
&xec.lJt1vo a <:r.1.àr- ,wna EGcol& Agrotecnicc\ F"edp.rl!ll no Hu
nicipin de Teóf110 Oloni. ED~Ddo de MinaS Gera1G.·

1138/91 - d? Sr. Get61ic NcJva - q~c "n1]t~riz~ o Poder
Executivo a criar uma Escola Agroté':olCd Federal, riO Mu '
nicIplo de Medina, Estado de Minas Ger~ish. -

1139/91 - do Er. Getúlio r;elva - que "lôutoriza o Poder
Executivo A criar uma ESCO!B Agrot;cr.~ca Fed~ral no Mu
nlc{pio de Alrnenara. Estaeo de Minas C:erau;".

1151/91 - do Sr. Ronaldo calad~ - que "dispõe sobre ~
criação de Escola Técnica rederal em Anápolic, E~tado

de Golés·.
PL NQ 1190/91 - do Sr. Ronaldo Perim - que "autoriza o Poder

EXecut1vo a criar uma Escol~ Agr~t~cnic3 Federal nO Mu
~1eipio de Governador Valadares, Estado de .Min~s G~

tais".
PL N9 1214/91 - do Sr. Ro~el An!Gio - que "dlG~õe sobre a

criaç~o ea Escola Aqrotécnica Fej~ral de !tuiutaba. no
município de Itulutüba, Estado de M~n3S Ge:als ft

•

PL N9 1228/91 - ÕO Sr. üldurico Pinto - qu~ "autor1za o Poder
Executivo a in~tjtU!r a'Fundação Universidade de Santa

Cru!., no Jnuniclpl0 de It'.Jbuna: E ..t~do da e.eh1B. e dã o~
tr•• prov1dên~1••••

PIo N9 1273/91 - do Sr. 1'f"rnando filnlz ~ que -dir;põe .obre a
criaçÃo áa Escola AgrotécnlC6 r~deral d~ curvelo, no E!
~.do de M!n~G Gerais".

PL N9 12/4/91 - do Sr, F~rnandQ D1nlZ - gue "'dlsoõe s~bre &
c:-iaç~o di) Esco'lll 1'I.orat.;cnlcn Ft":krll.l de ,Joâo F1nheiro.
no E5tado de Minas Gcr~is~.

r:... NQ 12i~/~1 - do Sr. Ft"rrlt!'lndo V\.h1'! - que "dl~O\;e !iobr~ "
crt~çào do Esco18 Aqrocécntco Feà~rlJl d~ lt~~bl~, no t~

tc:sdo de Minas GeraJ.I,".
FI. N9 1216/91 - do Sr. F~Inando Dltli~ - qu~ "disp~~ ~obre h

crl.\ç:io dt!'l Escola l\"'lrC)ti'C'nlc~ F~1(·tl'!ll de Açucena, no E!
tado de Minas Gera1&ft.

F'i.. N9 J277/~1 - do s~. f'«-rnemà() Dln.l7 - quI,;" "'dispõe "'obre a
cr1açeo dlli Er.cola AglotCCJúclI Fedt~ral de 5,,"0 Joà.) dz. ~
te', no E!otndo de .M1nl!l"j GCT.:sJ,S".

PL N9 12eJ/91 - d~ Sr. R~n~lrl~, C~!ad~ - que ~dlfP~P &Qbre a
criação d~ E~cola Técnlc~ Fedcr81 de OUlr1nópo11s, no
E~tado do .Go1~s",

PL N9 1294/91 - doo Sr, 'P,onAldo Caitl.!:3.:> - que ·dls...""ce at)bre a
crl~'Í":;o d" L5col.a TécnJca Fe-d~ral de l..uzJ.en!lt /lO E:ctado
de Golé6".

PL N9 1311/~1 - do Sr. ~v~nir Ro&~ - que -disp?e cobr~ a cr18
,;êc dlt Esco)a Agrot;cn1C:t! Federal de Bol'!l Vif>Ut I no E::>t."!
d::' de Roraima". ,

PL N9 1327/91 - d~ Sr. Aven1r R06~ - que Md1~p~e sobrp. a cri~

~~Od;dR~~~~;:":grotfçnica fEieral de Caracaral, no Est~

1"L. N9 1341/91. - do Sr. ;,ven1r i{C'~a - que -dispôt:> 6C'bre fi crJ.ll
ç~o d~ Escold Agr~tpcnic~ F~dcr~l de HucàJaí, no Estadõ
de Roraima" ••

PL N9 lJ~7/91.- do Sr. Avenir Rúsa - que "dispóe sob:e a crin
çÃô dtl Escola Agrotécr.ica Federal de Alta ..'\legrc, no EE

.. 'tado de Roraimo".
PL ~;9 lJBf,/91 ~ dn S7. Avcn1r Rosa - que "dist-'ôf' sohre a cria

çã~ da ERcola Agrot~cnic~ Federal de aoni1~, nv Estadõ
de Roraima·.

165/91 - do ~r_ M~rv~l P1M~nta - qUI' "~l~p;V sobre a
~r1l!Sçao da escola tlgrotecnlCc. federt'\l, no ~~unJ.ci!",lo de
Porto Naciond 1 t no E::;tc1do de Tocdot.lns".

ló6/9J .. do Sr. p.l."rval ~lmenta ... que "dl!'põe s~'Lre a
crlaçao da escola dqrotccnlca füder~l, no Munlcl:lo de
Aril~~udinil, L~tcdü cio To::antJ.n~".

PL N9 190/91 .= do St!nad,;) Federal (PLf. nl,) 28(./89} - qüf' 'alJto
r12'a li Unl ....c-rr;ui ..'idc Federal do:' ,P:;nri6nH' a e~tf:f'Ôf!r suas
uOldades de en~ln':' ·suoer1.or ao!:. HúnlCípú)~. df. r.,Ü;.Ot dt"n
6id~d~ Fopulaclon~l~.· -
f"

.'Essa pr~posiçáo c~11dc com o lóCl&O 11 do drt~QO 9G da
ConGtitulÇ~o Fed~rÀ).

PL IJ9 12-4/91 - dI) 5:-. Ccsth Ferreira - que "autor.::.'lu o Pouer
Executivo ~ in~tJt~lr escola aqricDla en lr.~pra:rlz,no

Est,ndo du ~:,)ranhdo".

PL N~ 899/91 .. do Sr. Jor-i KrjUt .. - qlll' -"'utf.)r 1 t4 c Pcct,c E)CPC"ut ~
VQ • criar UfTI~ Er.C' ...·ll Ifld';;otfHd ff'dC''''l'lI1 nri Munic{pto d·;
C.abo, !:.'Hado Cf?' Pcrn..m.!~;(""(,".

PL N~ 978/91 - dú Sr. f'~ulo ': j t",n - q.J(' "autor1z" o P9der EJf• .cu"
tlvo ~ 1nEtltuir 1'\ !"und."çn" UJl1Vf'ra1dllde f'C'drr;'l de C&Etl
nhal, no Estlll.1o d" Par;",

PL N9 745/91 - do Sr. Antônio Britto - qu~ "autorlza o Poder E~e
cut-ivo A criar .. !:!.COLA AGP.8Tr:c:nCA FEDI:RhL. no Mun1c.ípJõ
de são Gabriel, no Estado C~ Rl~ Grande do Sul, e dà ou"
tr65 prov1déncift6",

PL N9 7SS/91 - do Sr. Romel AnIsio - que "cria Escola Agrot~cn1
ca Federal, no ~unici?io de IturaMd. no Est~do de Minas ~
rais·

PL NV 19~/91 - do Eenado F~deral :P~3 n9 3~81B9j - que "di_põe
sobre e t~anGfor~~çüu do Z~co1e T~~n1ce f~~~~~l d~ Per
nambuco ~n Cer.tro fed~ral de Ed~c~~~o T~cnQt5~tch·,

PL N9 197/91 - 'do S\..nado Fej,cra1 ;PL5 n9 3(;4/89) - CJ~' "autc,:"l
za O Poder Excc~tivo o criar e Encol~ AgI~t~cnlc~ de Pe~
çAnh~. E6tado de Mlnus Genll:;".

p~ N9 219/91 - do Sr~ Cb~ta Ferreir3 - que "autQr~za o Poder
Ex~cu~ivo a.instituir ~ E~cola Aqricola dç Bacabal, no
Estadn do MarJnh~o~.

FL N9 220/91 - do Sr. E~stA Ferreira ~ que "autori~a ô Poder
Ex.ecutjvo 11 instituir li E,;co,La J.i.qrIcollJ Federal d~ Santl!l
Inês. no Es~ad~·do Maranhão".

PL ~9 223/91 - do Sr. Costa Ferreira - que "aücorjza a Poder
Ex~cutivo a instituir a Escola Açrícola de L~90 da Pedr~,
no E~t~do do Maranhão".

PL N9 247/9~ - do Sr. !nocénc~o Olive~rd - que ·di~põe ~obre a
criaçao da F'acu1d~de de AgrO:lC'I7Illl de Serra Tc31hada, no
Est~do Qe Perna~buco".

PL N9 ~54/91 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a cria
ção ~a Escola Agrícola Federal de Jataúba, no Estado de
Pernambuco" .

PL N9 262/91 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a cria
ção da Escola Fede=al de Capoeiras, no Estado áe Pernam=
buco" •

PL N9 293/91 - do Sr. VirmondeG Crllvincl - qlle "autoriza o Po
der Executivo a crlar a Faculdade de Ciênci~s H~anas e
Letras de Trindade. no Estado de Go~ãs~.

PL N9 ~12/91 - do Sr. Costa Ferreira - oue -autorlza o Poder
Executivo a in~t2tui: a Escola Agrícola de caxiAs, no E~
tado do Maranhao w •

PL N9 431/91 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a cria
ção da Escola Tecnica Feáeral no Município de João Alfrê
do, no Estado de Perna~buco". -

PL NQ 451/91 - da Sr~, Eurides Br1~0 - ~Ue ·cria a Er.cola Téc
nica Fedexal do Distrito Fed2ral e dá outras providên
cias".

PI, N9 463/91 - ,do Sr. Erll;ldo Trindade - qo"'" ·d~::;nct> ot~brt!!' a
cr1açao ~a Escola Agro~~cn~cD Federal à~ Hdca~á, no Est!
do do Amapá".

PL N9 491191 - do Sr. Costa ferre~ra - que -autoriZ3 o Poder
~:~~u~~V~a~~~~~~~~U1ra Escola ~qricola ce B~lsa5, no E!

PL N9 4.9.2/9] - do Sr. Costa Ferreira - qUlJ' "autcríza o Poder
Executivo a instituir ~ Escola Técnlc~ Feõeral de Baea
bal. no E5tDdo do MarlJ:nháo".

PL N9 571/91 - do Sr. Nilson Glb&on - que "dispõe cobre a cr1~

,çio da Escola A9r.lcolh Pederal do l-:Ilnicípio de F'lorestll;
no Estado de Pernatr~uco".

PL N9 585/91 - do Sr. Franci5co D15g~nec - que ·.utori~h o Pod~r
Executivo a instJtulr a EEcola Tecnica Federal de Cruzeiro
do Sul, no Estado UO Acre".

PL N9 597/91 - do Sr. Ni1~on Glc.cn - que "di~põe sobre criação
d~ ume e~cola técnica !cdcr~l. no mun1c!pio de SerlâniA,no
Estado de rQrnambuco, e d5 oütrBs prov1d~nc!3~·.

PL N9 735/91 - do Sr. Pasco~l Novaes - qo~ "autor1za a Univerb1
daã~ FedQral de Rondània e estender SUAS un1d~des de ensi
no superior aos mun1cíploc ae Arlquemes. J1-Paranb e Vjlh!
na".
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N~ 1410/91 - do Sr. Avenir Rosa - que -dispõe sobre B cria
çãc da Escola Agrotécnica Federal de são João da Balizã
no Estado da Roraima",

~:

tada, e que,as'notíclas Q sucess1vas,demonstraram ser

dadeira a sua influênclA n~ Comiss!o àe 0rça~ento e

Parlamento ':>r3511elroa

ver

no

PL N9 761/91 - co Sr. ~lir.on G~~~~n - -Autoriza O' Pc~~r Ex@
cutivo a cede~ para o Estado de PernaPbuco terreno» si
tuados nos municípios de Paulista e Olinda".

PL N9 511/91 - do Sr. Max Rosenrr,ann - "Dá
viaduto na BR-376, Xm 110,2".

A denominação ~ A Câmara dos· D~put.,do!! e o Congresso NaC10-

nal funcl0nam,ordináriamen~e.~travésde 02 gru~os Parl~~ent!.. .
res: 0$ que partlcipam do pro:esso decisóri~e os qu~ refe-

rendam as decisOes de5se grupo privileg1ado, que venho deno-

PL 99 103~/91 - do Sr. Jorge Tadeu Muêalen - "Autoriza a cria
ção, eM Guarylhos, no Estaâo de.sâo,Paulo, de Escol~
Técnica Fede~al~.

minando de cardeais da Casa.

Em novembro próximo gassado deixei o PMDB

anoSa

Quando integrante da Bancada Federal

PHOB, fui indicado como titular da Com1sslo de Segur1dade S~

eial e Família, da qual fui expung1do arbitraria. sorratelr!

mente e descortesmente, na hora da votaç&o.em reuniAo ~eal1.z~

da na d"'ta ãe ontem.

{Partido do Movimento Democrático ijtasileiro}, até ent~o, o

único partido ao qual me filiara, desde 5ua fundaç.lo no.# mun1.

cip~o paranaense de Quatiguá. ainda co;o MOB - Movimento Ce

mocr~tico Brasileiro, do qual fuí delegado municipal por 20

mudança

colegas

procedimentoA princípio' achei qUê fossç

partidária. Na sequêneia verifiquei que os deml15

normal dos partidos desta Casa nessas situações'õe

RECURSO Nº 3~ DE ~92

(Contra decisão da Presidência em Questãn de Ordem)
(Do Sr. Delcino Tavares)

Requer seja ouvida a Comissã.o de Const:Lt.uic;ão e Justiça

e de Redação sobre decisão de questáo de. orde~, profe~l

da na sessão plenária de 23 de janeiro de 1992, sobre
substituição de membro de Comissão Permanence em virt~

de de desligamento de Partido, ocorrido por designação
do LIder, sem alteração de proporcionalidade.

PL N9 1397/91 - do Sr. Antonio Veno - "Autoriza o Poder Exe
cutivo a promover. construção de passarelas para pede~

tres em vias públicas".

çlo da Mesa ou ComissOesa

Esta Conseataçlo levou-me ao Reqim~neo Tn-

deste parlamento que erocaram de sigla partidár1.4 permanece

ram vinculado. às Co~issOe. e, até mesmo, a cargos de dire-

(ENCAMINHE-SE ACOMISSAO DE CONSTITUICAo E.JUSTIÇA E ~E

RE~, 1I0S TERHOS DOS PARÂGRAFOS 89 e 99 DO ARTIGO 95,

DO REGIMENTO INTERNO I

Nos termos regimcntai5~ cito o Artigo 9S~

SS 8- e 99 do Re9i~nto Interno da Câmara dos Deputados terno dA Câmara dos De~utado~qUe me ~cnfirmou, clarament.~.

~on~ra um parlamentar que só deseja trabalhar. respeitar

s~r êsee U~ ato cond~nável, arbitrário. antl-re9iment~1 e de
re~ali.çao por parte do Lider do PMOB e do PreS1dent.a áa Casa

dignificar os voto. recebidos no seu Estado. o Paraná.
Por estar.claramente,amp~radopelo Regimento

Interno da Câmara dos Deputados no ~eu art. 2S parágrafos 3 e

4, ea1:arlti na sequêricia, na forma .de questao de ordem, aprese!!.

venho através desta recorrer da decislo da Presidência da

Mesa para o Plenário REQUERENDO·, que o Plenário decida, de

imediato, 50bre o efeito suspen$ivo do recurso ora aprese~

tado ..

sendo o que se apresenta, aubacre~o-me.

Respeitosa-.ente,
tando recursO à Mesa, para o qual peço o apolO dos colegas

• apoiamento regi-ental anexo.

deste parlamento a

Er8 o que tinha

senhoras ~ Senhores Deputados.

a di~er Senhor Preslden~~

~oe~
. . Ps'l:/!:.R--:?'

Discurso pronunciado pelo
Deputado Oelcino Tavares,

êm ~/.E.!-.I fl-lí.~.

o SR. DELCIND TAVARES- Sr. PreSIdente, peço a pa.lavra pela

o SR:.- PRESIDENTE (Ibsen Pinhel.ro) - Tem V.Exa. a palavra.
="

o SR. DELCI:~O TAVJ'Fl:S (P5T-PR. Pronunc: 3 o segu1nte d:~f'ut'!o.)

_ Senhor Presidente.
Sp-nhora5 e Se"hor~s Depuea~OSr

o SR. DELCINO TAVARES IPST-PR. Sem revlsão do or.dor. I -
=

Ao < ( ....;-.

Sr. presIdente,'"""";", -;elação ao § 39 do .art. 25, que aS5egura o direito ao

t de conhecimento deste parlamento meu

desligamento e os motivos que me levaram à deClsAo de

deixar a Comiss40 Mista de Planos, Orçamentos PuhllCOS ,

• f'iscallzaç-ao áeste congresso r:aClonal.

ParlJ.rnentar de pert.encer ao pelo menos uma Gomissão 1?errnanente t que é o

meu 'Caso? M~nha. questão de ordem está amparada ex.atamente nesse i.1I..c..i"'&Qo"

c<,,:D

tnc15o.[ J,S illterações s(~t1ic1.o da nova leg1slat.ura. pe:rfeitarnent.e de

o SR. PRI:SIDENTE (Ibs~n rlnh~lr"J - V. EXB. lnvocará

adequod"fTH"f)te t-sse cUreI to. Ele sE.-rá. naturalmente. contempladO pela adml

Naquela oportunidade rl~nUnC\el a {a~sa

e tl f''lccnaç30. dignas da fan~asia do "Reino Encantado ..io
Foz de Cont.". A e~istgnclà do. conhecLdo naCLonalmonte'

.~omo, gr~po dos. sete (7) an~es, uma realidade nao ~cnt~~

ac.'ordo como... """, ... ......c.... lnterpretação.
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nlstraC.10 ld. t:asa e 'l. EX3. tef'a ;:.cesso a uma das Com~ssàes. mas, natural-

m~nt', ja ':l'.H: ':. Exa. integra uma bancada ':om repreSentat1v~dade. na quota

dO $ii1rt ldo '1UP ..... Exa. ir tegra.

Por isso, entendo, nobre Deputado. '1'Je a SUbstltUl.C.i~'./

corrp\I rrqul,"thlf'lltf". r: a dcc:la,;o 'T'Jt' nllllllr,."t.·•.

o Sit. DE~lNO TAVARES - Na próxima. 1egislatura.

o 5R. PRESIDENTE {Ib:sem P1ntlelrO} - Na próxJ.ma. sessão

J SIl. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tp.rn V.Exa. a
3-

,) SR. DELCINO TAVARES {P5T-PR. Sem ["(>vlsào de ora-

ocr} -

I ar .. ,
iJ SR. PRESIDENTE {Ibsf!n P 1nhe t ro) - V. Exa.. t'T'lC3ml r.he

."';-c..
:. MJ."~..~ ,",j' ;,j.. ""'''"'\.f!I d.Ha i.lnd.Qml~t11o.

.'l.t.-.. "1I.~ ,~ ..
O SR. úELCl1HJ TAVARES - A~t'or"o tiO 1"lcn~rn;"sClbrt'

d qU~ST.tio 1" c.ror~m formulada a V.E:xa.

() SR. PRESIDENTE llbr;en Plnhelro) - A Vrc!oldenCia conVOCA

1!

o Deputado OelcJno Tavares para ouvir a decisão sobre questão de ordem fOI

mulada por S. Exa.
Deputado oelc.l.no Tavares, V. EXa. formulou questão de or-

dero J:'elal1.va .i sua substitu1çãl1 na .Coml.ssào de Seguridade Social e FamiU.<l

pt!10 Lldt~r de:. l'MU8, com fundament.o n4 ocupação de vaqa daquele p.art1do,ln-

voeando dispOs1.tivo regunental que determina alteração da proporcionalidade

partidária apena.s na inicio das sessõps legislatlvas.

••~:'\ ,t I. ....' \< ,

Não ~ude responder: à questão de ordem formulada por V.Exa.

porque carecia de informacões. A Secretaria-Geral du Mesa da câmara informa.

~ traz à l're'Sidência desiqnação feit03 pelo LIJn.r ljí?twb"ldo t:orr~la. f'!tI ') d~

janeiro e acolhlcla pelo PresJ.dente em 15 de janeiro. cotn fundamente' não na

alteração de proporcionalidade, mas na facul.dade que tr.m o tlder 01(' (1i~p.::lr

dAS vagas perte1lcentes ao !;eu part ido. A vagil ']ue V. Ex,,". ocupou, até ser

- vELCINO TAVARES

- .JOSÉ UNHARES

- CLOVIS ASSIS

- 'Il'TLTON BAIANO

- BARrLIO VrLLANI

- JANDIRA FF.GHALl

- LIBEFATO CABOCLO

- WIl"SON CAMPOS

- ELIO OALL' VECCHIA

- EDSON SILVA

- YELIO 9ICUDO

- JONI VARISCO

- OTTO CUNH1\

l';ETÚLIO NEIVi\

- ROMERO FILHO

- CARLO~ Sr,ARPELINI

- ~YS~NBAS MACIEL

- FLORESTAN FERNANDES

- PAULO ROCHA

- JÓRIO DE BARROS

- KOYU IHA

- DEJANDIR DALPASQUALE

- PEDRO VALADARES

- WERNER WANOERER

- ZILA BEZERRA

RITA CAMATA

- ANTONIO FALEIROS

- JURANOyR PAIXÃO

- GONZAGA MOTA

- MENDES BOTELHO

- JOSÉ CICOTE

ONAIREVES MOURA

- REDITÁRIO CASSDL

- SIDNEY DE MIGtJEL

- ERNESTO GRADELLA

- lVA'NIO GUERRA

ÂNGELA AMIN

SÉRGIO GAUDENZI

MARIA LUIZA FONTENELE

GILVAM BORGES

- NAN SOUZA

JOJlo MENDES

- PAULO MARINHO

- HUGO BIEHL

PEDRO PAVÃO

JOSÉ FORTUNATI

CHICO VIGILA.NTF.

JOSÉ DIRCEU

- V;a,LTER PEREIRA

- WILSON i"OREIRA

- WILSON MlJLLF.R

r..BEI.A'i':OO !..lJP ION

- EULER RIBEIRQ

- I.~AS'TONE Rrr.HI

S'ERGIQ AROTJCA

.s0::-DRPO GOMES

- VIR}10NDE::: CPl)V1NEL

- NEIF :; ARlJR

- 1...U17. CARLOS 11AUL,\,

JACKSON PERETRA

- PAll"!) BERNAROO

- EDUARDO MOREInA

- LÁZARO BARBOSA

- Pt\UOERNEY AVEt..INO

- MUNHOZ DA ROCJ.lA

- C,l\RDOSO ALVES

- PR I SCO 'JI ANA

- PEDRO TONELLI

- F.RANCISCO SILVA

- PAULO AL'1ETOA

- ZAIRE REZENDE

- MARINO CLINGER

- PINGA FOGO DE OLIVEIRA

VITAL 00 RtGO

- MORONI TORGAN

- LUIZ MOREIRA

- RUBEN BENTO

- JOÃO FAGUNDES

- CARLOS CAMURÇA

EDrSON FIDE'LIS

- WILSON CUNHA

- ODELMO LEÃO

- RENATO VIANNA

- NEUTO DE CONTO

- RUBENS BUENO

- SERGIO ClIRY

- JAMIl. HADDAD

- JOSE' EGYDIO

- JOÃO PAULO

- NELSON TRAD

- GEORGE TAKIMOTO

- ARNO MAGARINOS

- ETEVALDO NOGUEIRA

- VITÓRIO MALTA

- JOSÉ TELES

- RODRIGUES PALMA

desligado, pert.enc~a ao PMOB. Não houve alteração de proporcionalidade,mas,

sim, o uso,pQlo l~lder, da filculdad", o{'t rlC"f:l'Inar r,r; IluJJutndoft ~'S v/t'F'o; per-

tfl:ncentea ao seu partido, no CaBO, o PMDB. Tendo ocorrido a. indlcac.io tem-

pest1va bem anterior ã sessão a que V.Exa. se referl-ll, e tendo sidc. aco-

lhida pelo Presidente da Cãma.:-a, entende a presl-dênCia que a substltuiçâo

ocorreu regula.rmente. Não houve alteração de proporclonalldade. não houve

aproveitamento de nova vaga,nem foi etn desfavor da proporcionalidade que

a9iu o Llder do PMOB, mal no uso da faculdade de desiçmar os integrantes

:;.tGIUArAO CIUlJA. A"tAAlJA 'nA COOllot"ArA{/
DA' C:OM/uon nIlMA"'''UI

RESOLOÇÁO N' 17. DE ] 989
Aprrmf o Regimento Interno
da Cim.,. dos Depufltdos,

Titulo Jll

DAS SESSÓES DA CÂMARA

CAPfTULOIV
Da Interpretação e Obsefllância do Regimento

Seção I
Das Questões de Ordem

Art. 95. Considera'se Questão de ordem toda dúvida sobre a inter
pretação deste regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com
a Constltuíção.

da. ComissÃo das cotas do seu partido. V.Exa.
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§ a·' o Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão
da Presidência para o P1enario, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a
Comissáo de Constituição e Justiça -e de Redação, que terá o prazo
máximo de três ses5.~,s para, se prqnunciar. Pub!icado o parecer da
Comissão. o recurso será submetido na sessão seguinte 00 Plenário.

9 9' Na hipótese-d.a p~ràgri'lf() anterior. o Deputado, com o apeia
lllenlO df' um terç'o dos presentes. poderá requerer que o Plenário decida,
:1e 'mediato. sobre o efeito-suspensivo·ao recurso·.

RECURSO EM QUESTÃO DE ORDEM N9 008/92

RECORRENTE: Deputado DELCINO TAVARES.
RECORRIDA: Presidência da C~mar~ dos Deputados.

ASSUNTO: »eci$ão de Questão de Ordem profer~da na sessãq plená
ria de 23.01.92, notas taquigTã{i~as anexas, a propós!
to de sub.sti tuição de membro de .,Comissão Permanente. em
"virtude de. desligamento de paTt~dof ocorrida por des\8
nação do Líder, sem alteração da propqrcionalidade.

DESPACHO DA PRESIDENCIA

À Secretaria-Geral da Mesa para proceder ã conferência.

das assinaturas e, a,seguir., preenchidos os requisitos regimen
tais, ã Comissão de Constituição e Justiça"e de Redação,'~oster

lIlOS dos §§ 89 e 99,. do art. 95. do Regimen,Yl Interno. " " .-"

Em 1'::\/02192." ~"

J" "
IBSEN PINHEIRO

Presjde'lte

RECURSO N9 43, DE 1992
(Contra Pareee:rTemúnativo de CoIníssão)

l Do'Sr; Dasó Coimbra e OutroS)

"~r. na forma do artigo 144, elc artigo L32, par!
grafo 29. do Reqlmento Znterno, que seja apreciado
pelo PlenÁrio o parecer da Comissão de Constituição

-_ Ju.tlça _ de Redação pela inconstitucionalidade do

Projeto de lei n9 3.528, de 1989.

IPUBLIQOE~SE. SUBMETA-SE AO PLEN.(RIO)

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Theodoro Mendes
Presidente da Comissão de Constituição e
~ustiça e de Redação

Requer o nobre Deputado Daso Coimbra. com
fundamento no art. 54, § 1~,do Regimento
Interno, que o parecer dessa Comiss§o pela
I nconst i tuci ona I i dade do Projeto' de Lei nP
3.528. de 1989. de sua autoria. seja subme
tido a Plenário.

Considerando que referida proposiç§o, em
bora apensada ao Projeto de Let n Q 3.314, de
1989. cuja inconstitucionalidade foi decla
rada por esse órgão tjcnico (Avulso AI. n§o
f01 mencionada expressamente no respectivo
parecer (art. 57, "I, do Regimento Interno),
solicito a Vossa Excelência. "para que se
possa dar seguimento ao pedido. esclarecer
se a manifestação em cáusa j oun§o com~re

ensiva "do projeto apenso. '

Deputado Paes de Andrade. Rresidente da Câ
mara dos Deputados.

fxmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputa
do'3.

SolIcitamos - a apreciação. pelo Plenário
parecer dado ao Projeto n Q 3.528/89 do Depu
taoo Daso Coimbra que dispõe sobre a fisca
lizaç§o de atos públicos.

Sala das Sessões. 21 de fevereiro de 1990.
Daso Coimbra Mussa Gomes Fernando Be

zerra Coe lho - Wa I deck Orne Iãs Mauro' Sam
pa10 _ Osvaldo-Sobrinho _ Roberto" Brant _
Gustavo de Faria _ Hjlio Duque _ Josj Egreja

Messias Góis Jo§o Paulo Iberê Ferreira
José Lins Francisco Carneiro Jesus

Tjara _ Mauríciõ Nasser _ Ilegível _ Agassis
Almeida _ Paes Landim _ sjrgio Naya _ Gasto
'ne Righi _ Fel ipe Mendes _. João Agripino_
Roberto Balestra Raul Belém Jdsé Teixei
ra _ João Machado-Rol Temberg _ Osmundo Re
bouças _ Tadeu França _ Inocêncio Oliveira _
Afif Domingos _ Assis Canuto _ Plínio Mar
tin. ~ Dalton Canabrava _ FranCISco Ológenes
_ Maria de Lourdes Abadia _ Jofran Frejat
Carrel Benevides _ Arnaldo Prieto _ Adylson
Motta Ibrain Abi-Ackel _ FranCISco Benj~-

mim Sigmaringa Seixas _ Jos' VIana _ G~

raldo Bulhões _ Humberto Souto _ José Maria
Eymael Milton Barbosa _ Eunice Michl1es
Fernando Gasparian Josj Costa Rodrlgues
PaJ ma.

PROJETO DE LEI N~ 3.314-A, DE 1989

(Do Sr. Koyu Iha)

Estabelece , norma~ para o provimento de
:argos públ icos na adrilinfstração" direta.
'indiret.a ou fundacional; tendo parecer".
da Comissão de Constituição e ~ustiça e
Redação. pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n~ 3.314. de 1989. -ten
do anexado o de a que se refere o
parecer. )

O Congresso Nacional decretá:

Art, 1 Q OS cargos públicos que vIerem a
vagar na administração pública direta. indi
reta ou fundacional de qualquer dos Poderes
da União. dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municípios. serão preenchidos sempre por
concurso público de provas ou de provas e
títulos. ressalvadás as nomeações para cargo
em comissão de livre nómeação e exoneração.
e serão preenchidos na segu1nte proporção:

I _ 50 (cinqüenta) por cento das vagas por
servidores integrantes do quadro; e.

11 50 (cinqüenta) por cento das vagas
por concursados não pertencentes ao quadro.

Aproveito "a oportunidade
Vossa Excelência protestos

para renovar a
de apreço.

Art. 2~ Atj a realização do concurso de
que trata o artigo anterior, a vaga será 0-
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uusti f icação

É notório o descumprimento da lei no Bra
s11, notadamente no âmbito da administração
pública. Governos e mais governos se suce-

o •

demo cada um mais preocupado em moral'izar a
máquina administrativa. porém. essa situação
continua se agravando, ao arrepio dos mais
elementares princípios de zelo para com a
coisa pública. Não se tem conhecimento de
autoridade que tenha sido punida por haver
transgredido dispositivos legais. sob os
inocultáveis argumentos da excepcionalidade.
RefoFmas e mais reformas administrativas são
concebidas, mas. na prática. os resultados
nem sempre têm sido satisfatórios. E a Cons
tituição Federal é muito clara sobre o as
sunto. quando. em seu art. 37 que ora se
procura regulamentar. estabelece que "a ad
ministração pública direta. indireta ou fun
dacional. de qualquer dos Poderes da União.
dos !stados, do Distrito Federal e dos Muni
cíp~~s obedecer~ aos principios de legalida
de. impessoalidade. moralid~de. publicida
de", entre outroS princípios cristalinos.

cupada interinemente pelo servidor que ocu
par o cargo imeaiatamente inferior.

Art. 3 g Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4 g Ficam revogadas as disposições em
contrário.

.Justificação

Propomos este Projeto de Lei. v1sando ex
tirpar para a prática hoje muito comum de
que servidores ingress~m no serviço públ'i'c'o
em cargos de início de carreira e imedi'a't'a
mente sejam guindados a postos superiores.
em particular por apadrinhamento. de~,.

tuando todo o processo. Entendemos que todas
as vagas devem ser preenchidas por concurso.
sempre. com reserva de 50 por cento delas
para os integrantes do quadro. de modo, a
compatibilizar o, ingresso de p~ssoal externo
com o aproveitamento dos servidores do
quadro.

Sala das Sessões. _ Deputado Koyu Iha.

PROJETO DE LEI N~ 3.528. DE 1989

Daí. a contribuição que
perando vê-la transformada
indispensável apoio dos
pares.

apresentamos. es
em lei. com o

nossos eminentes

(Do Sr. Oaso Coimbra)

Dispõe sobre a fiscalização dos atos
públicos. em face do art. 37 da Consti
tuição Federal.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n g 3.314.
de 1989.)

o Congr~sso Nacional 'decreta:

Art. 1~ A nomeação de funcionários'para
cargos efetivos sem a devida aprovação em
concurso ,público. assim como a prorrogação
do prazo de valiáade deste por mais de uma
vez. é nula de pleno direito. i~correndo a
autoridade que·assim proceder em crime de
responsabilidpde. com a conseqüente perda do
targo'e a suspensão dos vencimentos.

Art. 2~ A apuração de tais atos terá Iní
cio no ámb1to administrativo. com recurso ao
Poder Judic1ário.

Art 3~ Comprováda a improbidade adminis
trativa. a autoridade responsável. transita
da a sentença em julgado. terá suspensos os
seus direitos políticos. perdendo.
conseqüentemente. a função pública.

Art. 4 g Os crimes previstos nesta lei
prescrevem no prazo de C1nco anos.

Art. 5~ Esta ,lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrárIO.

Sala das Sessões. 28 de agosto de 1989.
Deputado Daso Coimbra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIl

TÍTULO I I I
Da organtzação do Estado

o CAPÍTULO VII,
Da Administração Públtca

SEÇÃO I ,
Dispostções,Gerats'

Art. 37. A administração pública d1reta,
indireta ou-fundacional. de qualquer dos Po
deres da União, dos Estados. do Distrito Fe
deral e dos MunicípIOS obedecerá aos princi
pias de legalidade. impessoalIdade. morali
dade. publicidade e. também. ao seguinte:

I _ os cargos. empregos e funções pÚbli
cas são aces$íveis aos brasileiros que pre
encham os requisitos estabelecidos em lei;

II _ a investidura em cargo ou emprego pú
blico depende de aprovação prévia em concur
so público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em co
missão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;

111 _ o prazo de validade do concurso pü
bl1CO será de até dois anos. prorrogável uma
vez, por igual período;



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

\/1 (i, !'0,:W:Jq,:'J.:<li~1 SGJ""lidof" públlco clvl1
(I dir8t'i:Q i,; qd~ ;:!C',,,w;c'li;l,\;êío sindlcal;

XVI é v~dada a ~cumulaçáo remunerada de
cargos públicos, exceto quando houver comp&
tibi 1idade de horários:

b) a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico:

XIX _ somente por lel específica poderão
ser criadas empresa pública. sociedade de
economia mista, autarquia ou fundação públi
ca:

c) a de dois cargos·privativos de médico:

a) a de dois cargos de professor:

XVIII _ a adminlstração fazendária e seus
servidores fiscais terão. dentro de suas
áreas de competência e jurisdição. precedên
cia sobre os demais setores administrativos,
na forma da 1ei ;

XVII a proibição de acumular estende-se
a empregos e funções e abrange autarQuias.
empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações mantidas pelo Podar Públi
co;

XX depende de autorização legislativa.
em cada caso. a criação de subsidlárias das
entidades mencionadas no inciso anterior"
assim como a participação de Qualquer delas
em empresa prlvada;

§ 4 g Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políti
cos, a perda da função pública, a Indisponi
bilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação prevlstas em
lei. sem prejuízo da ação penal cabível,

§ 3~ As reclamações relativas à prestação
de serviços públicos serão disciplinadas em
l,e i,

§ 2'" A,não Observância do disposto nos in
cisos 11 e 111 implicará a nulidade do ato e
a punição da autoridade responsável. nos
termos da lei.

§ 1'" A pUblicidade dos atos, programas.
obras. serviços e campanhas dos órgãos pú
blicos deverá ter caráter educativo, infor
mativo ou de orientação social, dela não po
dendo co~star nomes, símbolos ou Imagens que
caracterizem promoção p~ssoal de autorldades
ou servidores públicos. .

XXI ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços. compras e
alienações serão contratados mediante pro
cesso de licitação públ ica que assegure I
gualdade de condições a todos os concorren
tes, com clâusulas que estabeleçam obriga
ções de pagamento, mantidas as condições e
fetivas da' proposta. nos termos da lei, o
qual somente permitirá as exigências de qua
lificação -técnica e econômica indispensáveis
à garantia do cumprimento· das obrigações,

'» (';-;':,:;:: !;:if'(':}\~(P, Si3f'á exere; do nos
'~l~-0 ~8fjn1dDS em lei com-

1\1 ültw,Jn;",;' I.:' p,"2i7.0 j mprorrogáve 1 pre-
visto 1";',"' c~'Qlj\'''J1 ':'8 ':>JWlIvocação, aquele apro
vado em (;;Cd!"',Cr,JltSO' D"Jb1 i,;o de provas ou de
provas G ~i los S8r~ convocado com priori
dade soors G©~cursados para assumir
cargo ou Gm;:~fj"'·c2::".J,) 71ill c&Jrr'eira;

\/1!! iCl '11 ;'i'l>::""'}[,v'fj eJ<Bú'centua 1 dos car-
gos G (;m"i')i··:":~":'8 '~ 'i cc,", [':'81ra as pessoas por-
tadoras ~G 6~ lclincla G d8flnirâ os cri tê
r 0j os dG: Z:!.J:::::1 ,:ICJ!I':~ I! ~~~~~~~,~~i':;1 ~

VX! ~~ c] <1
termos ç; !"~C;)

D 10V1lei'l';:m';

\1 os somtss~a e as funções de
confiança 0~ctdDS. preferencialmen-
te, por 1::~~" ',' i1'",,;""S c,cupemtes de cargo de
carr,:,;1rú ';;Ó;::61""11:; 'cU w'·'Çj,nsstonal. nos casos
(il condiç"S'j\'25 p,,'G,,'J,","',;(:y;; ',Ji'il lei:

)~CJ f';"! ,:"'''''81 ~a. ~em:,neraçã~ d~S
servi ',:Ir:},',): ;""',':L ;,/","1 dll;nlnçao de lndl
elES' 3"1':: 7"'" !>,T',,':i ,;) " 'I:", I j ces c 1v i sem11 i -
t(:H"'t]!ffi Q "~~"i1V' '''' ;\:,~: '''0. ;':~l :.:I.:I'._~"I-",; 1(Jl:] FróGSm8 da ta;

1 i~ c, 1'ei ,) ';'C: ',:,]i.:;, (C; 1o(";rl)6~a os casos de con-
tr",taç5t) [:':::)" "':(~;';',c/" ji~I';:·:!"~vuli n,;!:do para atend~r
a rieCIB'3ê,'~ ,j',cCc 'í 2J ,çjl'iJ excepc lona 1 i ti-

'XI 2 1~1 " limito má_Imo e a re-
I Gl\çao rJG! ,,"l, I: ';<1, "iU ',:'\',:; ",'" :ij m:;; i or e a menor re
MUFierDj':;:EI,Q) ,ç:jç, 'i, ;, "k"""')8 püb1 Icos, observa
dos, c©müJ;, r,;io;,';s I,;j,;:,; Üi'OS e no âmbito dos

os vElores percebidos
como "GTi'UI"'" c,,,;,'" ;"S,:;.8,:; i 'ia. a qua 1quer t í tu i o, P~f" ';i~~(.~!;':~~'J-~:'-';;:; i;:;!~~,! <:~,~~lft1grç~sso Nac] ona 1. Mf -
ni stros Q\? C::'.?"";;J',:-1';' ,,: .; ,~~i 5tr05 do Supremo
T r i bU1121 ~ CO 'ic c.:., ',,, "~i ';":"",,0' correspondentes nos
Estados. :~~i j~G Fed0ral e nos Territó
rios, ,::;. ni~!::; ,',i'."') "C:j,:<" ':;$ valores percebi
dos COI"!":' r'":m'FI"oli'",-,, ,_ :;"X" e::;pécie. pelo Pre
fgi~c;

in! ~ ',~'''' '; 1:i~(r,"I<;"A dos cargos do Poder
LeQislatl""; 'c: '~!'C:! :-,,S,').' cJucHciário não pode'
f'ão s\~r2,1}[},:';'1'C:'~ ,'''';; '3'.:<", r;l,"j:~iO:S IDe 1o Poder Exe
cutivo;

XIV ~3 ocr 8cunijrtos percebidos
pc.,r SG~I~/ i :::)'~J'IJ' r:"')J;::j~) 1 'f cc) uJ'ü,:;j~5J serão computados
nem acumu l ;;,;:J..:--:;;, l:::'WJi' i ms de concessão de
acrésc j "'1()'3 '15 j ',;,y' (,;,1"':'2" 'c;cl,b o mesmo t í tu 1o ou
i d~nt] CC'\ 11':J,j"'Jc·"~!I.i(,i;:.d·n~>::::i ~

)(\' _ ':0'3 ',"::I(",C ,i (,Ccd:", ':é,i: leI ",Çp;); serv Idores púb 1i -
COS, c1 1s i3 i ~l~~~r;~~ são irredutiveis e a
reI1ilLlf1er'éJç'j,:, ":i'i:'",';",' '/:2: ::i! Clt!(;) di'spõem os arts.
37, UI, oi! " ';:;"', ~ , ';,o)é1, El, e 153. § 2"',

, I ;
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§ 5 Q A lei estabelecerá os prazos de pres
crição para ilícitos praticados por qualquer
agente .. servidor ou nio. Que causem preJuí
zos ao erárIo, ressalvadas as· respectIvas
ações de ressarcimento.

§ 6 Q As pessoas jurídicas de direito pú
blico e as de direito· privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade. causarem
a terceíros. assegurado o díreito de regres-
so contra o responsável nos cssos de dolo ou
cu1 pa . .

••••• : •••.••••••••••••••••••••• ! ••••••••••••

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

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiçÃo E
~W~TIÇA E REDAÇÃO .

I Relat6rto

Visa o autor do projeto disciplinar o a
cesso aos cargos públi~os da administração
pública em geral.

11 Voto do Relator

Inegavelmente o autor. ao elaborar o pro
jeto. segundo afirmou na justificativa, quer
evitar o apadrinhamento no serviço público.

No entanto, não atentou para uma série de
obstáculos colocados pela legislação em vi
gor, seja a nível constitucional, seja a ni
ve1 do direito administrativo.

A norma.·geral hoje,. para-.4ngr.esso no ser
viço público administração direta é o
concurso. É exigência constitucional~ Basta
que o agente d~ administração pública tenha
necessidade de novos servidores e haja dis
ponibilidades de vagas, o preenchimento dos
cargos deve se~ feito mediante a seleção por
concurso de provas ou de prova e títulos. É
de· ressaltar que se trata de concurso públi
co onde as oportunidades são iguais para
todos. A nova Constituição federal, vedou
formalmente os provimentos derivados ao dis
por diferentemente da Constituição anterior
de que a investidura em cargo ou emprego pú
blico depende. de aprovação prévia em concur
so públi~o. A ordem Constitucional reformada
dizia: "a primeira inve?tidura em cargo
público... ". Agora, toda e qualquer investi
dura em cargo ou e~prego emprego público,
isto é, r.loscar,gos e empregos. criados por
lei, será mediante concurso público. Para os
empregos da admi ni stração i nd.i reta e funda
cional vale a regra da legislação que criou
cada entidade. Como previsto no art. 1 Q do
projeto, haveria uma reserva de 50%·dos car
gos vagos para serem preenchidos por servi-
dores já em exercício e os outros 50% p'los
concursados. Cria a desigualdade de oportu-

nidade de ingresso no serviço público. Não
há condições constitucionais de se acatar
tal procedimento.

Por fim. o autor fere frontalmente mais
uma vez a Lei Maior ao invadir área de com
petência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo ex vi do art. 61, § iR, lI, C do
texto constitucional Que não permite que o
parlamentar tenha iniciativa na matéria.

Nestes termos sou de parecer pela incons
titucionalidade do projeto.

À elevada consideração dos nobres pares .

Sala das Comissões. 3 de outubro de 1989.
Deputado Messias Góis, Relator.

111 _ Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária plenária rea-
lizada hoje, opinou unanimemente pela in
constitucionalidade do Projeto' de Lei n~

3.314/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Jobim. Presidente; João Natal. Vice
Presidente; Arnaldo do Moraes, Carlos Vina
gre. Hélio Manhães, José Dutra; Har1an Gade
lha. Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro. Michel
Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins. Renato Vianna, Rosário Congro Neto,
sérgio Spada. Theodoro Mendes, Tito Costa.
Aloysio Chaves. Dionisio Hage, Eliézer Mo
reira. Franciscó Benjamim. Messiás Góis, Nev
Lopes. Oscar Corrêa, Horácio Ferraz, Jorge
Hage, Juarez Marques Batista. Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres. Ibrahim Abi-Achel,
Doute1 de Andrade. Silvio Abreu. Benedicto
Monteiro, Roberto Torres. José Genoíno. José
Maria Eymael, Marcos Formiga. Aldo Arantes,
Roberto Freire, Afrísio Vieira Lima, Aluizio
Campos. Jesus Tajra. Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989.

Deputado Nelson ~obim, Presidente
Deputado Messias Góis, Relator.

RECURSO Nº 74, DE 1992
(Contra Deçisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Victor FacciOJü e Out.ros)

bquer, na forma. do artigo 132, paráqrafo 29, do R.!,

9a.nto Interno, que o projeto de Lê! n9 4.396, de
1989 1J •• jA apreciado pelo Plenário.

Senhor Presidente:

Os DeputadosabaIxo assinados, com base no Irt.
1'2, S 211 • do Regimento Inter~o, recorrem ao Plenário contra "I
reJdçlo do Projeto de Lei n" •. 396. de 1989., que, discutido e
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",ot~d.o. t:'ç,nr:l.1ulv • ...,ent~J r:os t·':.l· ..nO!J do art. 58, S ZJ1. C.'. const.i
tu!olo, pela ·Colftl$sio'ôe:-C:msti ..uiç~!) e J..J~tl';a e Oe RedaçAo:

con~orlWe anúncio fwblici!dc no ~speJ,rlo da ,)rdem do 111a, de lé/081

'2, Dor tratar-se de Juttérll .q~e, por sua complexidade e àbra!!
olne11, deve ser exaustivamente analisada e deblt:idl pela cornp!!:
alÇa0 plen'_ia da Casa •.

Sala das ·S.nau; ." 17 de agosto de 1992.

atentado violento ao pudor. rapto não con
sensual. tráfico de entorpecentes ou de
~ubstância que determ1ne dependência físi
ca ou psíqu1ca ou qualquer outro que pro
voque clamor público."

Art 2 Q Esta lei entrara em vigor na data de
SU.l :'ub 1 1 cação.

.ll.putado 3 C RevoQam-se as disposições em contrá-

o Congresso Nacional decreta:

IPIlOJETO DE LEI NI 4.396 •.OE 1989. A (,1:1 SE IlI:nllE O t'ARE

CIIl, TE);oo APENSADO O DE NI 1.187/91),

PROJETO DE LEI Na 1I.396-A, DE 19S9
(Do Sr. Viciar Faccioni)

Just i f icação

É desne=essárla qualquer alteração na regra
do artIgo 594. do Cód1go ao Processo Penal,
aue d'z que "O réu não poderá apelar sem
rpr~!~er-se ã prisão, ou prestar fIança. salvo
~ .. ,' "n. prlmarlO e de bons antecedentes. assim

·:''''·".c' do na sentença condena tór 1a. ou con
·;'·'.iJ[n nor cr1me de que se livre solto". por
alP. ~eaundo orientação jurIsprudenCIal dos

:"",.1~:. lnc ' us,ve do colendo Superlor 1r'i-
I,",: .. ! j.,EJder-p,l. (} Olrelto em Cluest50 não bene-
, 1; • a 'eu que .1 i\ se acnava preso

Como acentua o eminente Professor de DireIto
Fernando Costa Tourinho Filho (Processo Penal.
111,'412)' "Embora pondo em periQo um dos bens
mais caros e apreciados pelo homem a lIber
dade que a Lei MaIor protege e-reconhece,
justifica-se a prisão prevenliva como uma ne
cessidade para assegurar o Império efet1vo do
01re1to Penal. Muitas vezes o autor de deli
tos, especialmente aqueles' maIs gravemente a
penados. procurarIa buscar a impunIdade com a
fuga: outras vezes. solto, procurarIa burlar a
ação da JustIça. obstacul1zando a colheIta de
provas; em outras. tal prisão ainda é uma ne
ceSSIdade para que a ordem públIca não seja
posta em risco. não corra perigo com a prática
de outros delitos".

Na esteira da criminal idade violenta que as
sola o País. a presente proposta. inspirada em
sugestão que solicitei e que me foi encaminha
da pelo eminente Diretor da Escola Superior do
Ministério Público do Rio Grande do Sul. Dr.
Tupinambá Pinto Azevedo, e o competente e in
signe Relator. Or. José Antônio Paganella 80s
chi. visa me~hor instrumentalizar a Justiça
para uma ação maIs rápipa e eficiente e, ao
mesmo tempo. oportunizar resposta à sociedade
que não mais aceita. hoje. a permanência em
liberdade. sequer durante a formação da culpa,
dos autores dos crimes que nomina.

A prisão prevent1va obrigatória. para os ca
sos que menciona. não constitui novidade no
d1reito brasileiro.

O Código de ProcesSo Penal. ed1tado em 1941.
CUIdou aa h1pótese. é certo, em casos restri
tos (cr1meS apenados com reclusão ou punidos
com pena máxima igualou superior a dez anos).
quando a lei presumia a neces?idade da medida.

~0sterl0rmente. houve atenuação do sistema.
através da Lei ~g 5.349/67 e. de lá para cá,
novas concessões com visíveis prej~ízos à re
pressão penal e à. defesa da sociedade. o que
ora orocura o projeto corrigIr.

JR"~~1 Bt,\P6f1.:tA
ALDO IItHiH o .

'J"AO F ArjIINf1f:S
Zf GO"Eb OA R[lrH"
L 10'-RII10 c"nocl (l
JOAD DE- Of-tlS ANIlltJJS
VJ~"ONN:S Cf.'IIV1NF!
PE'DRD VAI AO..'~ES
SAIU. O Cl1F.1 Im
GERSON p 'REE
HFI'U<IfJlIE: EnUAHno ALVI--S
JOSE r'llIr.Io I'lnNTE J RO
fW11P.1ÇIU-S ~AI.t".

'JNHE UtlJ LANDI'"
JUBE: DIono
OE;.JANI) 1R DAL PARQU':'1 E
"'ARI" ViAtA[U,O
"nURO SAf'lPAIO

PA1JLO 9ERNlcnnn
,. AULO DE ALf"IE: I DA
'~OtlP.IVAt. FREtT/~S

DANIEL SILVA
Al,,'EN rR RQ<;A

'OJENAL O[INCALVE8
WILSON CUNIlA
MIJRONI TORiJAlI
r.HICO VIGILANIE
JOSE LutZ MIA
r~ELfillN. flMRrJllF,lELLI
/\UGIJSTO CARVAl· HO
CLFOH(.NC JO F("JI'ISECA
CIRO NClr.UF; Ifo'A
"EL rF-L RnORIGUES
RUBEN BfNTO
"'ROLOO GO~S

GENES10 B~RNIIROINO

"A prisão preventiva será obrigatoria
mente decretada nos casos de homicídio do
1oso, -roubo, extorsão. seqüestro. estupro,

" ~,.... S'!"r.t,(',,..~ .. o S ...nhr:t...
",.... "'r7A"'r VU'.NNt\. Df. PnIVA
!;...' ,·..t..r· J o-úto.. ~ 1 oi"" t'h,.~c"

r:~Ili'\"ilt dl'~ OE"Put.~dos

" E S 1 ~

VICll1R FACCIONI
E"ALOIJ' TrtINnr.oE
"IL~llN G1BslJN
EDSON SII VA
QF.RCrO KNOP
OSO~Io 511N1 A CP\JZ
JO"E LOl.lRENr.O
JOSE HLES
LAZAkO 8Ar~B0!1A

V"'LOEMR COSTA
''''UI.O LIM
Ol-V"'LOO M~ LO
JO~E THOMAZ NONO
EIJ"'IClE"S BRITO
EOIJARIlO "'ATlAS
"'R/\CELT Df PAIJLA
JOSE ,unNAL/lO
p/\ULO RIIMOS

SÊCRE:'t"Aftl"'-Gl:1l~t ll/\ "F.51
S..cJ;o d. Atjll&

a.MOfO' s.c..... t..rio-O...... l:
Co.",ntco lIt V('S&~ S..nhariA .~.., C· k.qu"ri.f'nt('l~ ojr,

S~nh"r O.putlld'O Vict.n,.. F..ccioní.. cant.r.. d.cis.o col"lclu~i.y_ .:jjl

Co.i.~.:;f' dlfo Constitui;:;q " Just.ic:: ... dp" Rpd...c:~o sob.... n Projet.o .::1,.

L.i nJ "'.396. d. 19a9. contê.. nú••ro suf'ichtntr oi" 'li9nkf,~""1(''''!i~

cun«i.anrlo a ,..• .,..,..itj. prnpocf,,"ro 0:1.:
O~4 Il~.in ...tura"w vil.lttj... I'.; •

001 ••• inat.u,..... i J."ív.l;

Acr••canta par"gr.fo ao .artigo 313, do Cecreto-lei n l 3.689,

d. ~ da outubro de 1941 - Código de Proc.sso Penal, instit~

1ndo a pri.io obr,.igatória, para oa caaoa que ...ncion.. : ten

do p.oc:.eerl da Coal••io de Constituição e Justiça. d. Red.!,

_lo, pala conatitucionl.lidede. injuridicldade. tC·cnle. 1.

glalatlva a, no .'rito, pela rejeiçio.

Art. 1~ O art. 313 do Código de Processo Pe
nal Decreto-Lei n~ 3.689. de 3 de outubro de
i94i _ passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
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p'eventlvamente (in DJU, 22 de setembro de
1388, p. 7.308 e, RT .512/330, dentre. outras
decI sões).

Sala' das Sessões. 5 de dezembro de 1989. _
Deputado Victor Faccjo~i.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO I

DO PROCESSO EM GERAL

TíTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provisória

CAPÍTULO 111
Da Prisão Preventiva

Art. 313. Em qualquer aas circunstâncias
previstas no artigo anterior, será admitida a
decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos:

I _ punidos com reclusão:

11 _ punidos com detenção, quando se apurar
que o indlciado é vadio ou. havendo d~vida so
bre a sua ~dentidade, não fornecer ou não in
dicar elementos para esclarecê-la;

111 se o réu tiver sido condenado por ou
tro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado c disposto no parágrafo
~nlco do art. 46 do Código Penal.

~ , ~ .
.. ~('Íl';\"":"""""""""""'.""""""

REQUERIMENTO
DE DESARQUIVAMENTO

E~~sr. Deputado Ibsen Pinheiro DD. Preslden
~~da Cãmar~ dos Deputados

PL n" 2.074/89 PL n" 2.368/89 PL n"
2.979/89 PL n" 3.278/89 PL 3.339/89PL
n" 3.844/89 PL 3.951/89 PL n" 4.020/89
PL n" 4.153/89- PL n" 4.396/89 PL nÕ

4.397/89 -PL n" 4.398/89 PL n; 4~399/B9
PL n" 4.436/89 PL n" 4.536/89 PL n' 417/88

PL nU 117~/88 PL n e ~65/87 PL n Q

7.601/86 PL n' 5.414/85 PL n" 6.730/85
PL n" 7105/85 PL n~ 3.394/85 PL n2
3.854/84 PL n~ 4.054/84 PL n~ 4.455/84
PL n" 4.477/84 PL 627/83- PL nR 913/83 PL
n" 1 .050/83 PL n" 1 .052/8~ . PL n" 1 .05~/83

PL.n" 1 .521/83 PL n R 1.58ã/83.

Sala das Sessões. 20 de março de 1991. _
Deputado Victor Faccioni.

PROJETO DE LEI N" l.lR7, DE 1991
(Do Sr. Orlanúu Puchcéo)

DispSe sobre a pris~o preventiva rompul~6ria para 05 cri

me~ que mpnclona.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 ,Acrestente-se ao artigQ 316 do Decreto-lei

nQ 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Códi90 de Processo pe-

nal)? o seguinte parágrafo:

·parágrafo On;co. A prisão preventiva ~erã compul

sória ate o julgamento de primeira instância. nos crimes de

seqDestro. p.strupo, latroclnio e tráfico de drogas ou entor-

Art. 29 Esta lei entra em viqor na data de sua pu-

bl icação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

lamentavelm~nte atei 09 5.941 de 23 de novembro

de 1973 facult3 dÓ réu O beneflcio da 1111erdade. desde que

·primir\0 ~ de bOm dnt~cedentesu. mesmo se condenado em pri

meira lflSl.llll;lJ se .... aler do recurso d<l dpelaçdo.

Requeiro, nos termos do art. 105 do Regimen
to Interno desta Casa. sejam desarquivados os
projetos de lei abaixo relacion~dos, de mInha
autor'ia:

PL n" 4.850/90 PL
5.018/90 PL nA 5.Õ19/90
PL n~ 5.305/90 PL NQ

5.388/90 PL n" 5.369/90
PL n Q 5.824/90 PL nÕ

6 039/90 . PL n" 1.717/69

nA 4.953/90 PL n"
PL n" 5.032/90_

5306/90 PL n"
PL n~ 5.411/90

5.918/90 PL n"
PL n Q 2.073/89

rd (I lntt'rlor t: rlludar a ldentldade ~ até fuglr para o extc-

rH'I1

Sala das Sessoes. em rj ('!> "/ ",t" í· .fá' /<-; tI I

d/." .
Deputado Orldl\dt/~'-. -
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DECRET()..LEI N~ 3.619, DE 3 DE OUTUBRO DE .,...

C6dJ,o • /'T«aJOh~..............................................................................
UV.OI

Do P.oc...~so EM GEIlAL

.TlniLo IX.
DA PRISÃ~ E DA LIBERDADE PROVISOil.lA

t·· .. •• .. · .. ••• .... -· ...... •• .......... =· .. ~ .. -.. -··..... __ ·· .. ·· .. ·· ...·~··.
. c.uolJ ULO 111

DA PRISÃO PREVENlIVA

~. 316..0 juiz poderirevopn príslo prevent;. n '", 111) <une' ·1·: !'!I": '"
ncar I falia de moIi~o pari que subsist., bem como dr '''''0 dwell·I•. <: TI., .",
razOa que I jwlirlQucm•.

t&I N- S .... l ,:""",. 22,1)1 MOVUU:IO DS .113

..11.... OI u/lgol 401. 41•. 5D4 • IN. do IJec"'O-ld d 3 G8lI. de 3 de ou
'MbrO d. lHl - Cód4l0. d. P,or...o I'.""r. .

o Pruldenll di Repúbllc. .
1AI:I"&co saber Que o Conlrt'uo Nadona' drl "'ln .. rll ~nurlflfln Il 11"1111"\.11

Art••- OS arUlOll toa. 414, 5H • $D6. do l>ec"r~t.o-lel n- 3.M;. de 3 de
outubro de Igtl - Códlao d. Proc.sso P.oal, pos:;am a vllorar com a ..,.
au/Illl rada,,,,:

"Art. 401. se o Jula se convencer da exl:>l~l1rl. do crime r de
lndldOl de qUf' o r~u ."Ja o seu autor. PWlluUI;la·kJ-i. dJ-noo u~
·motlvoa do leU convrnclmento.

I l- Na arolenÇA de pronúncia o Juiz rt~ct&t&r' o dlsl'tl.l111:°1
!elll em cuja unçlo Julaar Incurso o rl:u, lIl&fUIIU~ l&nçIH·lho: 'J
Jlonu~ DO rol do, cuJpacWI, rcoomtudn·lo-' un. IltlcAu em qufO •• ~
achar. ou u~dJl' a. o~dem f1ecc.'o!.J\,Ju P:ltIl r.'JIl cJlptur.,

drlx:r~d:ed:c~:~?lh:r~m::~::: ~:,:~~r~~eti~e~~:~~~;
prlOO.

I ,- Se o crime for ananç''1el. Ik"r'. de!o,Je lu,o. arbitrado o ta·
)ar da flança, Que ooDltar' do mandado dI' J"rlr.io•

• 4' O lull o'" ficar' adslrlto , ct....lIIrnçlo do crlmo. 1"lln 'l1'
queixa ou den6t1CII, embora flque o t6u suJd'n .. JlC'U& DlAls fIa 'e.
alendldo, Ie for o caso, o dIsposto no arU,u 110 ,r leu .par.l'a~o.

I ,- ee doA aul.ol consLArtm elrnlttlt.o~ clt' ruipu.ldlldadl' dI' ou.
\roI tndlvtduM n~ COnlprCflldldol5 lia qu"ht& ou n. denunch, O
Julzl la proferh a dcclsAo dr. pronuncia ou. hUlJUltllinç.11 nr·J.. tuH r.
que OI IU&oI r.Utm ao JdJnJJtlrlf) PúhJh;o, 1="'111• • dJ!.am~nlo d. pt(""l
1nk:lal do proclMU e demall dllll!nclal'l dl) luntArloi

Art. 474. O tempo 'destlnAdo l acu..rolt.çl,CI r. .. ddt)1I. nf' dr dun.'1
boru pua cata um, e d•. meia hora a ~plh:.. e out~o tanto pai'"
1& trepllca.

I I" 1IaVtQdo mais de um acusado.. ou nudll di:, um dtlenio...
combloar'" .rir. 1I a dlalrlbulçlo do tern,... QIl•• · ria. falta d. tO-
landllllCOlo, ,. marcado pelO lul. flOr lonoa que rito aelam u-
ttdldol .. lW flUdoa nult art..o. .

I 2- Havt.ndo' mAia de um r~u. o t.ernJ.lf1 pllr. 'a '.ciJr...t~l' , "rn
• detua ler'. em reJaçt.o I todo... atr~.cldo dt Ufllll hora .. eJO::Vllh
ao dobro o da ripllca • da trepUca, obaorvado ti ~1,flOsto .10 po,l·""0 aullrlor. • .

'prn~:·fl~o:ç.~.:t:o':'f~::~n~~~·~ ~;n~~;~~~{~::d':nr:~t.;-:s:~~
rcoonbecldo na Mn~ c:ondenat.Orla. ou condenado por ·crlme de
1I11t lO Une 10110. . .

Art. 5Dt. A apclaçw d'l "\I:J'~ ,1'';11 I.!. •• hlf1Jlt- "'\'1' •
O rIu .ela PQlto Jmedl.atr'nt'll'", ···f IIhr{l1r.fe. ~,

ParActafo imlco. A IpCIIÇ!b t'~rJ cu"r::u!1cI:\ .. ""'C . 
dlda de IfluranCa Ipllrl"t" pl'l~ I ·~·lntw'II"".

Art. ,. ~ta Lei entra ern 'licl1t Iltl 'J.lI·, dt '11a J.lUt 1't1~"" J
GI mlaoo D" e lO, da LeIo' 283, de 21 d .. I...,elro de lPId .... ,', ..
~ "" contrirlo. ' .

1I,.a1Ila, 22 de rlo...mbro d. 181S; 152.' da lnd'1>tod!ncla e "S' •• ,,"p6b11ea.
lIM11.ro a. lUoIa
AIJrIdo .""'t11

I'Mu·:t:lm IU\ Cl.l~lI::~;A{l UI·: (;11:-1[;'1"'1'1111:/\0 I: ,ITI:;"',Ç/\ ,.: 01. l'I:'I1\f..'1\(1

J - I t - tu:J.I\'I'f'\u lo I,: VO'l'O lJO 1l1':I.I\')'(IU

o ilustre Oeputado Victor Facclonl, pelo projeto de
lei 00 4.396, de 1989, pretende alterar o artigo 313 do Código
de Processo Penal, de for ..a a estabelecer a obrigatoriedade da
prislo preventiva nos CRSOS de crime doloso, roubo, extors~o, se
qüestro, estupro, atentado vlolento ao pudor, rapto nao canse;
sual, tr4fico de entorpecentes ou de substAncia que deter"ine

dependência ríslce ou psíquica, ou qualquer outro que provoque
clamor público.

Anrx(I An prnJrtn rm ('au",;) o;r f'fI{'flfltra '1 ,t,- nQ 1.lHl •

dt". iJlltClTJa du f1"put;HJn Of IlHldo ("". h':' o, QlJf' IJfIJ ',"tJ IlJJr,(; "J.,~ ti

alter.r p.Jtlgo '16 do ..esmo Código, p.ra to.nar compulsórl.
prjsap preventlva, .t~ o julg~mento'de·pri ..elr. instAncl., nos
crimes d~ seqüestro, estupr~, 1~iro~f~10 ~ tráfico de droQa~ ou
f"ntorflp.C'f"nt ... ~.

l'.1 U"'. H·, rnllt~llao. OI a '.ublnl·t IrJa', fi r'.'trt"", I' 1"11" 1',.
A obrigato.iedade da prlsao preventiva tem sido obj~

to de intensa preocupaçlo parlamentar, sendo numerosos os proj!
tos referentes ...atérla. ess.s const.ntes tentativas de alarg!
~ento do çampo de incidência da prIs~6 preventIva v~m v~tIar,do

segundo I naturE"ra dos crImes; elegp.r1do, cad::il projetCl, os casos
~m que, na 0plnJ30 de s~us resp~ctlvos autores, se deve tornar a
~e$ma compuls6rIa.

NlIo se tem buscado, ~m c~nseqüêncJa, uma r@gra gerR!
p.re a obrlgatorledade dessa impo'içao pen.1 prévIa.

Esse tr8t~mento ev~ntu~l da matfrla tO"10U-~l aI'lda
mais acentuado com B ediçfto da lei denomInada "Dos Crimes Hedio"
dos", que tornou enunciativ8 8 relação dos crimes em que se tO!

na express.mente proibida a liberdade provisórl. do egente. lr!
ta-se, como se sabE", de lei eivada de lacunas, com graves erros
de tlplflcaçao dos delitos.

Para se ter uma id~l. de como tratou o leglslodor
rr~tE"ssaO aos crime~ hE"diondo~, ba~t8 dIzer Que o mrsmu se omi
t tu ~('lt'lrE" o homicIdlo Qual I r Ú:ado. 'd,eilxendo ti mergell'l de suas r.!.

garosas disposlçôes o crime contra ~ vida cometido mediante paga
ou por motivo torpe ou fútil, assim como o homIcídio praticado
p~r meLo In~Idioso ou cruel, ou à traiçlo, de emboscada, ou m!
diante sill'lulaçfto~ Nao levou em conta, finalmente. o homicídio
praticado mediante recurso Que tórna impossfvel B defesa do OfE"~

dido ou para assegurar a execução, 8 ocultaçAo, 'a'impunJdade ou
vantagem de ou~ro crime.

De qualQuer modo, excetu.do o homlcIdlo doloso' qual.!.
ficado, em que a pris30 preventiva se imp~e naturalmente. todos
os demais casos cltados em .mbos os projetos já se encontr.m co~

templados na leI dos Crimes Hediondos como p.sslveis de obrlgat~

tia Imposiçao de orisao preventiva.

la1 ('nmC' a 1~1 dClS crimes hediondos, o~ :PJl1,jetos d05
[,('('"LUtl'" victor frll'C'lnnJ t' [lrlltndo P8ch~co t"'nu~E"rl.m OS delitos
nos QUdis se tornaria obrigatória a pris=o preventlvR, se~, co~

tudo, pstend'-la a outras mDdaljdad~s de crJmes graves em Que
srgTPgaçfto pr~via dI:' age'nte se tornaria iQtltsllrlpnte necesst1rla.

A orlenlaç~n reinante na doutrina e na Jurisprudência
brasileiras, sal .... o nos casos em que a lei penal lmpon~a a decr!
taç~o da prlsao preventiva, tem sldo a de submeter tal deels30
ao prudente arbítrló do Juiz.

Cabp a f.stE', E"m funçiJo da natureza do cri~e, da gravl
d.de da les30, da reaçao do ..elo social e das condiç~es person!
llssimas do agente, decidir da conveniência ou necessidade di
prlsllo preventiv•.

Nestes termos, julgando o projeto constitucional e
redigido r.~ boa técnica legislativa, somos de parec~r que nlo d!
ve ser aprovado em virtude de sua injuridicidade. Pel.s mesmas

razOes enunciadas. tamb~m quanto 80 m~rlto, nosso parecer ~ p~lQ

rejelçlo.

Sala das ComI ss~es, 11 de jur.ho de 199~.

,\>,., I. • ~\. k,.
lI11lnlllM AllI·nlkll

Relator
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Art. 10 O S lO do art. 14 da Lei nO" .
de 26 de junho de,l~~O!tcuja, alteração é proposta pelo

do Projeto de Lei n,Q,1.ÇSP/83, passa a ter a seguinte

Relator

Sala da Comissão, em )3 de O"; de 1992.

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

Deputádo SeRGIO BARCELLO~

S 10 A assistência judiciária gratuita

é de~ida_ ~ todo aquele que perceber. salª
rio igualou inferior ao 11m!t~ de 1se.!!,

ção d~ t~bela de incidência do Imposto ~e

Renda na Fonte, ficando assegp:r;ado igual.

benefíçio ao trabalhador de maior sal!

rio, ,uma_ vez provado que sua situaçáo e0E.

nâmica não lhe permite demandar, sem pr~

juízo do sustento própriQ ou da família."

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

RECURSO N° 79, DE 1992
(Contra Declaração de Prejudicialidade).

(Do Sr. G6rson Peres)

Requer, na forma do .artigo 164, parágrafo 29, do Reg!

menta Interno, a mani~es~ação do Plenário sobre a pr!,

judicialidade do Proj~to de Resoluçãq n9 30, de 19'1.

5.584,
art. lo

redação:

(PUBLIQUE-SE. A COMISslIo DE CONSTITUIÇllo E JUSTIÇA E

DE REDAÇllo, PARA SE PRONUNCIAR)

Senhor Presidente

Nos termos regimentais do art. 164, § 29, apre
Bento o presente R E C U R S O contra a declaração de preju
dicia11dade do Projeto de Resolução n9 30/91, de minha auto-

ria,. ap~ov~da pela douta COlfl1ssão de Constituição e Justiça e

d~ Re?a~ão~ em sua. reunião do dia 28 de abril' findo, pelas r,!
zoes a seguir aduzidas.

Este P.R. 30/91 altera o Regimento' Interno da

Casa para permitir que os Vice-LIderes dos Partidos Politicos
possam fazer uso da palavra para comunicações.

O nobre Relator, Cepo NELSON JOBIM, considerou
estar a minha proposição prejudicada em virtude de haver sido

aprovada a Resolução n9 3, em 5 de maio de 1991, "constituin
do-se, pois, matéria vencida, insuscetlvel de nova apreciação
nesta s,essão legislativa". Ocorre, no entanto, que o Parecer

de S.Exa. está datado de 6 de setembro de 1991. Em tese, esta
ria c~rreto o seu pronunciamento. Mas o plenário da Comissão
soment:'e 'apreciou a matéria, conforme já Bi!l1.en,tei, neste mês

de abril de 1992. Portanto, em outra sessão legisla.tiva. Nes
te caso~ deveria haver pronunciamento sobre as preliminares de
admissibilidade e sobre o mérito.

, Espero, pois, o deferimento do presente Recurso,
demonstradas as razões da improcedênCia da declaração de preju
dicialidade do projeto em questão. 

Sala das Sessões, em ~q- ';)l(.":1 .

PERES
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PROJETO DE RESOLUÇ1\O N9 30-A, DE 1991

IDO SR. GERSON PERES)

Altera o Regimento Interno da Càmara dos Deputados,

a fim de permitir a atuaçÃo dos Vice-LIderes no PI!

nária; tendo parecer: da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação, pela prejudicialidade deste e

das Emendas oferecidas em Plenário.

(PROJETO DE RESOLUçAo N9 30, DE 1991, A QUE SE REF~

RE O PAR~CER).

A CÂMARA DOS DEPUTADOS decreta:

Art. 66. A5 sessões ordinárias terão normalmente duração de cin
co horas.lnlcullldo-se ils nove horas. quando convocadas PllfllllS sextas
feiras, e, nos ~mai5 dias de semana, h lIeze barlS e trinta minutos.
cOl11jlfundendo.

1_ sessio de debates, l5 segundas ~ JeX!lSs·feiras. que constllrio

de. .) Pequeno Exped~nte. cpm durllçio de sessenlJl minulOs lmpror
rogiveis. destinado li matéria do expediente t aos or.dores insertos
que Il:nham comunicaçio • fazer;

b) Comunkaçôes de Uder6l'1çls. com duraçio de sessenta minutos
mporrogllvejs. salvo o disposto no f 3~ do art 84. destinadas lO debate
em tomo de assuntos de relevincia nacional;

c) Orende Expediente. com duração de Cento e oitenta minutos
mprorrog~vei.s, distribuídos igualmertle ~ntle os Deputlldos inscritos;

d) Comunk"çães Partamentares. dt!sde que haja tempo. destinadas
I representantes de Partidos e Blocos PaflamentMes. MemadlJmente.

indic~:~sU:~lItiYas. l5 terças, quartas e quintas-fetras. que
constMio de:

.) Pequeno Expe:diente;ona forma da a1im:a • do inciso anterior;
b) Grande Expediente, com duraçio de noventa minutos ImprOfTO'"

giveis. distribuídos na forma da alínea c do inciso ant.e~
c) Comunkllções de Uderançu, na forma da Illínea b do kldso

anterior:
d) Ordem do Dia. com duraçio de noventa minutos prorrogAveis.

para:fr~~:c:r:~~~~~5. M bma da alínea d do inciso
anterior,

t lo OPresidentedaCbmar~poderádeterminar •• fimde~quar
os periodos de discussão e os debates e deliberações do Aenirio U
necessidades da Casa, que • Ordem do Dia das se~s de ~rçu.
quartas ou quintas·feiras tenha duraçio de cento t Oitenta~.
aboIindo-se o tempo destin~doAOS oradores do Grande Expediente.

CAPITULO"
lks &S5ÕeS Públic65

Art. 19 O § 19 do art. 66 passa a ter a seguinte
redação:

Se,lo fi
D. Ordem do Dio

"§ 19 Em qualquer tempo da ses5ão, OS Líde_
res dos Partidos PolIticos ou seus Vice-Lideres
poderão fazer comunicações destinadas ao dp.bat~
em torno de assuntos dt~ rel~vância nacional."

Art. a9, O Pre5idente organizará li Ordem do Dia com base na
agenda mensal e que se refere o ert. 17. J. s. e obsel'Vância do que
dispõem os arts 86 e 143.111, para ser publicadi!! no DJârio do Congresso
NdcionaJ e distribuída em avulsos antes de inlciar·se li sessilo respectiva

Art. 29 O art. 89, ~, paRsa a ter a 509uin-
te reda,â,., PROJETO DE RESOLUçAo No 3D, DE 1991

"Ari:.. 89. As COfllunicaçôes de Lideranças pre
vistas no § 19 do arl. 66 df'ste r-tcgirr,ento desti=
naro-se aos Lrderes dos Partidos f'oliticClz I! seus
Vice-Líderes que queiram fale'r UEO da palÓl.vra,
por per iono de tempo proporcional a·) nú:naro àe
membros de suas respectivas bancada!:, COM o .dni
ff'ü (1(" tres c o l'T,áldrno de' dc'z J! in,Jtos, fIdO
pf'rmitido apartes, destinando-se i lJ..Ce~nça do
Governo a média do temoo reservado às repret;enta
ções da maioria e da minoria."

(00 Sr. Gerson Peres)

"Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 8 fi.

de permitir a atuação dos Vice-LIderes de Plenário".

.:Justificativa Dê-se nova redação ao § 112 do art. 12, passando a ter a s!::
guinte redação:

Art. 112 .•.••.•••••.•.••.•••••..•••.••••••

§ 12 - Em qualquer tempo da sessão, os Líderes dos partidos

Políticos ou seus Vice-Líderes,com delegação do Líder, poderão '!
ler cO'llunicações destinadas aI) debate el'l torno de assuntos de rel~

v&ncia nacional.

EMENOA MODIfICATIVA

1991.junho de

PR[lJETO DE RESOLUçM NO 30/91

Sala das

Sala das

A recém aprovada Resolução n9 18, que aI terou o

Regimento Interno da Cãmara dos Deputados, praticamente acabou

com a principal função dos Vice-LIderes dos Partidos PolIticos,

ao permitir somente aos !,íderes o uso da palavra, nas Comunica

ÇÕE s de LJ.derança~.

Ora, e se o Llder, por qualquer motivo, não puder

compa~cQ.P à 6C'ssão? Não poderá IOcr t;ubst1tuldo1...."l)a1 o preS(!rl

te Projeto de Resolução, estabelecendo o que anteriormente exiE

tia: podem os Vice-LIderes substlt r os Lideres dos Partidc...s

PolIticos em comunicação envolvend relevância.

LEGISLAC;l.O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAC;l.O

DAS COMI SSOES PERMAlIENTES

RESOLUÇÃO N'17, DE 1989
ApIOva o Regimento fntemo
dlJ C_mJIJ dos DepulJJdos.

Modj fique-se a redaç:lío do art. 12 da Resolução
nº 30/91, Que modifica o § H' do art. 66 do Regimento lnterno
da Cãrr'llra do!'.. DepL'tados para a seguinte:

Titulo 11I
DAS SESSÓES DA CÃMARA

CAPÍTULO I
Disposições Ger.;!.

"Art. 19 _ ....•..•........•...............•..

§ 112 - EtI'< qualquer tempo da sessão, os Líderes
dos ParUdos Políticos ou seu!> Vice-LIderes em exercícIo da
Liderança. PodErão fazer comunicações destinadas ao debate em
torno de assuntos de relevânc-ia nac.íonal?
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Inúmeras vezes, o lider de Partido Político não
se encontra na Casa, estando cuidando de suas atribuições de

parlamentar nos Ministérios, em reuniões de líderes, err outras

reuniões ou mesmo em viagem. O Vice·.Líder em exercício da Li-

derança deve poder usar da palavra como líder, que de fato é.

quando em exercício, na ausência ou impedimento do titular.

Obstar esse direitr.l é obstar o legítimo direi-

to de Líder; necessário porérP que o mesmo seja atrilJuído ao
Vice-líder oue estiver no exercíciCl da liderança.

Sala das Sessões, .~.3 A d-J-.., Á J ~!:ú

Deputado Gt1STONEi.RlliHl

PROJETO DE PESOLUçAO N9 30/91

Modifique-se a redação do art. 29 da Resolução

n9 30/91 que "altera o caput do art. 89 do Regimento lnterno

da Câmara dos Deutados", para a se,:,uinte:

"l\rt. 29

Art. 89 _ As Comunicações de Lideranças pr!

vistas no § lQ do art. 66 do Fegimento Interno destinam-se

aos Lideres dos partidos políticos e seus Vice-Líderes, em !
xercício da Liderança, que queiram fazer uso da palavra, por

período de tempo proporcional ao número de membros de suas

respectivas bancadas ••••..••••.••••••••..••.•••••• ·· ..••••• ".

JUSTIFICATIVA

Inúrreras vezes o Líder de Partido Político não

se encontra na Casa, estando cuidando de suas atribuiçôes de

parlamentar nos Ministérios, em reuniões dê Líderes, er o!:!.

tras reuniões ou mesmo em viagem. O Vice-Líder em exercício

da Liderança deve poder usar da palavra como Líder, qUf? de f~

to é, quando em exercício, na ausência ou impedimento do tit~

lar.
obstar esse direito é obstar o legitiJr>o dirt>2.

to de Líder; necessário porérr que o mesmO seja-- atribuído ao

Vice-Líder que estiver no exercício da Liderança.

Sala das Sessões, .!.?..LC..b./91

I'

~ Depu;~o GASTONE '"Rir.HI

~rmDrnd..o-..... AO

PROJETO DE RESOLUÇAo N9 30, DE 1.991

AI tera o Regimento Interno da Câmara dos De

putadoro, a fim de permitir a atuação dos Vice

Lideres no Plenário.

A CÂMJ\RI\ DOS DEPUTADOS RESOLVE

Art. 19 O Regimento Interno da Câmara dos

Deput.ados, llprovado pela Resoluçio n9 17, de 21 de setembro

de 1989, passa Z1 vigorar com nova redação para o § 19 do

art. 66 e para o caput do art. 89, na forma abaixo:

Art. 66 ••••••

§ 19 Em Qualquer tempo da sessão,os

LIderes dos Part.idos PolI ticos ou seus Vice-

Lideres poderão fazer comunicações destinadas

ao debate em torno de assuntos de relevância
nacional.

Art. 89. As Comunicações de Lideran
ça, previstas no § 19 do art. 66, destinam-

se aos Líderes dos Partidos Políticos e seus

Vice-Líderes que queiram fazer uso da pala

vra, por período de tempo proporcional ao nú

mero de membros de suas respectivas bancada;,

com o mínimo de trés e o máximo de dez minu

tos, não sendo pennitidOG apartes, destinando

se à Liderança do Governo a média do tempo

relervac50 às representações de maioria e da

minoria" •

Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor na d!

ta 4e cua pubUcação.

Art. 39 RevogMl-se as disposições em cont.r!

rio.

JUSTIFICATIVA

Este Substitutivo a.perfeiçoa a técnica legi,!

lativa do projeto, t.ornando certo, no corpo da futura lei

interna, que se está alterando o Regiment.o Interno da Casa,

além de fazer incluir as cláusulas de revogação e de vigên-

cia.

PARECER DA

COMISS~O DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ~O

I - RELATóRIO

o pr oJeto de rE'sollJçiio cnl cp ígrafe prdendt al

tE'r;"r o § 1Q do Õ:\rt. 66 E' o .cil.~ut.. do art. 89 do Re9 iMento In

terno dcsl~ Casa, rFCE'nt ifLIEnte modificad05 ptla Rcsolud\o n9 3,

de 8 de nlc.io de 1991, i\ finl de rtstil.bE'lecE:r a participil.çi(o dos

Vice-L idE:'rE'~ dos Part idos Pol ít icos no tEmpo dE:st in~do às COr.lIJ

ti i Cill;. óc~ de L i dEr ançil.

Em CUlllpr iAlE'nto ao disposto no art. 216, S 29 do

Regimento Interno, o projEto qlJE' rEcebeu três tlllE'ndaç Illodifica

t ivas E' U1l\ subçt Itut Ivo, é E'nCilllinhado il esta COMis~io pa.ra o

€'Hal1E dE admissibilidadE' con~titucional, jurídica E dE té-cnica

lE9islativil.

11 - VOTO DO RELATOR

As três tlllcndas modíficativas E o substitutivo

dE cunho trcnico-ltgislativo de pouco difE'rE'fLl da proposta in i

.c ial, obJet iVi\ndo todos a PE'rllissio pari\ que 05 Vice-LíderES

t anlbén) possa"l usar da palavra nas Comun Icaçoc',; dE' L i deranç;l.,

qUEr stja por si"IPles indicação ou delegação, quer nos casos de

substiilJiçâo, t'll faCE da i\IJ~Ê'ncia OIJ ilupedil'llcnto do titul..-r.

EM "UI' pEse to'" ra:-if'!o aprrst'ntadu. PI:]050 Auto

rl'li, calcl\d1lls nM I'HPt:r Ifnc III da afanOtoM v i d. par llllMrnt ar, so

brrtudo, para 010 qUE E)IErCEIll outrato f'unçõEfo pol rt íc.s hEtita Ca

fia, laMenhlVE1Mf:ntr não hli COMO til:' COnJiEnt Ir no proSlil'luilu:nto

da .al':rla, dE" VEZ qlJr !Esbarra no Instituto d~ prE'Judlc.lallda

d~, prEvisto no art. 1604, Inci50 11 do RE8iMento Intf:rno.

Conforllli: já aludiMOS, os di5POf>itfvo~ rESillluen

tais, obJetos da a1ttraçio propo!>ta, já fora. "lodifíClldos pela

Rt:'soluçio n9 3, aprovil.da eM :; dE" Maio dE 1991, const itulndo-sE,

pois, Illatéria v!Enclda. InSUSCEtíVEl dE nova aprl:clação nesta

SEssão lE9 islat iva.
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-1JL- PARECER DA CDM1SS~D

1991.

Diilntr do .Cjlll~ r'){Posto, o nosso voto

pr€Judicial idade do ProjEto df' R~soluçSo nQ 30. d~ 1991 f:

dE.," i s propos I ÇÕE!> ;u:essór i as a E'1 E' OTE'rf:C i das.

Sõ1.1a d~ C01'ldssSio, E'1'I\ o,".. de ~;;........k

;/~ Ã. /Á·
rut;\dO ~:d JOBJHReVi-

pf:la ..... - ~At':'O f'OCHA 4t· ..... "TJLOEN $t.NT 1AG(;1

d•• ::8 - ":ARLl)S SÂ!'JT~NA '6 - 'EDRO Tl)tJELLI
.t•• _ ALCIDES "CIOESTO

3 0 - .'1.111. Bo!..?onNAF~O 48 - SANDRA CA'JALCAtJTI
40 - F.LORESl AtJ Fe_p.tIAtJllES 41' - .t'Y~SJN "r-T l ç.

de 41 - !R"ta "A';a~·(·t-'I 50 - AtlGELA A"I"
4:! - CHfCO V!~!L~tHE' !i: - ,.RN4!..(lC' rAI.· J~ !:>E SA

"'::- - E.NIItRtIQ 11;l1-lGE' 5: - H~POLDO :.tM
44- ERNESlL' GRADELL"

lo-!.!i!"'':'TI.tRA'S C(·~I:"!c::rr:A['t,:;•••••••••••••••••••• !.:"
~SSI\lArllR'-~ "F.'" ~rQr.:.!"IE'''''''o... •••••••••• •••• o
A!;~"''''!'ll:'A5l REtI':;TIl'AS............... ••.•••• (I

4~·S!""A':'lIQ.e.!: Il..C .'!'..e::S'. •••••••••••••••••••• o
~SSJ~A-Un-$ alE N~O CQ~~E~L~•••••••••••••• 1
.SSU.'.-TL'RF.S !)E OE"PUTt,l:IaS :.,.ICENC::t.OIJS...... O
At'SlNÂTUR~S D~ ~E~ADDq,ES.................. "

Redaçlo,

memente

30/91 e
parecer

A Comlsslo de Constl tulçlo e Justiça e de

em reunl10 ordln'r18 realizada hoje, opinou unan! ...
pelu prejudlclal1dade do Projeto de Resoluçlo nQ

das Emendas oferecidas em Plenário. nos termos do

do Relator.

~[Ct.:E'A~I~-GE~·AL [lA "'E:S~

Src::"'" d. A1. ... .,;

prazos se~ao

l1tisconsortes
procurado~ nos

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot - Presidente, Joio Rosa 

Vice-Presidente, Antônio dos Santos, Atila Lins, Benedito de

Figueiredo, Cleonáncio FonseCA, Jesus Tajra, Messias Góis,

Paes Landim, Ricardo Murad, Roberto Magalh~es, Toni Gel,

Tourinho Dantas, Alano de Freitas, José Thomaz Nonó, Luiz

Carlos Santos, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim. Nilson Gibson.

Renato Vianna, Dércio Knop, Edi Siliprandi, Francisco Evan

gelista, Sérgio Cury, Adylson Motta, Edevaldo Alves da Sil
va, Gerson Peres, Ibrahim Ab!-Ackel, Pr! sco Viana, Jutahy

Júnior, Moron! Torgao, Osvaldo Melo, 5igmaringa Seixas,
Edésio Passos, Hélio Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling,

Gastone Righi, Mendes Botelho, Nelson Trad, Robson TumB,

Wilson MOller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma, Luiz

Piauhylino, Pedro Valadares, Haroldo Lima, José ralci!o, Ma

luly Neto, Nelson Morro, António de Jesus, Edivaldo Motta,

Felipe Neri, Osmânio Pereira, Cardoso Alves, Getúlio Neiva e

Redi tár10 Cassol.

Sala

REaJRSO Nº 81, DE 1992
(ContR Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Sigmaringa Seixas)

Requer, na for..a do artigo 132. parágrafo 29. do Re

liaento Interno, que o Projeto de Lei n9 2.461, de
1989. seja apreciado pelo Plenário.

(PUBLIQU,E-SE. SUBMETA-SE AO PLEN,(RrO).

Na. ter_oa do art. 133 do ".ol",ento Int.erno, OI Deputados

abeh:o, as.lnado., vi.. , par.nta U. Ex •• recorrer d. decislo da C,2,

_1••10' da eon.tituiçla • Ju.tiça • da Rld.çJo. no Projeto d. Lli

n. 2 ••61/89. da Autori. do Oeputado 51g""I1'1nga Seixas, I ri", d.

QU' ••atAria .aja .ub... tida d.e-liblraçlo do Planario d••••.•sa.

! - !':rG"A~!""r;A r.rJXA~ i!' - LUIZ GritA':
: - LAZARO IIIÇ·R!3C'S? ~O - GONZAGA "OrA
:!' - A:>F:nAL[lQ Z'F<ECJ: 21 - A'l~ANDO COS1",>
4 - LI!IZ SALO"AO 22 - ZAIRE RE"ZE::..l!:E
~ - ""'RCOS L!I'IA 2:!' - NEUTO DE c~~r(1

6 - IVANDRO CLlN4A LU'A 24 - AUGUSTO CAIU,fALHO., - "!:STO~' DUARTE' 25 - "",'o( POSENt'lA'it\'
I - .LlOAO A:'"EIDA :6 - SIDNEY DE "!GUSL
o - ~_~I:'!Ml~ PA:.."EIRA :!'7 - r"Ie.r::.re. L41J1:,:.

10 - JOSE THO"'A:: NllN!) :5 - Cor. ruFt r~ TA\1I)l ~.

11 - LUIS f:t(JBERTQ PONTE" :!I' - LtI!= CARLt;lS HAULY
12 - ED"UNDO GALDIND 30 - ~E"LID DE C"S"'P!:
13 - JOSE: LltJHARES 3! - L':':Ot>OLDC' E-E~:'3rH~

14 - .JA"IL HADDAD 32 - ~m •.ONI TOP.GAfoI
15 - !=Z"AC' SESSlflt 3? - MAf:.:CC' PENA:::(IF:rr
16 - WI!..SON Cli~J!-!A 34 - "ELIO BtCUlX'I
17 - E[IE;N F'E['RI)3Q 'l'!- - Q(I~Et'rC' F" r. A!'JC':'
1& - S:~RGIO GAUOENZI 36 - ':'NrO"'l!J FAL'r!"'('~'

~o.unico ~ Vo,.;~ Sp",hort. "U~ to .....qu.... hIP.... t". .;to:

:'.ntlo"· ~.put~do IStVMi\,..lnl}f\ S.:J:iU • ou'tf""oJ.. contr-II d.cit;:c dll

C(,.. itll::~' ~.. CC'n,titulcr~ .. Justic:" .. ':2.. R..o:.tüc=-o ...o Pf""oJ.tc ~l!' L4!'~

"1f 2.461. d, t'&9.. COM+.... "1.111'1."0 sufic:l.nt... d ..... 'l"lht.,(,...l':''1.

cont" ......no:1c· ., .... f.roldk Of"",::,r;.OSlCJ:'O de":'

'~2 " • .,i"1"t.u,....s viil'1·::t .... : 1(0

001 aS:Clnil'tur••''&'''' "1~1:' l:c,r'lf'.,..,,_

lo ~u=- Sot'r'lhO'''l ~ o S"nho-
-:_ , Z4!li 1.':ANi'JA DF P4~VA

.,.": ,,,~ ~"'~"-("!,..... ~ ~ê ".,&1,-
• tU'... ... J(":- C'.: ru· ~-:!c-'"

l\ ~ -;., 1 .:

PROJETO DE LE"r 1'19 2.461-A, DE 1989

(DO SR. SIGMARINGA SEIXAS)

Altera 01 artigos 178 e 191 do Códlco de Processo Civil _

Lei n9 5.869. -de 11 de janeiro de 1973; tendo parecer:
da Coaissio de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e,
no aérito, pela rejeição deste e do apensado nf 926/91.

(PROJETO DE LEI N9 2.461, DE 19B9, TENDO APENSADO O DE
N9 U6/9f, A QUE SE REFERE O PARECER) "

o Cong~esso'Nac1onal a~cr~ta:'

Arl. 10 05 "art •• 178 e i91 do CódIgo de Processo
Civil passam a vigorar ç~n a seguinte redaÇao:

Art. 178. O praiZo. estabelecido pela
lei ou pelo juiz. é. ccnt fnuo e. ressalvado
o disposto n~ a-to 191. não se interromPe
nem se suspenda n'JS fer 1ados.

Art. 191. O~ prazos para resDosta.
pa~a recorrer e. d~ ~do geral. para dizer
nos autos se !usoend~m nos d1as em Que n~o

hoUve,: eXDediE~nte forense (art. 160).

Par~grafo Únfco. Tais
contados em dobro. p~r~ os
Que 030 t 1ve~em' o mesmo
autos.

PUb~~~áçl~~ r:e~3d~:ias~~~~;os~~~g~;~~~~~~,g~ sua

JUlllflcaçlo

eJo
O a~t:~~g~:e~~~je~~r~~~~r~~~ 0p;~~t·~g~Ag· g~~~:J~

F lávto Bterrembactl •

Cont6m med1da de carAter t~on~m1co. no camoo do d1
relto processual,' de há multo reclamada pelos
advogados.

Considere-se um Drazo de 5 (cInco) dIas, inIciado
por 1nt1~çao ocorrida nu~a sextt-feira. seu termo f1
nal dar-se-á na sexta~feira seguinte. Considere-se,
entretanto. QUO. para o mesmo prazo. a fntimac30 tenha
.'dO fe1ta n~ Qutnta:fetra. Neste caso. o prazo
terminará na terça-feira 1medlatamente,poster1or.
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Nu primeiro caS!j. c advc:;,ada disporá. de 5 (cinco)
dias úteis para lnterpor um determinado recurso. ao
passo Que, no segundo caso. ele terá apenas 3 (três)
Cl1a5.

Tra~a-se. como visto. de consecuênctas desigua1s
par•. n~p6tese$ la~nt~~as. Na prát1ca. priva-se o advo
gado. deoenaendo da s 1tuacào. da seu repouso semanal.
POiS estará forçado a trabalhar no sábaao e dom1ngo,

PortantD, O objet1vo d~ nova redacâo Que se proPõe
OS arts. 178 e 191 do Código de Processo Civil e o de
1gua 1ar t caos os. pr azos ·par ia os advogados.
cons1deraneJo-s.8 no sell COOc,Juto ..penas os atas em Que
haja e~pedtente forensw.

Sala aas SessOes.
Seixas.

~IGISLA,10 CITADA. ANEXADA PELA COORDENA,10

DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI Ng 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI COOIOO DE PROCESSO CIVIL

TITULO V

Doa AtOl 'roceslu.ta

CAPiTULO 111

DOI Prazos

SECÃO I

••••••••••••••••·••••••••••••• 4 •••••••••••••••••• ••••••

Art. 118. O prazo. eSlaoelecl0o pela leI ou pelo
juiz •• continuo. nlc S8 1nterrompenao nos feriados.

Art. '9'. Quanau O~ 1111~consortbS t1verem dffe
r~nle!o procurad(Jre!o ser-lhes·ào contados em dobro OS
prazo~ para contestar. para reCorrer e, de mooo geral.
para talar nos auto~.

............................................ ~ .

PROJETO DE LEI N° 926, DE 1991
(Da Sra. Rita Camata)

.:1 ~.::".• .:.o&.;io aos ar:t.i.çoa 176 • ~9l do Cóc5iiO d. Proces

.0 C1v1:'.

(APENSE-SE AO PROJEZO PE LEI NI 2.461. DE 19S9).

o COHGkESSO KACIOHAl.. decr.t"!l

Ar t. 12 - Os .Articlo"i> 170 C!' 191 dei f:ódJ.4CJ tiPO
f"r·oc o Civil .. cr·c .. in'4t.1tuid\.1 pt!lco L.~). ntl ~ .. B61,.. (J", 11 dll!'
.i .i.ru d. 197:.1" pf\S~""" ... vililer c,tHU .. ,"eQuintQ retJoaç,;.l;o&

"A.-t. 178 - O prollZo....st<-'belO'cJ.dn pf"loll L .. i ou
ptroJa Ju''1,'' c'in~tinua C!'. r ...-»..... lv...du u dJ.'!opu'\tu no ..."tiqo 191,
n"o .. in\errCHllp. nllif••u.pvndW' no. 'feor;a. ..do••

"Art. 19j - 0'5 p"'azo~ par... rf!'''post.d.. p.lr.a
r~'orrE'r ~, de .LKto Clt!!r.al. p.-roA di7er nus ..utos Sl? !>olt~J.1endc. n01i
dJ.•• 4I?fII qu. noro houvlilr ••pedi.ntc 1'urttn5~.

PAr.lq,.."fo (micu - T.us prcU~l'" '~u"'8'u c;ootdduc,
tlM dubro pàr. o, litisconâortu'" quP ndU tJ.Vl-·rt:~IÜ o AIf:!'~
pnJt:ur.a,tpr no~ .lU lo"'.. .. \

Art.. 3Q .,. k ....OQOI\"'-s~ lA~ diepo'!df:iocrwl:i t1'.. contr.lr'io ..

JUBTll' ICAÇAU

(J'.§ .1rtiQu'l 179 I"? 191 .Iu CL·u1'lt.Jtl ,Jp 1,·rtJ.,~~.~,,\J l·j',,·Ll.
... ·tu.. do t.u.., 1 t·~d.\I.,Ju. ~)t"",zu .. '51 Lu""",,11....... UI)US l.;r,'S. el.brlr ...
idi.\'t1C... ·'..

é qUI!', por eXf'..plo. 1I11l ~)r~zo de o.;:inco ni~.,.. 'ltU..~

c:cuneç.. por tntiln...ç:ro .,fetivtlld.. nUnta -ttH;ta-feiroA. vpnc;e n", '''~'l(t"''

"feira "eQuint'.·.. No ent;",nto .. '~~.a intt~ ..H;:rO verir'i, "'r-s... rHUIl~.

qUint ...-f...ir., .;.. rol v.ncid. n. t.,.c;..-'ftn.ra 9ub<;eQuell tn ..

....'S. cantll.to. no primei.ro c ....~ .. o ...J"'OO",,,,\') l~., ...
cinco di .... p.r.... Lutot!r'lJor um ,.t!. u,..·"o .. ~tqU""flt" \t,(W' fftJ

CilI'SO .. t.:Ju ~n,"flt~ li ft.. ,.I.,A'5. •

;to; c'.HJ'S_qü~,ci.~• .>. p~•. t.,'n·"'L·'JILlH te- .. 1-"""'" 4J. tu~u;."~'"

id&tic",... 5O:.:J di'ãtil\t.lSl, prll'jud1.c<Ando se.ap...e t.H"'" p""rte t1 ~pu

r.5~c'tiyo procurador.

. reMClS p •.d-,a nó,:> .. J'.lrt...ntn .. 'IUf.: n.)"> di."""\"'St.tl·~.,,,,

qUIl,?'St..l'o, dI!' nO~"'O U'5t~tuto oAdJl"ltl.VU civil .. d~elll ~r CUltlJi',.:t",t.fC"

..clu1Il.v.....-::utv o..,; di",.. "'" qu", h"'J'" U'xpII'diento "orwn-:te. o QU"

.vi ttlr~ "tA. hh'\t;cr~S ...nÕ«'ld l<ilt'.

E'lte é D Objl!'tivu do pre ~mte projctu d~ l'l'i, qu~ ..
••p.rtlM05, "'I!r'tcor tlcQlhifllel,to de'.J.t .. C ..

S.l. d•• S."'5C1.~·':>. eM OI d~ "''''1.0 tlv 1991.

o."",t.d.R~A
LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA

COOROENACAo DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI No- 5.1". DE 11 DE JANEIRO DE 191J - INSTITUI O
COOIGO DE rROCESSO CIVIL 111

_ - ..

TITLLO V
OOS ATOS PROCESSUAIS

.......................................................................
C,PITLLO 111

DOS PRAZOS

S<rdo I

Das DISpo~h;D~\ G.:ralS

....n. P". O prazo. estab.:le':ldo pda lei ou pclt) JUIZ. i: ':I)nonuo. nllJ se inlc:-rlJm
;'C::':V ".,\ fenJJoJ\

.-\.n. 1'~1. Quan..io os Inis.:on~lJn.es w.cr.:m JlfereOlC\ pr.,..:ur.iJ\'tc:'l. ~~ IhC'\·~u
';Qntad~s em dobro 05 pr.11.th p.ra .;ontcs:ar. para r~or!er e. de modl,) ~e"al. pa:a falar
n05 aUh)S.

iH;"li et/c-' ~7)J'''

COHISsllo DE CONSTlTUIC:1lO {. .JU9TItA 'E DE REDACl!O

I - RELATóRIO

..."r....ntou o 11ust.t"t Deputado SJgMar inDa S.. h:a. _

~ropo.lçio C. f:P ígra'c que propõe .1tcr",~õe. aos ar': i.cs 179 e

191 da Lt5 :;069 .. de 11 de Jan.'ro de 1913. Código d't Prece.5o

Civil. Ap~n.~do a ~stc "roJ~to tr•• it., ainda, o PL 926/91, da

Ilustr. Deputad. Rita C....t., -.t.ac propô...1t~r.cõc. s«.«lhant ...

aos ••••os tfJ.po.it Ivo. l*g.I ••

Buac......roposltoã'e••lt ....... os. .rts. 178 I: 191

do C.'.C., coa o obJ«t ivo dr: 'SI'Jala.. todos O~ prazos para

advogados" cons.ldC'rando s«:u cõ.puto apC'nas nos dia. "M que haja

cxped icntr: fo,..ns.. stndo d Istr I bu ída1r à esta CONi.s~o .ara

axa_r.- dr ad1lil:i •• ihi'idadr e MéritQ.
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11 - VOTO DO RELATOR

"..... ar....acntac:io ... enc.hc. ao ~roJcto

apensado. Já ~ut prat'caMtntt 'dintlco.

E.tio .tcnd Ido$ os _rcs.upo.to. con..t I tuc Ianal.

d .. ad.. i$.tbIl1d~dc dolo doi .. proJeto,,:

_ ••té..-'. de COMpetinela da União c de atrlbuJçio

do Can.rclt"o ....cional.
_ Iniciativa lc.ltl •• par. a f"'tura de- lei

Sele di h~,I$SIO'iiiÍd~ ";r,.:/~
~05~ ~u% 1I:!OT / f~
oered:~~~s1dente /"

I I ... ':/;'......t::!/,_('.·.·.·.:#.~.t.... '..
-.' v(
Deputado NIL;;ON GIBSON

Rellltor

O Sr. Sidney de Miguel- Sr. Presidente, peçoapalavra
pela ordem, para uma comunicação breve e importante.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Sidney de Miguel, V. Ex~ ontem já usou o horário desti
nado por semana ao Partido Verde. Todavia, a Mesa lhe
concede um minuto para que faça sua importante comuni
cação.

Jod Luiz Clerot - Presidente, Vital do Rê
go, C~ro Nogueira e JoIo Rosa - Vice_Presidentes, Benedito
de F'lguelreda, Cleonãncl0 Fonseca, Jesus Tajra, Messias
G61s, Roberto Magalhles, Toni Cel, lourinho Oantas, João

Batal, JosI Dutra, JoslI! Tholllaz Nane,. Mendes Ribeiro, Nelson

Jobill, NUson Gibson, Renato vianna, Oérel0 Knop, Edl 5i
l1prandl, F'ranc1sco Evangel 1s ta, Ady Ison Hot ta r Gerson Pe
r •• , Ibrlhl111 Abl-Ackel, Prisco Viana, Israel Pinheiro, Mo
ro"! Torgan, Osvaldo Melo, Slgrnaringa Seixas, Hélio Bicudo,
Jos' Cenoíno, Castone Righi, Mendes Botelho.' Nelson Trad,
Robson Tu.a, Wllson MOller. José Marla Eymael, Luiz P1au

hyllno, Jos' r.lelo, Ney Lopes, Rubell Medina, Alberto
Gold.an, Ant6nl0 de Jesus, Edivaldo Motta, Felipe Neri,

Edhl0 'Frias, HUIlO Biehl, Magllhles Teixe1'" Agostinho

Valente e Jod DiTeeu.

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RI. Sem revisão
do orador.) - Agradeço à Mesa a magnanimidade.

Sr. Presidente, WiIIy Brandt, o grande líder pacifista,
morreu na sexta-feira retrasada, e agora perdemos Petra Ke
lIy, a grande líder fundadora do Partido Verde alemão, uma
grande personalidade dos anos 80. Ela e seu marido morrem
no momento em que, depois da queda do Muro de Berlim,
o mundo começa a ficar espantado com a volta do neonazismo,
com as ameaças dos skinheads.

A própria Alemanha ameaça a ordem econômica euro
péia com as taxas de juros absurdas, impondo a recessão.
Petra Kelly, ao suicidar-se, junta-se ao seu companheiro. Esta
mos profundamente consternados com o que significa para
a humanidade a perda de personagem tão importante da luta
verde na Europa.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao
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Estivera'" presentes 05 Senhores Deputados:

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é de óbvia justiça que o Orçamento Geral da União seja
utilizado como mecanismo para melhorar a distribuição de
renda no País e diminuir as desigualdades inter-regionais. En
tretanto, essas mesmas transferências configuram procedimen
to claramente injusto, quando realizadas sem critério.

Não se nega o Paraná a colaborar para atenuar as desi
gualdades existentes. Admitem perfeitamente os paranaenses
que os Estados mais ricos recebam proporcionalmente menos
em relação à sua contribuição. Isso não significa, em absoluto .
que não se rebelem contra uma proporção descabida entre
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as arrecadações obtidas pelos Estados e o que a eles retorna
na forma de custeio e investimentos. Essa desproporção desca
pitaliza e empobrece os Estados meridionais. Como muito
bem tem lembrado o nobre Deputado Carrion Júnior, "se
essa disposição for exagerada, o que se estará fazendo, além
de ser uma discriminação, é matar as galinhas de ovos de
ouro, a pretexto de recuperar os mais pobres".

E é exatamente isso que se estará fazendo, se não tratar
mos de corrigir as distorções que se encontram na proposta
elaborada pelo Executivo do Orçamento Geral da União para
1993.

Senão, vejamos. Do total de 26 trilhões destinados a
investimento, os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul receberiam o equivalente a 5,92%; à Região
Sudeste destinar-se-iam 43,3%; ao Nordeste, 18,3% e, ao
Norte, 6,59%. Somente o Centro-Oeste estaria em pior situa
ção do que a Região Sul, em matéria de distribuição orçamen
tária para investimentos, com 4,3%.

Em veemente pronunciamento público, o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho Estadual do Desen
volvimento alertaram para o fato de que, do total dos recursos
do Orçamento da Seguridade e do Orçamento Fiscal, tão-so
mente 55,4 milhões de dólares foram destinados ao Rio Gran
de do Sul. Esses recursos equivalem a 0,75% dos investimentos
daqueles Orçamentos, à Bahia destinaram-se 3,82% dos inves
timentos, ou seja, 5,09 vezes mais do que o destinado ao
Rio Grande, e ao Estado de Pernambuco, 2,19%, montante
que corresponde a três vezes mais do que o atribuído aos
gaúchos.

No orçamento das estatais, os recursos previstos para
o Rio Grande do Sul não ultrapassam os 25,5 milhões de
dólares. Para a Usina de Jacuí, destina o Orçamento mingua
dos 6,02 milhões de dólares, enquanto para a Usina de Xingó,
em construção no Nordeste, foram destinados 646,5 milhões
de dólares.

Considerando-se a relação recursos federais por habi
tante, a situação prevista é a seguinte: para Minas Gerais,
25.14 dólares/habitante, enquanto que para o Rio Grande
do Sul a relação não passa de 6,05 dólares/habitante.

A proposta apresentada para 1993 repete, assim, uma
discriminação já observada este ano, quando a Região Sul,
com 15% da população brasileira, recebeu apenas 4% do
Orçamento. O Paraná, em especial, ficou em último lugar
na relação recursos por habitante.

Em boa hora, decidiu o Governo Itamar Franco rever
o Orçamento para 1993, numa demonstração de sensibilidade
aos argumentos apresentados tanto por Governadores quanto
por Parlamentares. Cabe-nos, agora, a todos nós, represen
tantes dos Estados sulistas, empenharmo-nos para que se cor
rijam essas distorções, que criam dificuldades para o desenvol
vimento de nossos Estados, ao não retribuírem com justiça,
via custeio e investimentos federais, as arrecadações nesses
mesmos Estados obtidas.

Estou certo de que os Deputados das bancadas de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e especialmente os meus colegas
do Paraná haverão de manter-se alertas na defesa dos inte
resses de seus Estados, garantindo que sejam tratados com
justiça no Orçamento Geral da União para 1993.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocorreu
ontem, na Biblioteca da Câmara dos Deputados, a reunião
da bancada do Nordeste, da qual participaram mais de 20
Parlamentares.

Entre os inúmeros assuntos discutidos naquela reunião,
chamou nossa atenção ° ressurgimento, principalmente nas
grandes cidades, dos grupos neonazistas no nosso País, dos
skinheads, que já invadiram e picharam a sede de uma rádio
nordestina em São Paulo. Foram até identificadas lideranças
desse movimento. Ações desse tipo, Sr. Presidente, merecem
nosso profundo repúdio, que, aliás, deve ser público.

Nós, nordestinos, devemos tomar o maior cuidado, por
que, ao lado disso, vemos fortalecer no Sul do País um movi
mento separatista, hoje endossado até pelo Governador do
Rio Grande do Sul, num claro desrespeito à nossa Consti
tuição.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, queremos registrar
que o ressurgimento do neonazismo no Brasil, com a discrimi
nação das minorias étnicas, não somente dos judeus e negros,
mas também dos nordestinos, é apenas uma face da mesma
moeda, que é Ó separatismo do Sul do País. Esse movimento
não deixa de ser também uma forma de discriminação, a qual
todos nós, brasileiros do Sul, do Norte, do Nordeste e do
Sudeste, respeitadores da Constituição, cientes da nossa res
ponsabilidade, devemos repudiar. Precisamos exigir das auto
ridades competentes que tomem as devidas providências, in
quirindo até judicialmente o Governador do Rio Grande do
Sul, como também essas lideranças neonazistas, para saber
se estão ou não querendo descumprir a nossa Constituição,
querendo incitar a luta regional, querendo aproveitar o mo
mento difícil pelo qual o País atravessa para se verem livres
dos seus problemas através da discriminação contra um povo
nobre e sofrido, o povo nordestino, que, com o seu sofrimento
e suor, tem ajudado a construir este País.

Portanto, aqui fica, Sr. Presidente, o nosso registro, que
é apenas um dentre outros que a bancada do Nordeste se
comprometeu a fazer.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, acho da maior
importância o debate que está aparecendo nos jornais sobre
a adoção de uma nova política de informação e inteligência
no País.

Essa discussão precisa desenvolver-se, porque, da manei
ra como o problema surgiu, não se vai fundo na crítica a
duas eAperiências que temos que negar: a experiência que
tem como símbolo o antigo Serviço Nacional de Informações,
que temos que rejeitar integralmente, e uma outra que repre
sentou um arremedo, uma política sem consistência alguma,
com muitos erros, que foi a criação e a gestão da SAE. O
Congresso Nacional, em uma discussão profunda e demo
crática com o Poder Executivo, ouvindo especialistas que já
existem na sociedade brasileira nesta matéria, deveria consi
derar esse tema como um elemento importante para as institui
ções democráticas do País.

O problema, no meu entendimento, reside exatamente
em dois aspectos: na competência do órgão que vai exercer
a atividade de inteligência e informação e no comando, em
quem vai deter o seu controle. Acho da maior importância
que esse tipo de atividade tenha o controle do Congresso
Nacional. A nomeação do ex-Ministro da Marinha, Mário
César Flores, para coordenar essas atividades, considerando
sua abertura, quando Ministro, na relação com o Congresso
Nacional, considerando a sua visão democrática sobre as atri
buições das Forças Armadas, poderá ser importante na relação
com o Congresso Nacional e com outros órgãos do Executivo.
Dessa forma, finalmente poderemos estabelecer, nesta Casa,
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um novo projeto que organize esse tipo de atividade, que
não pode ser uma espionagem política, religiosa e ideológica
de indivíduos, entidades e partidos políticos, nem ter a pa~tici

pação de "arapongas" que ficaram simbolicamente conhecIdos
com a experiência da SAE.

É necessário que haja uma definição do que é informação
estritamente militar e do que é informação para o exercício
do poder civil. É necessário que aqui na Câmara possamos,
através da Comissão de Defesa nacional, ou até mesmo de
Comissão Especial, estabelecer esse debate e não só definir
os mecanismos de acesso às chamadas informações sigilosas
e secretas como também estabelecer competências no coman
do e na fiscalização desse tipo de atividade.

Nesse sentido, houve várias iniciativas na discussão do
projeto sobre o habeas-data e na elaboração de emendas ao
projeto sobre direito de informação. Também trabalhamos
com emendas sobre uma matéria que veio do Executivo, que
trata da classificação de assuntos secretos, sigilosos e ultra-se
cretos.

Agora, Sr. Presidente, com a nomeação do Almirante
Mário César Flores, esperamos estabelecer o diálogo, a discus
são no Congresso Nacional, para que possamos definir uma
nova política de informação e de inteligência num Estado
democrático. É necessário elaborarmos um roteiro de debates
sobre esse assunto, não só na Comissão de Defesa Nacional
como também na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Tenho certeza de que a participação do Almirante Mário
César Flores nesse debate no Congresso Nacional trará contri
buição importante para a discussão democrática e franca com
os Deputados sobre o que chamo de uma nova política demo
crática de inteligência e de informação para o Estado, que
não deve ter como função a perseguição, a repressão ou a
espionagem das atividades políticas ,?u. i~d~viduais. .

Nesse sentido, vamos tomar a ImCIatlva de orgamzar o
material existente na Casa sobre o assunto e abrir a discussão,
talvez na forma de seminário, para que, num debate demo
crático entre os Deputados, possamos traçar uma nova po
lítica.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PINGA FOGO DE OLIVEIRA (Bloco - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho
à tribuna hoje fazer um pedido aos colegas Deputados que
tenham projetos sobre a regulamentação do art. 203 da Consti
tuição Federal.

Apr.:>veito a oportunidade para fazer um pedido também
ao Sr. Ministro da Previdência, Antônio Britto, para que,
com a experiência, com a força que agora tem como Ministro,
dê também sua colaboração, seu incentivo para que a Câmara
aprove a regulamentação do referido artigo.

Sabemos que a Lei de Custeio e Benefícios da Previ
dência, aprovada no ano passado, regulamenta em parte o
art. 203, principalmente no que diz respeito às pessoas porta
doras de deficiência física e mental, incapazes de prover o
próprio sustento. Entretanto, segundo o art. 139 dessa mesma
lei, apenas os que já prestaram serviços remunerados ou já
foram filiados à Previdência têm direito ao auxílio. O caso
que estamos defendendo neste pequeno comentár!o, e pedi
mos a atenção dos Srs. Deputados que tenham projetos nesse
sentido, é do de portadores de deficiência física e mental
que tenham problemas desde a infância ou desde a nascença,
que não recebem essa ajuda e que dependem de outras pessoas

para deles cuidarem, o pai ou a mãe, que tamb~~ encontram
dificuldades para trabalhar. Eu me refIro especlfIcament~ a<;>s
deficientes físicos e mentais incapazes .de prover o propno
sustento, que nunca, devido à deficiência, puderam tr~ba~har,
puderam ser filiados à Previdência. Eles não têm direito a
qualquer benefício ou aposentadoria.

Eu queria fazer este apelo aos Deputados que tenham
projetos nesse sentido. Nós também, juntando-nos às idéias
dos demais, estamos apresentando sugestões para regulamen
tar o art. 203 da Constituição e atender aos deficientes físicos
e mentais que precisam da ajuda da Previdência Social.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres Sr" e Srs. Deputados, o
Brasil de hoje está com caixa baixa. Quase todo mundo afirma
que o Estado não tem condições para suprir suas despesas
de manutenção, o que leva a área econômica a cogitar do
que chama de um ajuste fiscal, que, a meu ver, é aumento
de alíquota em determinado imposto ou acréscimo de um
imposto ou mais a cinco dúzias e meia dos já existentes no
País.

Ora, Sr. Presidente, o sistema tributário nacional é extre
mamente burocratizado e artesanal, e o contribuinte é levado
a responder questionários, a preencher formulários, a fornecer
dados sobre fichas, a fazer declarações inúmeras. Boa parte
de seu tempo vai nisso. É levado também ao capricho, numa
escrita complicada, de prestar amplas satisfações à fiscaliza
ção.

Todo esse sistema artesanal, extremamente burocratiza
do, nos conduz a duas coisas fundamentais: em primeiro lugar,
dado o medo do Fisco, a presença do Fisco, a necessidade
de entendimento com o Fisco, o contribuinte é levado à
corrupção ativa e, a fiscalização, à corrupção passiva. Por
outro lado, o contribuinte é levado a uma sonegação de dupla
face, a uma que ele pretende e, às vezes, a uma que ele
não pretende, mas que é conseqüência da burocratização.
Ainda uma nova face tributária deve ser cor.siderada: a cada
instante cresce no País a economia informal. Não se sabe
o que ela representa no mundo tributário, se 20,30 ou 40%,
mas a verdade é que ela cresce no País.

Ora, Sr. Presidente, tramita na Casa projeto de autoria
do nobre Deputado Luís Roberto Ponte, que, através de im
postos indiretos, impede a burocratização, a sonegação, a
corrupção e toda e qualquer manobra que tisne, dificulte,
prejudique a política tributária brasileira. Todos conhecemos
o projeto, que, em síntese, mantém o imposto de importação
e de exportação, cria um imposto sobre circulação de dinheiro,
um novo IOF, que grava automóveis, energia, telecomuni
cações, combustíveis, bebidas e cigarros e estabelece uma
percentagem sobre a folha de pagamento; que seria uma taxa
previdenciária. O projeto simplifica sobremaneira a política
tributária e estabelece no País o ideal tribu~ário, porque atingi
ria aquilo que o Brasil precisa e impedida a corrupção e a
sonegação.

Sr. Presidente, quero, da tribuna, fazer um apelo aos
responsáveis pela área financeira do Governo do Presidente
Itamar. Ficaria muito mal para o Presidente da República
estrear sua política tributária remetendo para esta Casa um
aumento de impostos através da criação de novo ,tributo.

O Presidente da República não merece isso. S. Ex~ assume
num momento espetacular que a Nação ainda não' viveu. De
verá, portanto, ser auxiliado na remessa a esta Casa da reno-
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vação da política tributária do País, pois conta com a boa
vontade vestibular tant.o da Câmara como do Senado da R,epú~

blica.
Convém lembrar que ópresidente Collor obteve do Con

gresso Nacional apoio até mesmo para o bloqueio de nume
rários livres em contas correntes nos bancos, em cadernetas
de poupança e em outros aspectos de poupança popular e
empresarial. Obteve, também, uma ilegalidade absoluta refe
rendada pelo Poder Judiciário.

O Presidente Itamar Franco pode e deve iniciar sua gestão
demonstrando preocupação com uma reforma tributária am
pla, servindo-se sempre de boa vontade que tem nas dúas
Casas do Congresso. Para remeter a esta Casa um aumento
de impostos, o Presidente precisa ter duas votações na Câmara
e no Senado. A mesma coisa poderá obter em matéria de
reforma constitucional, com um pouco mais de votos. E essa
boa vontade parlamentar cresce se a proposta é mais séria,
se é definitiva, se não visa apenas ao aumento de impostos,
mas à modernização e ao aperfeiçoamento da máquina tribu
tária brasileira.

Assim, quero falar desta tribuna, não com o Presidente
Itamar, a quem já falei ontem sobre este assunto, mas com
os responsáveis pela área tributária. Eles precisam poupar
o Presidente de um projeto menor e mandar para esta Casa
um projeto definitivo, que tenha em vista o futuro do País
e o prestígio do Governo.

O Sr. Alcides Modesto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex'
a palavra. '

O SR. ALCIDES MODESTO (PT ---:- BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em face da violência cometida
pela Polícia Militar do Estado da Bahia e pelos pistoleiros
do grileiro Carlos Bonfim, encaminho à Presidência da Casa
solicitação de proteção de vida e, sobretudo, de segurança,
para que eu possa exercer meu mandato parlamentar, no pró~

ximo sábado, em Bom Jesus da Lapa. Alguns representantes
de várias entidades e comunidades religiosas de todas as Paró
quias da Diocese também estarão presentes às manifestações
naquela cidade.

Como tenho de ir agora à Procuradoria-Geral da Repú
blica, gostaria de encaminhar esta solicitação ao Presidente
da Casa, pedindo que esta segurança seja estendida aos Parla
mentares estaduais, aos representantes de várias entidades
e à população em geral.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Alcides Modesto, não há questão de ordem a ser deci
dida. Todavia, a Mesa recebe o requerimento de V. Ex' e
o encaminha ao Presidente da Casa, para as devidas provi
dências.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"Brasília, 21 de outubro de 1992.

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

Senhor Presidente,
De acordo com o estabelecido no art. 226, VI, clc §

19 , art. 231, d.o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

solicito de V. Ex') a requisição à Polícia Federal de proteção
à minha permanência no próximo dia 24 corrente no Município,
de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, quando, em compa
nhia de D. Francisco Batistela, Bispo da Diocese de Bom
Jesus da Lapa, Deputados Estaduais, representantes de várias
entidades e coml,lnidades religiosas de todas as Paróquias da
Diocese, estaremos re,alizando manifestações cívicas e religio
sas nas comunidades de Echu, Capão do Cedro, Bom Retiro
e Rio das Rãs.

Esta programação tem em vista resgatar os direitos consti
tucionais de manifestação pública e liberdade religiosa desres
pe,itados p~la Polícia Militar do Estado da Bahia e por pisto
leiros armados a mando do grileiro Carlos Bonfim, conforme
nota de denúncia anexa.

Diante de tal clima de violência e de conivência da PM
do Estado da Bahia com o grileiro e seus pistoleiros, com
risco de vida de todos os cidadãos que participarão do ato,
inclusive os Parlamentares, faz-se mais que necessário e pru
dente a solicitação acima mencionada, para garantir não ape
naso direito à vida, mas também o pleno exercício da cidada
nia e da democracia.

Atenciosamente, - Deputado Alcides Modesto, PTI
BA." .

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra a Sr~ Jandira Feghali.

A SRA. JAND~RA FEGHALI (PC do B - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, atenta à situação interna
cional e observando a presença de Deputados dos mais varia
dos partidos no plepário, quero, na condição de Vice-Líder
e em nome da bancada do Partido Comunista do Brasil, não
só reiterar uma denúncia, mas também enfatizar a necessidade
de um posicionamento do Parlamento brasileiro quanto à cha
mada Lei Torricelli, aprovada pelo Congresso Nacional norte
americano, que visa intensificar o bloqueio à ilha de Cuba,
estendendo o embargo comercial a todas as subsidiárias de
empresas norte-americanas localizadas na Europa que insis
tam em estabelecer relações comerciais com aquele País.

Imagino que vários Parlamentares aqui presentes já toma
ram conhecimento, através de notícias veiculadas pela impren
sa, do significado dessa lei. Ela foi aprovada pelo Congresso
Nacional norte-americano, por iniciativa do Deputado Robert
Torricelli, Parlamentar do Partido Democrata.

Faço um parêntese, Sr. Presidente, pois fica até contra
ditório um Parlamentar do Partido Democrata elaborar pro
jeto de lei com esse conteúdo. Mas, por iniciativa daquele
Parlamentar, o Congresso norte-americano aprovou projeto
de lei ampliando o embargo comercial a Cuba, sob a justifi
cativa de acelerar sua transição para a democracia. Na verda
de, Sr. Presidente, o que se está fazendo é violar de forma
inusitada a soberania política, econômica e jurídica dos países
europeus. E aqui, independentemente de sermos comunistas,
socialistas, democratas, conservadores, de centro, indepen
dentemente do matiz ou perfil ideológico de qualquer Parla
mentar aqui presente, o que está em jogo é a soberania consti
tucional e jurídica, a possibilidade de desenvolvimento das
transações comerciais de cada país, segundo suas diretrizes.

Quanto ao projeto de lei de sanções econômicas, o Go
verno norte-americano teve como resposta do México, do
Uruguai, do Canadá, da Argentina, da Bolívia, do Chile,
do Peru e em particular de toda a comunidade européia um
vigoroso "não". Exatamente por essa razão o Presidente Bu~
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- já quase derrotado nas eleições presidenciais de 3 de novem
bro nos Estados Unidos - ainda não conseguiu sancionar
esse projeto de lei. E o Presidente Bush não está sendo derro
tado à-toa. Podemos até debater as razões disso, mas certa
mente a política interna e externa por ele adotada é uma
das grandes causas da sua derrota tão flagrante.

Caso o Presidente Bush sancione essa lei absurda, os
prejuízos somados pelo lado europeu chegarão a cerca de
500 milhões de d61ares e, pelo lado cubano, teremos o agrava
mento de uma crise que já se arrasta por longos anos, não
por incompetência ou por corrupção dos seus dirigentes, mas
por esse intenso bloqueio que há mais de 30 anos vem se
desenvolvendo por imposição do Governo norte-americano
a Cuba, na tentativa permanente de solapar, de sufocar e
de impedir o desenvolvimento de uma pátria socialista no
mundo.

Nesse sentido, queremos não s6 reforçar a denúncia, mas
apelar para o Parlamento brasileiro no sentido de que, a exem
plo de tantos parlamentos e governos de outros países, se
some a esse protesto e impeça a aprovação dessa lei, que
representa uma ameaça à soberania dos países, ameaça que,
neste momento, se volta para a Europa, mas, a qualquer
momento, poderá ser contra o Brasil ou qualquer outro país
da América Latina.

Tenho em mãos manifesto para a coleta de assinaturas
de Lideranças da Câmara e do Senado e marcamos uma au
diência com o Ministro das Relações Exteriores, para que
possamos solicitar um posicionamento oficial do Governo bra
sileiro diante de tão arrogante e absurda proposta do Depu
tado Robert Torricelli, do Partido Democrata americano.

Quero externar minha preocupação com a garantia da
autodeterminação dos povos. Nós, brasileiros, precisamos de
finir os destinos do Brasil; os cubanos devem definir os seus,
assim como os demais povos. Não podemos aceitar interfe
rências externas, que têm como objetivo o embargo a Cuba,
mas afetam concretamente a balança comercial e a sobrevi
vência de vários países da Europa.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre Líder do PT, Deputado Eduardo Jorge, para uma
comunicação de Liderança.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero aqui registrar o trabalho
da Liderança do Partido dos Trabalhadores na questão da
reforma fiscal de emergência, assunto que está sendo discutido
em todo o País. A proposta anteriormente apresentada pelo
ex-Presidente Collor havia sido estudada pela Receita Federal,
que mostrou a sua inconsistência.

Concordando com a necessidade da reforma fiscal, apre
sentamos a seguir algumas sugestões:

"1. Aprimoramento da ação dos 6rgãos de admi
nistração e cobrança de tributos, com vistas à redução
da sonegação e maior agilidade na cobrança da dívida
ativa. A Receita Federal deve pautar-se por uma ação
eminentemente técnica e independente com respeito
a ingerências políticas. A reestruturação da entidade
passa necessariamente p.ela contratação e treinamento
de recursos humanos, por melhoramentos na informa
tização, bem como pela maior integração com outros
6rgãos de fiscalização no âmbito federal e estadual.

2. Elevação de alíquotas do Imposto de Renda
pessoa física e jurídica para as faixas de rendimento
mais altas.

3. Redução da incidência de tributos indiretos
sobre os setores da economia detentores de maior elas
ticidade preço da demanda. A conseqüente redução
dos preços permitiria um aumento mais que propor
cionai das vendas e, conseqüentemente, um acréscimo
no nível de arrecadação."

4. Redução seletiva de impostos indiretos, vincu
lada a metas de preços, investimentos e produtividade.

5. Revisão dos Fundos Fiscais e Parafiscais. Su
gerimos um amplo trabalho de auditoria no Finsocial,
FGTS, Pis/Pasep, para verificação da eficácia e efetivi
dade da cobrança e aplicação desses recursos.

6. Reforço na cobrança do Imposto Territorial
Rural. O ITR deve permanecer na alçada do Poder
Central, que é quem tem condições técnicas para reali
zar sua cobrança. Uma medida concreta seria a realiza
ção do cadastro fiscal dos detentores de im6veis rurais,
a cargo da Receita Federal.

7. Regulamentação do Imposto sobre grandes
fortunas. O IGF é, por excelência, o imposto comple
mentar do Imposto de Renda.

8. Modificação na Lei n? 8.200/91, de forma a
recompor os níveis de arrecadação do Imposto de Ren
da sobre Pessoa Jurídica. Essa lei modificou as regras
de cálculo do lucro real tributável, gerando grandes
perdas na arrecadação.

Sr. Presidente, estas são algumas sugestões que a Lide
rança do Partido dos Trabalhadores apresenta ao Plenário,
à Comissão e ao Presidente Itamar Franco como contribuição
à discussão da reforma fiscal. Todos os partidos, em reuniões
recentes do Colégio de Líderes, concordaram com a necessi
dade de urgente discussão e votação da reforma fiscal no
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Achando-se
presente o Sr. Carlos Nelson Bueno, representante do partido
do Movimento Democrático Brasileiro, pelo Estado de São
Paulo em virtude do afastamento do titular, convido S. Ex~

a prestar o compromisso regimental, com o plenário e as
galerias de pé.

Comparece à Mesa o Sr. Carlos Nelson Bueno e presta
o seguinte compromisso:

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUM
PRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL DO POVO
BRASILEIRO, SUSTENTAR A UNIÃO, A INTE
GRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL."

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Declaro empos
sado o Sr. Carlos Nelson Bueno, representante do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro pelo Estado de São
Paulo, a quem a Presidência cumprimenta, desejando-lhe êxi
to e sucesso no mandato.

Concedo a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - Se. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Deputados, o povo
brasileiro obteve uma vit6ria ao tirar da Presidência da Repú
blica o Sr. Collor de Mello.

O Ministério da Agricultura, na gestão do Sr. Antônio
Cabrera, não atendeu aos pequenos agricultores nos assenta
mentos, e os trabalhadores do campo, que se encontram numa
situação de miséria, de abandono, de arraso e de atraso, espe-
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ram uma resposta do novo Governo. Cerca de 13 mil famílias
estão vivendo em barracos, debaixo de lonas, há dois, três,
quatro anos, esperando que se faça a reforma agrária. Precisa
mos de solução imediata e urgente para os conflitos de terra
neste País, pois a violência cresce a cada dia.

O Governo precisa com rapidez definir crédito para os
assentamentos; precisa, também, definir crédito para investi
mentos destinados a pequenos e médios agricultores, a fim
de que possam produzir e garantir a sua propriedade. Mesmo
com o Mercosul, com a integração dos países, não há investi
mentos para pequenos proprietários. Nossos pequenos e mé
dios proprietários rurais estão indo à falência porque não
têm investimento para produzir em grande escala, o que os
impede de competir no mercado. Na Argentina, por exemplo,
onde o solo é mais fértil, o Governo concede incentivos para
obter uma boa produção agrícola. Então, o Governo brasi
leiro, através do Ministério de Agricultura, tem que definir,
com urgência, uma política que atenda aos interesses dos agri
cultores.

É preciso também pagar as aposentadorias aos trabalha
dores rurais. Uma lei aprovada há mais de um ano é desres
peitada. Oitenta por cento dos trabalhadores rurais não rece
beram ainda a sua aposentadoria por desrespeito do Governo
e por incapacidade e ineficiência do Ministério da Previdência,
aposentadoria, aliás, de um mísero salário mínimo. Mulheres
de 55 anos e homens de 65 anos, que trabalharam nas suas
propriedades, que produziram, que contribuíram para a rique
za deste País, continuam abandonados, esperando uma res
posta.

O projeto de reforma agrária passou por esta Casa, foi
para o Senado, recebeu emendas e está aqui de volta. Temos
que aprová-lo, para garantirmos a tranqüilidade no campo,
a tranqüilidade no País e a comida na mesa do brasileiro.
Precisamos com urgência definir a situação. Sem bater forte
nessas questões, sem apresentar medidas que viabilizem solu
ções, não vamos resolver as crises, não vamos poder acabar
com a miséria, com a violência que se alastra no campo e
na cidade na disputa por mercado de trabalho e melhores
condições de vida.

Por último, queria fazer uma denúncia. Não existe crédito
para investimento. Porém, no Departamento de Administra
ção Financeira do lncra, há hoje 3,5 milhões de cruzeiros,
e o Sr. Secretário que repassa os investimentos para o Proterra
está segurando esse dinheiro desde o dia 8 de outubro. Assim,
faltam recursos para nossos assentados, que não querem pedir
comida para o Governo, mas produzir para si e para a socie
dade, garantindo a riqueza deste País.

Queria chamar a atenção, neste momento, para a situação
aflitiva dos nossos trabalhadores rurais, que esperam uma
resposta.

o SR. LUIZ VIANA NETO ( - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, ninguém
ignora neste País o estado deplorável em que se encontra
a malha rodoviária nacional. Os problemas já não afetam
apenas aqueles que diuturnamente são obrigados a trafegar
por essas vias, mas todos os segmentos da sociedade, que
hoje sofrem as conseqüências danosas desse estado calamitoso
em que se deixou chegar a indispensável malha rodoviária
brasileira. São afetados tanto aqueles que perdem amigos e
parentes nos acidentes fatais como os que recebem em sua
mesa produtos onerados pela elevação dos custos, em decor
rência do estado precário das rodovias.

Inspirado nessa consciência, vem se formando em Itabu
na, na Bahia, um movimento suprapartidário visando sensibi
lizar as autoridades, através da mobilização da sociedade civil
organizada, para que incluam entre as suas prioridades a recu
peração da BR-I01, notadamente no trecho que vai de Aure
lino Leal até a ponte sobre o rio Jequitinhonha, que atravessa
a área mais rica do meu Estado, responsável pela produção
de cacau, que hoje está em crise, mas que, durante muitos
anos, foi o sustentáculo da balança comercial do País.

Esse movimento, que certamente ecoará junto às autori
dades federais, forçou-me a antecipar minha voz e aqui trazer
uma palavra de clamor, um pedido de socorro ao nosso nobre
e prezado companheiro Alberto Goldman para que inclua
entre as prioridades de seu Ministério a recuperação do trecho
rodoviário sob a responsabilidade da Superintendência do
DNER em Itabuna. São apenas 216 quilômetros, mas, através
deles, se escoa parte considerável da produção agrícola da
Bahia e do Brasil.

Irei procurar pessoalmente o Ministro Alberto Goldman,
de tão agradável convivência nesta Casa, mas, antecipando-me
a esse encontro, deixo aqui o meu pedido, a minha solicitação
para que faça incluir entre as prioridades do DNER a recupe
ração desse trecho. E o faço porque fui informado de que,
mesmo consciente do problema, o DNER não incluiu entre
os trechos prioritários para recuperação o que vai de Aureliano
Leal, no sul da Bahia, até a ponte do Rio Jequitinhonha,
exatamente a região que atravessa os cacauais baianos.

Estou certo de que o nobre Ministro, que é nosso colega,
será sensível a esse apelo e atenderá a essa justa reivindicação
do povo de minha terra.

O SR. TOURINHO DANTAS (Bloco - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) :- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os jornais da semana passada, jornais em que o jornalista
Paulo Francis tem coluna dominical, publicaram matéria onde
este senhor, sem que nem mais, utilizando seu estilo irreve
rente, para não dizer grosseiro, diz textualmente:

" ... é pouco provável que um filho do Nordeste,
região mais pobre do Brasil, vergonha nacional, saiba
alguma coisa, pois vive no século 16. Os nordestinos
vivos migraram para outras partes do País. Faz oito
anos e meio estamos sob o comando de Jecas dessa
região desgraçada.

Basta!"
As reações foram instantâneas, tendo o jornal A Tarde,

com a responsabilidade de 80 anos de fundação, data comemo
rada dias atrás, cancelado a publicação de qualquer escrito
daquele jornalista. Tenho sido informado de que outros jor
nais do Nordeste seguiram o mesmo caminho.

Como Deputado e representante de um Estado do Nor
deste que sempre contribuiu com nomes da mais elevada en
vergadura em todos os setores da sociedade, quer na política,
onde, durante o Império, tivemos o Visconde do Rio Branco,
o Barão de Cotegipe e Senador Dant'ls, quer na República,
com Ruy Barbosa, Otávio Mangabeira, Aliomar Baleeiro,
Juracy Magalhães, Luís Viana Filho, dentre muitos outros,
quer no campo das letras jurídicas, onde temos homens de
quilate do grande civilista Orlando Gomes e do processualista
Calmon de Passos, na Literatura, com Euclides da Cunha,
Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro, na Medicina, com Cle
mentino Fraga, na Educação, com Anísio Teixeira, e muitos
outros nas mais diversas áreas do conhecimento, quero deixar
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consignado meu protesto veemente contra tamanha falta de
conhecimento do exótico "escrivinhador", que, depois de 15
anos morando nos Estados Unidos, chegou a desaprender
a falar a língua portuguesa, sem, no entanto, saber falar o
inglês.

A atitude de Paulo Francis revela, em verdade, um com
portamento desrespeitoso, racista e rancoroso e merece a re
pulsa de todos nós, nordestinos, que tanto contribuímos para
a construção da Nação brasileira.

O Nordeste, Sr. Paulo Francis, merece respeito!

O SR. CÉSAR BANDEIRA (Bloco - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estou
denunciando à Nação o escândalo da fraude eleitoral praticada
nas eleições municipais do mell Estado, o Maranhão. Ali,
grupos organizados se beneficiaram de uma manobra permi
tida pela legislação, que leva à fraude, ao conseguirem a trans
ferência, em massa, de títulos eleitorais sem qualquer justifi
cativa ou qualquer investigação por parte da Justiça Eleitoral.
Além disso, constatou-se que milhares de títulos fantasmas
foram parar nas mãos de conhecidos fraudadores da política
do Maranhão.

Tenho a consciência tranqüila de que lutei contra isso
de que alertei o Congresso Nacional para o problema. Tant~
qu~ apresentei a esta Casa, no ano passado, o Projeto de
~eI n° 1.702/91, que, se aprovado, acabaria com tais irregula
ndades..~o entanto, p~ra minha surpresa, o projeto, após
ser admItIdo pela ComIssão de Constituição e Justiça e de
Redação, caiu no esquecimento. O Relator designado, Depu
tado Mendes Ribeiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, guar
dou o projeto e o esqueceu completamente, como se não
tivesse qualquer interesse pela correção das nossas leis elei
torais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, as eleições municipais
de~onstraram que o sistema eleitoral está completamente
fahdo, porque não há dúvida de que a fraude campeou em
todo o País, fazendo com que a Justiça Eleitoral se tornasse
impotente para detê-Ia. Desta forma, é preciso que o Con
gresso Nacional aprimore imediatamente o sistema eleitoral
brasileiro, ou o Brasil terá uma democracia corrompida. Te
nho certeza, Sr. Presidente, de que este é o pensamento da
esmagadora maioria desta Casa.

Posso afirmar ainda, com convicção, Sr. Presidente, que
na região do Mearim a transferência de títulos modificou com
pl~tamente a vontade da maioria do povo da região mais
adIantada do nosso Estado, a de maior densidade eleitoral.
Foi constatado ali, no dia das eleições, que centenas de ônibus
trafegavam ~om eleitores de outros Municípios, com títulos
duvidosos. As vezes permitia-se até que eles votassem só pela
folha de votação. Com isto, modificou-se o comportamento
e a.~ontade .da maioria dos habitantes das cidades daquela
regmo. PrecIsamos, urgentemente, modificar a lei eleitoral
e achar uma maneira de aprimorar a expedição de títulos
eleitorais, sob pena de vermos confirmada nas urnas não a
vontade popular, mas a vontade dos fraudadores que há por
este Brasil afora.

O SR. MARCOS LIMA (PMDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
até quando os usuários de gasolina automotiva continuarão
a ser esbulhados?

A imprensa nacional divulgou, em meados do mês passa
do, notí~ias sobre a solicitação de aumento real no preço
da gasolma pelas empresas distribuidoras.

A:, sete ?i.stribuidoras pleiteiam aumento real de 5% para
a gasolma adIt1vada. Ora, sabe-se que os preços ao consumidor
para ~ gasolina e para o álcool já subiram mais do que a
mflaçao neste ano. Enquanto o Indice Geral de Preços do
Mercado alcançava o patamar de 420%, a gasolina e o álcool
tiveram seus preços majorados em mais de 537%.

A estratégia desenvolvida pelas empresas distribuidoras
de derivados de petróleo se consubstanciava na expectativa
de que os preços dos combustíveis seriam liberados e trataram
de of<;rtar uma gasolina de melhor qualidade carburante.

E notória a péssima qualidade dos combustíveis nacio
nais. A gasolina comercializada no País não seria aceita em
quase nenhum outro lugar do mundo. O mesmo se passa
com o óleo diesel. Tanto isto é verdade que a gasolina para
exportação tem que ser reprocessada.

A única vantagem relativa que dispõe o pobre usuário
brasileiro de combustíveis líquidos é o álcool, cuja mistura
torna a gasolina aceitável.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vejam a situação em que
nos encontramos.

Sob a justificativa da então crise internacional do petró
leo, o País aceitou a comercialização de combustíveis com
especificações que melhor se ajustavam à capacidade de refino
da Petrobrás, porém de péssima qualidade.

A mistura de álcool, evitou que se adicionassem outros
aditivos à gasolina, mais poluidores e danosos à saúde.

Recentemente, com a redução das alíquotas de impor
tação e com a política externa de ampliação do intercâmbio
comercial com o mundo industrializado, os consumidores bra
sileiros passaram a encontrar no mercado nacional veículos
automotivos importados, projetados e construídos para quei
mar a gasolina internacional, sabidamente de qualidade supe
rior à comercializada aqui.

Para atender a essa crescente demanda, as distribuidoras
passaram a fornecer a denominada gasolina aditivada, espe
cial, com maior octanagem e mais adequada aos motores dos
carros importados. O preço de comercialização era idêntico
ao deyido à gasolina convencional, até então disponível.

E evidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que os con
sumidores brasileiros se identificaram, de imediato, com o
novo produto. Era de melhor qualidade e, portanto, oferecia
maior eficiência, e ainda custava o mesmo valor.

Agora, com o sucesso de lançamento já garantido, vêm
as empresas distribuidoras pedir para aumentar ainda mais
o preço de comercialização da gasolina aditivada, quando é
sobejamente conhecido que a fixação de preços para os deriva
dos de petróleo é feita de fonna que a gasolina cubra todos
os subsídios embutidos nos preços dos demais combustíveis.

As empresas distribuidoras alegam custos cerca de 5%
superiores na produção da gasolina aditivada em relação à
convencional, como se o preço de comercialização fosse atre
lado ao respectivo custo de produção.

Qual será o próximo passo? Certamente, a extinção da
oferta de gasolina convencional, deixando o consumidor sem
alternativas, mas com um patamar de preço mais elevado
para o combustível veicular. Já se detecta, inclusive na impren
sa, movimento das distribuidoras contra a adição de 22%
de álcool ett1ico à gasolina. Sugerem apenas 10%, contraria
mente à determinação das autoridades do Governo Federal.

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento registrando
a inquietação que me assalta ante tal situação e consignando
veemente apelo aos Companheiros e às autoridades do Go-
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vemo que acaba de assumir para que não nos deixemos in
fluenciar pela postura de grupos econômicos poderosos, cujos
interesses se afastam dos verdadeiros interesses da coletivi
dade. Não podemos admitir, afinal, que um setor monopo
lizado, favorecido com reservas de mercado, agrida impune
mente o consumidor brasileiro.

. O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, nesta questão de ordem gostaria
até de elogiá-lo pela presença na Presidência da Casa.

Esta Casa de leis tem o mau hábito de fazê-Ias e não
cumpri-Ias, a começar pelo não-cumprimento do horário do
início da Ordem do Dia, embora o Regimento Interno o deter
mine expressamente.

A cada dois anos há uma luta imensa pelos cargos na
Mesa. Existem vários membros da Mesa e vários suplentes,
e V. Ex' quase que diariamente preside as sessões até a Oldem
do Dia, quando finalmente "Sua Majestade Imperial" , o Presi-
dente, chega para dar início à Ordem do Dia. -

Queria daqui lançar o meu protesto contra o Sr. Presi
dente da Casa, cumprimentando V. Ex' por oferecer os seus
,serviços na direção de nossos trabalhos, mas lamentando pro
fundamente a luta terrível que há nesse início de biênio para
ocupar os cargos da Mesa.

Ainda agora vi um membro efetivo da Mesa aparecer
por aí, descer, ir embora... Isto é ruim para o Legislativo.
Assim como temos descontadas as nossas faltas, acho que
deveria haver um limite de faltas para os membros e suplentes
da Mesa, para que fossem forçados a ocupar seus lugares
ou renunciar, \

Mas cumprimento V. Ex' por ocupar a Presidência e
fazê-lo sempre democraticamente.

A Câmara dos Deputados está sendo muito fiscalizada
pelo povo.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Não há questão
de ordem a decidir.

Concedo a palavra ao Sr. Amaral Netto.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os fatos ocorridos
no domingo passado, nas praias do Rio de Janeiro, vêm de
monstrar alguma coisa que já era conhecida de muita gente
na minha cidade: é preciso que o Sr. Leonel de Moura Brizola
seja submetido, com urgência, a um exame de sanidade men
tal. Quando se vê um Governador praticamente justificar os
episódios criminosos das praias de toda a Zona Sul e fazer
com que se pense que a miséria é que gerou aquilo, é porque
ele não está "bom da bola".

O Sr. Pedro Collor foi levado pela própria mãe a fazer
um exame de sanidade mental. Como é que nós, no Rio
de Janeiro, vamos permitir que um Governador sem autori
dade, protetor do banditismo, mantenha-se no Governo sem
sequer saber se ele é lúcido? S. Ex' disse numa porta de
igreja: "Eu vou fazer piscinas olímpicas nos Ciep para tirar
os pobres da Zona Sul". Mas, meus amigos, ele assim confessa
que os Ciep são valhacoutos de bandidos, porque, se não
fosse assim, não precisava fazer piscina.

Eles vão à Zona Sul; porque não é lá que OCOF;; ;' , . I:"

cação, nem na Zona Norte, nem no Centro. i\ ';U);' ,

no Rio de Janeiro é aquilo que eu disse durante G Ci'-
a falta de autoridade. E sem autoridade não h~ ,;c'

sem segurança não há justiça; sem justiça e SVT .':

não há hoje nem amanhã. O Rio de Janeiro C;':
condições muito sérias.

V. Ex" vão verificar, dentro em pouco. 2 r ;T,Z.::'

guerra na praia, porque aqueles que são atacados \,,;0 ' c":"'.r
se defender. E não tem nada a ver com prc;t-:l, ,'.;;:·2Ye

branco, nem com miséria, nem com coisa algl!,'i1: "
um exemplo a V. Ex" não entro em detalhes ep8.!:to '"'
ou não, se são bons o maus o Sr. Antônio Carlos
ou os Governadores do Nordeste. Mas no Nordest'; "
é igualou maior do que a verificada no Rio de j "':>,.i "
Nordeste existem pretos e brancos, sendo a prc~~I. ~.' .
pretos maior do que a do Estado do Rio de J,lT1C"

nunca se viu acontecer uma coisa dessas nas praia,; de
buco, Bahia, Sergipe, ou até mesmo das Alagoas -:cC', .G,

de Mello. Então, digo a V. Ex' o seguinte: a soluç{,:;
problema reside na intervenção imediata no SciOT é',
rança, o que vou solicitar ao Procurador-Geraj ,-,'.
porque o nosso povo está abandonado. Alguns dos ir. 2

e netos estavam na praia quando ocorreu aqud' 0'_

e ficaram traumatizados.
Ninguém está preocupado só com a imag<;;, "

Janeiro, mas também com a do Brasil no exterior. E;::;s .' ,;:.' ,J.

como é que vamos a um país onde as praias são :..L ..iJ:'c
por hordas de bárbaros? Isso não existia, é um"
da criminologia brasileira. É um absurdo que o .:>'
Brizola culpe a miséria pelo crime. A miséria géL, .. '.

que V. Ex' possa imaginar, menos a violência físicc. =
do estupro e do banditismo. A verdade é que ''lde ;,
dade, porque S. Ex' finge que não é autoritáric,
autoritário para mandar até dentro do seu parti0\'. I. -

para exercer autoridade na área da segurança, ,~.

Janeiro, não passa de um insano mental. E, r:,,'.
isso, é um homem que precisa ser seguro, aLo,s",::'
caminho, porque não é só uma derrota eleitora! eJe'.: c'
Ele tem que ser liquidado pela lei. A lei tem qL'C h)",

dele, para que no Rio de Janeiro governe alguém
seja um protetor de bandidos como ele sempre foi, c:,';,
vador do crime.

o SR. EDSON SILVA (PDT - CE. SelT, '.ê'/i

orador.) - Sr. Presidente, com todo o respeite
Deputado Amaral Netto, que ainda deve e,;tar cor"
da grande derrota nas eleições municipais do Rio de .,
devemos dizer que S. Ex' não tem autoridade par::: 1:".,

ao Governador Leonel Brizola.

Re~tc, foi lamentável o fato aconteclde-,
da Zona Sul do Rio de Janeiro, o que pode ac,;,,'.,'_'
qualquer local do País. Sr. Presidente, fiquei pei'",
o episódio que aconteceu na penitenciária de São pal::'~'"

ocorrido numa penitenciária do Rio de Janeiro, talve:', c

Estado já estivesse sob intervenção federal. E nãc ')
jogar toda culpa no Governador de São Paulo, ::r. -.'n.
Aeury. Os fatos estão sendo apurados, a verdade íaid
alto. Mas queremos dizer que há uma coisa a ser ri;"

neste País: a violência urbana, que deve ser analis"ja EC ",

tida não só como um caso de polícia, mas tamb';.', ') .c,
uma questão social, pois aí estão envolvidos a misér:?, (j ,,:,:,
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betismo, o desemprego, a fome e a desigualdade social em
nosso País.

Acredito que o Governador Leonel Brisola e também
o Prefeito do Rio de Janeiro tomarão providências enérgicas,
tentando evitar que tais fatos se repitam. Mas não se pode
querer jogar toda a culpa no Governador do Rio de Janeiro
e chamá-lo, inclusive, de protetor de bandidos. Peca o Sr.
Amaral Netto quando tenta, por questões pessoais e de com
portamento mesquinho, atingir a pessoa do Governador Leo
nel Brizola.

Durante o discurso do Sr. Edson Silva, o Sr. Nilson
Gibson, § 2Q art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Robson
Tuma, 20 Suplente de Secretário.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, de acordo com
o Regimento, por ter sido citado nominalmente, desejo fazer
uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Nos termos do
art. 74, tem V. Ex~ a palavra.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero apenas dizer ao meu querido
colega, cuja distância partidária nada tem a ver com a amizade
pessoal, que tudo que eu disse sobre o Sr. Leonel Brizola
é um décimo do que ele é.

Em segundo lugar, eu não fui derrotado no Rio de Janei
ro; fui candidato de um partido pequeno, sem organização
alguma, enfrentando a máquina do PDT e a máquina do
PMDB, mantida naquele Estado pelo SI. Orestes Quércia.
Então, fui derrotado mantendo meus votos de Deputado,
com mais um acréscimo. Derrotado foi aquele que obrigou
o partido a escolher uma candidata e teve uma derrota frago
rosa, não entrando nem no segundo turno.

Mas não se trata disso. Trata-se do que se está fazendo
no Rio de Janeiro, transformando a cidade num ninho de
baderneiros, transformando as praias em campos de guerrilha.
Amanhã, é lógico, aquele que foi atacado irá às praias armado,
para defender a si próprio, os seus filhos e a sua esposa.

Então, quero dizer ao meu querido companheiro que
o problema não é de inverdade. O Sr. Leonel Brizola, eu
o conheço há 32 anos. Sei de que massa ele é feito e do
que ele é capaz. E, desgraçadamente, o meu povo do Rio
de Janeiro o elegeu por duas vezes. Aliás, o Tribunal Regional
Eleitoral considerou legítimo de minha parte dizer que o SI.
Leonel Brizola é um homem que tem criação de ovelhas no
Uruguai, criação de gado no Rio Grande do Sul e criação
de burros no Rio de Janeiro, porque burros são os eleitores
de um homem que faz o que ele faz com aquele Estado.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a pala
vra ao Sr. Benedito de Figueiredo.

O SR. BENEDITO DE FIGUEIREDO ( - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, é com
surpresa e estupefação que lemos no dia de hoje, no jornal
Folha de S. Paulo, precisamente às folhas 1-8, o seguinte:
"Obras de CIAC e Xingó são paralisadas em 1992". "Os
investimentos previstos para o último trimestre do ano na
pavimentação de rodovias, na hidrelétrica de Xingó e nos
CIAC serão paralisados".

Ora, quem conhece, como nós, que somos membros da
bancada nordestina pelo Estado de Sergipe, a necessidade
da hidrelétrica de Xingó para aquela região só poderia ficar
como ficamos no dia de hoje.

Temos certeza de que esta notícia surpreendeu a todos
os Deputados da bancada de Sergipe, inclusive o meu colega
que aqui se encontra presente, Deputado Djenal Gonçalves,
como também todos aqueles que compõem a bancada nor
destina.

As obras da hidrelétrica de Xingó não devem ser parali
sadas, por serem hoje o maior investimento na região nordes
tina, onde já foram gastos cerca de 2 bilhões de dólares,
uma importância monumental para o desenvolvimento do
Nordeste, sem deixar de lado aquilo que representa em termos
de investimento na área social. Basta dizer que Xingó emprega
diretamente cerca de 10 mil e, indiretamente, 20 mil pessoas.

Ora, nessa mesma nota, o Governo diz que no próximo
ano investirá na área social. Paralisar as obras de Xingó, agora,
traria o caos social para a região de Canindé de São Francisco,
em Sergipe, e Piranhas, em Alagoas, pois, como disse, aproxi
madamente 20 mil pessoas ficariam desempregadas.

Quero, pela primeira vez, desde a assunção do Ministro
Gustavo Krause ao Ministério da Fazenda, fazer um apelo

.àsensibilidade de S. Ex~, que é um nordestino de Pernambuco,
para que nos esclareça sobre a veracidade desta matéria.

Por fim, faço um apelo ao Deputado José Luiz Maia,
coordenador da bancada nordestina, para que também nos
reunamos, com urgência, com o Ministro da Fazenda e possa
mos esclarecer a verdade sobre esta nota publicada no jornal
Folha de S. Paulo.

Deixo registrado, em meu nome e, tenho certeza, em
nome da bancada sergipana e nordestina, o meu inconfor
mismo, que também é o de todos os Governadores daquela
região. Queremos crer que isso não passa apenas de uma
nota publicada num jornal.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - SI. Presidente, Sr4' e Srs. Deputados, o Presi
dente Itamar Franco tem sido lento na formação do seu Gover
no, o que, se por um lado garante um clima de tranqüilidade
ao País, por outro lado vai adiando decisões que não podem
ser proteladas sem prejuízo à coletividade.

Quero brevemente pedir a atenção do Governo, particu
larmente do Ministério da Agricultura, para a situação de
penúria dos assentamentos de pequenos produtores e traba
lhadores rurais, principalmente aqueles ainda em fase de con
solidação. O atraso na liberação de recursos orçamentários
destinados a estes assentamentos vem penalizando milhares
de famílias. Espero que o novo Ministro da Agricultura, Depu
tado Lázaro Barbosa, se sensibilize com o problema, apres
sando a liberação destes recursos.

Outro assunto que desejo abordar se refere ao comporta
mento autoritário que vem distinguindo a atuação do Gover
nador do Paraná, Roberto Requião. Logo que assumiu o car
go, ele baixou um decreto revogando lei estadual que garantia
eleições diretas de diretores nas escolas públicas estaduais.
Esta lei, de autoria do meu ilustre colega de bancada, Depu
tado Rubens Bueno, garantia uma prática democrática salutar
para a formação da cidadania dos estudantes.

Além da aberração jurídica de revogar uma lei por decre
to - decisão já contestada pelo Tribunal de Justiça do Paraná
- o Governador Roberto Requião baixou novas regras para
a escolha dos diretores, garantindo o controle político de todo
o processo.

Outro fato que veio acrescer-se à lista de arbitrariedades
praticadas pelo Governador do Paraná foi registrado no pro
cesJo de escolha dos novos diretores da Universidade Estadual
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do Oeste do Paraná - a UNIOESTE. No dia 23 de junho
deste ano, a comunidade universitária escolheu pelo voto dire
to os professores Erneldo Schallemberg e José Berch para
ocupar os cargos de Diretor-Presidente e Vice-Diretor, respec
tivamente.

A nomeação dos novos diretores deveria ter ocorrido
ainda em julho, quando do término do mandato dos diretores
em exercício. No entanto, desconsiderando a vontade expressa
da comunidade universitária, que deu mais de 57% dos votos
a esta chapa, até hoje Requião não assinou a nomeação. O
que está em curso é uma manobra política que visa conduzir
aos cargos âpaniguados do Governador.

Faço aqui esta denúncia para solicitar ao Governador
paranaense que adote a coerência entre o seu discurso e a
sua prática, sob pena de comprometer irremediavelmente a
sua credibilidade.

É oportuno também exortar o Presidente Itamar Franco
para que não manche a sua conduta de democrata, recusan
do-se a nomear o reitor da universidade de Uberlândia. É
inaceitável que os governantes criem obstáculos à plena demo
cratização da universidade, num momento de fervor cívico,
em que a sociedade clama e exige a prática e o respeito à
democracia.

o SR. ERNESTO GRADELLA ( - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, inicialmente
gostaria de manifestar aqui nosso apoio aos professores da
rede estadual de ensino de São Paulo, que estão realizando,
neste momento, na Praça da República, ato público contra
a decisão do Governador Fleury de descontar do pagamento
daqueles funcionários os dias de greve, ao mesmo tempo em
que quer que seja garantida a reposição de aulas. Os profes
sores já haviam afirmado que fariam essa reposição, desde
que fosse garantido o pagamento e que não houvesse qualquer
prejuízo funcional. A atitude do Governador Fleury só vem
radicalizar o movimento. Aqui fica nossa solidariedade aos
professores da rede estadual.

Sr. Presidente, gostaria também de comentar que, apesar
das pressões contrárias, das manifestações feitas neste último
período, o Governo Itamar Franco pretende levar amanhã
a leilão a empresa Acesita e, com isso, entregar, através das
moedas podres, através, vamos dizer, de papéis que não têm
nenhum valor imediato para o País, uma das empresas que
detém o monopólio da produção de laminados de aço inoxi
dável.

O Governo, com isso, estará dando esse monopólio a
uma empresa privada e submetendo, portanto, os interesses
do País, até os interesses estratégicos, à vontade ou à direção
de um empresário qualquer, inclusive podendo ser da área
internacional.

Portanto, queremos manifestar nosso repúdio a essa atitu
de do Governo Itamar Franco, bem parecida, na verdade
igual à que tomou o Governo S:;ollor. Segue o mesmo processo
de privatização, os mesmos tipos de leilão, doações de empre
sas estatais, principalmente as mais lucrativas.

Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, estará sendo reali
zado um ato público cqIlt{a a privatização dessa empresa.
E desde já expressamos nossa posição de apoio aos compa
nheiros nesse ato, nossa posição de repúdio a essa privatização,
que ainda esperamos seja barrada até o dia de amanhã.

Não estaremos participando diretamente desse ato, mas
lá vai estar o companheiro da Convergência Socialista, Depu
tado Ciro Garcia.

Infelizmente, mesmo após a reunião de ontem com os
sindicatos, as centrais sindicais CUT e CGT, que pediram
a suspensão do programa de privatização, vemos hoje, publi
cado na manchete da Folha de S. Paulo, que "Itamar abre
privatização ao capital externo. Governo estuda ampliar de
40% para 100% a participação estrangeira na compra de algu
mas estatais".

Mostra-se, assim, o Governo Itamar mais entreguista ain
da que o Governo Collor, ao contrário do que pedem os
trabalhadores, a população, entregando as estatais lucrativas
deste País às empresas multinacionais, ao capital privado,
mostrando, deslavadamente, ainda, que não representa os
interesses nacionais, da maioria da população, e sim os do
FMI e dos grandes bancos internacionais.

Era o que tinha a dizer em relação a essa questão das
estatais.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna mais uma vez para falar sobre os medicamentos no
Brasil. Hoje queremos dar ênfase especial ao preço dos remé
dios.

Tenho em mãos publicação do jornal Hoje em Dia, de
Belo Horizonte, que cita pesquisa realizada pelo Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais, órgão ético e de fiscali
zação das farmácias naquele Estado. O próprio Conselho afir
ma que o aumento médio dos medicamentos no País, nos
últimos meses, foi de 2.649%, enquanto a inflação, no perío
do, atingiu 1.322%. Portanto, houve um aumento de 100%
acima da inflação. É uma situação extremamente grave. Antes
desse aumento, talvez 50% da população brasileira tivesse
acesso aos medicamentos. Agora, acredito, nem 30% poderá,
com o aumento exorbitante dos preços, ter acesso à medicação
adequada.

Sr. Presidente, quero apenas citar exemplo de um medica
mento antiinfeccioso muito comum, comprado até mesmo sem
receita médica: o cloridrato de tetraciclina, comercialmente
mais conhecido como Tetrex. O preço da caixa com oito cápsu
las elevou-se de 479 cruzeiros para 15 mil e 267 cruzeiros,
ou seja, um aumento superior a 3.000%. Não há dúvida de
que são aumentos excessivos. E a maioria deles são estipulados
pelas multinacionais farmacêuticas, que dominam o comércio
de medicamentos em nosso País, pois detêm mais de 85%
da sua produção. E o mais grave é que alguns medicamentos
de uso contínuo têm, tido aumentos também escorchantes.
Foi feito até um levantamento pelo Conselho Federal de Far
mácia, em Brasília, na semana passada, mostrando que um
paciente que sofre de doença cardiovascular, inclusive com
hipertensão, comprando normalmente os medicamentos mais
indicados, deverá gastar, apenas com remédio, no mínimo,
por mês, 350 mil cruzeiros; portanto, mais da metade do salá
rio mínimo. Como se pode notar, o medicamento está, a
cada dia, tornando-se menos acessível à população pobre deste
País.

Cito mais um exemplo, Sr. Presidente, e dos mais chocan
tes: há no mercado brasileiro, no momento, em decorrência
desses aumentos exorbitantes fixados pelas multinacionais,
remédios que chegam a custar dois milhões de cruzeiros a
unidade. São os utilizados como citostáticos, ou seja, nos
tratamentos das doenças graves, como o câncer, e indispen
sáveis, às vezes, até à sobrevida ou à prolongação da vida
do paciente. A indústria farmacêutica multinacional tem ale.ga
do que precisa aumentar o preço dos remédios, porque está
tendo prejuízos, o que nem sempre é verdade. É comum
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nas muitinacionais farmacêuticas o chamado superfaturamen
to, isto é, uma empresa multinacional, quando importa da
sua matriz a matéria-prima para fabricar os seus medicamen
tos, fixa sobre ela o preço que desejar. Por exemplo: se uma
determinada matéria-prima custa no mercado internacional
500 dólares a tonelada, a multinacional farmacêutica, ao im
portá-la da sua matriz, rotula esse valor como sendo 1.000

. dólares. E o Brasil não tem controle sobre o preço da matéria
prima, do insumo farmacêutico iIp.portado. Então, elas podem
estipular o preço que quiserem. E evidente que assim os medi
camentos nunca darão lucro, porque o produto com que eles
são fabricados pode ser superfaturado. Este é um sério proble
ma para o qual devemos atentar.

Sr. Presidente, li na semana passada notícia de que a
Abifarma, Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica,
está propondo o chamado vale-remédio. À primeira vista,
parece-me uma extraordinária solução social. Seria o ovo de
Colombo para a questão dos medicamentos no País. O Go
verno forneceria o vale-remédio, como o vale-transporte, ao
assalariado de baixo rendimento, que ganhasse 3 ou 5 salários
mínimos, a fim de que ele pudesse, por intermédio da sua
empresa ou do seu patrão, adquirir os medicamentos. E acres
centa mais a notícia que, no caso do vale-remédio, as multina
cionais farmacêuticas prometem reduzir o preço dos remédios
em até 60%. Ora, veja o paradoxo da situação: alega-se o
aumento dos preços absurdos, porque estariam tendo prejuí-'
zos. No entanto, oferecem ao Governo desconto de até 60%
quanto ao vale-remédio. São empresas comerciais que visam
ao lucro. Então, se estão dando 60% de desconto, é porque
estão ganhando acima disso.

A venda de medicamentos em supermercados é um absur
do. O brasileiro já tem mania de usar remédios. A autome
dicação no País é um fato concreto e indubitável. Já pensaram
se puderem comprar medicamentos como se compra qualquer
produto em supermercado? É incrível que s{. faça uma pro
posta desse tipo, alegando diminuição de preço. E a solução
é adquirir medicamentos através da Cerne, Central de Medica
mentos, e da Rename, Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais. A Cerne tem uma relação de 350 medicamentos
que, se forem produzidos pelo Governo. serão suficientes para
cuidar de mais de 90% das doenças tratáveis no País.

É ne.cessário investir para valer na Cerne, em seus labora
tórios espalhados por todo o País, para que os medicamentos

. essenciais sejam produzidos e fornecidos gratuitamente à po
pulação de baixa renda.

o SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
·orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, após o
"Grande Expediente" do Deputado Elias Murad, que muito
nos esclareceu a respeito do problema dos preços dos remé
dios, venho a esta tribuna para ressaltar que a Nação acompa
nha, até com algum espanto, as designações dos Ministérios
e a própria política que o Governo do Presidente Itamar Fran
co implementa no País.

Gostaria de lembrar que S. Ex~ o Presidente Itamar Fran
co foi eleito com o voto solidário do Presidente Fernando
Collor de Mello, recentemente afastado do cargo por esta
Casa, por cento e oitenta dias. O mesmo voto que elegeu
o Presidente da República elegeu o seu Vice, o Presidente
Itamar Franco. Portanto, o programa que foi submetido às
urnas, é o programa do Presidente Fernando Collor, que pre
gava a economia liberalizada e o fim dos cartéis e dos privi
légios.

Embora não se tenham concretizado essas promessas,
o programa eleito foi esse e, portanto, no meu entender,
o Presidente Itamar Franco deveria e.xatamente adotá-lo, logi
camente trocando os seus operadores, porque os do Presidente
Fernando Collor de Mello acabaram comprometendo-o irre
mediavelmente.

Tenho sempre dito, Sr. Presidente. que o episódio Fer
nando Collor de Mello foi muito mais uma conseqüência do
que a própria causa dos desacertos pelos quais o País passou
recentemente. Entendemos que a razão direta está no próprio
sistema de governo, a República. Para eleger o Presidente,
é necessário ter caixas de campanha que, por sua vez, se
envolvem com grupos econômicos e fazem acordos partidá
rios, suprapartidários, acordos com blocos, com grupos que
acabam comprometendo irremediavelmente aquele que ocupa
o primeiro lugar no Estado. que é o Presidente da República.

Ruy Barbosa já dizia que o mal grandíssimo e irreme
diável das instituições republicanas era deixar exposto o pri
meiro lugar do Estado e, dessa sorte, condená-lo a ser ocupado
irremediavelmente, por via de regra, por ambições menos
dignas ou pela mediocridade.

Ruy Barbosa, que foi o responsável pela cópia no Brasil
do sistema presidencialista norte-americano, arrependeu-se
amargamente disso, mas já era extremamente tarde para se
instalar um sistema de governo capaz de conviver com os
defeitos dos homens. Entendo que esse é o sistema parlamen
tarista de governo.

Portanto, ocupo hoje a tribuna para lembrar a esta Casa
sua grande responsabilidade. Na Assembléia Nacional Consti
tuinte fui autor de uma emenda constitucional que previa
a realização de um plebiscito em 7 de setembro de 1993 para
que pudéssemos escolher o sistema de governo, substituindo
o presidencialismo por um sistema melhor, mais barato e mo
derno, que seria o parlamentarismo. Sem dúvida nenhuma,
entendo que o parlamentarismo monárquico dá certo, porque
não tem o vÍCio e o erro dos presidentes de República.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal resolveram
antecipar o plebiscito de 7 de setembro para 21 de abril de
1993.

Lembro, portanto, aos nobres colegas que faltam 180
dias para a realização do plebiscito, e até hoje não há sequer
um projeto definido sobre o que é a república parlamentarista
e o que é a república presidencialista. Não definimos até hoje
as regras do jogo, ou quando começará o horário gratuito
na televisão que nos possibilitará informar à população brasi
leira o que significa o plebiscito de 21 de abril de 1993. Se
considerarmos que a campanha de rádio e televisão deverá
ser de pelo menos dois meses, temos exatamente, a partir 
de hoje, 120 dias para organizar e preparar o plebiscito.

Vejo que o Superior Tribunal Eleitoral destinou seus
recursos às campanhas municipais recentemente realizadas
e no mês de janeiro tem suas férias, o recesso, e, portanto,
estará fechado. Esta Casa, que deveria estar empenhada em
regulamentar o plebiscito, em elaborar a legislação a esse
respeito, lamentavelmente não se tem ocupado disso. A maio
ria dos partidos estão, hoje, reunidos, exatamente para fazer
uma divisão dos cargos do Governo Federal, ao invés de esta
rem preparando o plebiscito de 1-:193.

Portanto, fico muitíssimo preocupado, porque nem se- .
quer a imprensa tem divulgado corretamente o que vai acon
tecer nesse plebiscito. Muitas vezes a imprensa informa que
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o plebiscito é para a escolha do sistema de governo, presiden
cialismo ou parlamentarismo, quando, na verdade, a questão
fundamental é a forma de governo - monarquia ou república:

Se fizermos uma pesquisa nas ruas, veremos que 95%
da população brasileira não sabe qual é a diferença entre
earlamentarismo, presidencialismo, república ou monarquia.
E preciso esclarecer a população, e para isso é necessário
definir as regras do jogo.

Autor da norma constitucional, que determina a realiza
ção do plebiscito, na Assembléia Nacional Constituinte de
1988, vejo que a sua antecipação poderá comprometer irreme
diavelmente o processo, se não houver mecanismos jurídicos
adequados e legislação própria para a sua realização.

O Orçamento do ano que vem, que já está nesta Casa,
não prevê verba suficiente para o Superior Tribunal Eleitoral
bancar os gastos de um plebiscito, cujos custos equivalem
ao de uma eleição de âmbito nacional.

Portanto, manifesto minha preocupação e gostaria de
lembrar aos meus Pares, principalmente àqueles que foram
responsáveis pela antecipação do plebiscito, que faltam so
mente 180 dias para que a Nação decida sobre o sistema
e a forma de governo. Não gostaria que essa decisão fosse
tomada sem que os brasileiros, principalmente os de baixa
renda, fossem informados sobre o objeto do plebiscito de
1993, quando o povo vai ter que escolher entre a cara ou
a coroa.

o SR. CELSO BERNARDI (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
o ano de 1992 foi pródigo em notícias e pronunciamentos
do Governo Federal defendendo a necessidade de uma refor
ma e/ou Ajuste Fiscal, sob o argumento de que as receitas
eram e são insuficientes para fazer frente às despesas. O Go
verno Interino do Presidente Itamar Franco declarou em di
versas oportunidades que os recursos arrecadados eram tão
reduzidos que havia o risco de não ser possível o pagamento
do pessoal.

Com base em alguns dados de que disponho desejo fazer
alguns questionamentos, não para contestar simplesmente as
informações governamentais, mas para buscar explicações que
possam justificar esta voracidade fiscal e para afastar dúvidas
quanto ao seu imperativo de realização neste momento em
que o País atravessa forte recessão.

Primeiramente, cabe informar, com base nos Balanços
Gerais da União, que os gastos sociais de 1991 nas áreas
de assistência, previdência, educação, saúde, saneamento, ha
bitação, trabalho, são idênticos aos de 1980, ou seja, na ordem
de 9,30% do PIE. Portanto, é do conhecimento público que,
na área social, as despesas da União não aumentaram nos
últimos anos e inclusive de 1990 para cá até decresceram.
(Ver quadro anexo Quadro A).

Por outro lado, na área de pessoal a diminuição de despe
sas e, ainda mais expressiva, pois todos reconhecem o desu
mano achatamento salarial a que foram submetidos os servi
dores federais.

O quadro incluso (Quadro B), apresentado com a pro
posta orçamentária de 1993, demonstra que de um teto consti
tucional admitido em até 65% de receita líquida a União
gastou em 1991 apenas 36,5%, estando prevista para 1992
uma redução para 26,3% e para 1993 ainda menos, ou seja,
22,3%. Então, a questão de despesa, seguramente, não envol
ve gastos com pessoal, que têm ficado muito aquém do previsto
e têm levado não apenas ao empobrecimento e desestímulo

os servidores federais, como ao próprio sucateaniento e des
truição da memória e da qualidade dos serviços públicos.

, Desejo, finalmente, centrar minha manifestação em re
cente declaração do Ministro da Educação, Murílio Hingel,
publicada no Jornal de Brasília, no domingo, dia 18-10-92,
página 5, em que denuncia a aplicação indevida de recursos
do fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FN
DE), provenientêdo salário-educação, no mercado financei
ro. Segundo o Ministro, os recursos somam 1,6 trilhão de
cruzeiros que, ao invés de estarem sendo usados em projetos
do Ministério, vinham rendendo juros de cerca de 20 bilhões
por dia ao Governo Federal.

A tabela inclusa (Quadro C) demonstra e comprova que
os gastos com o ensino superior em 1991, em valores constan
tes de 1989, são quase iguais aos de 1986.

Isto prova que os recursos para educação, além de não
serem os necessários, têm apresentado um mínimo de cresci
mento no 1" grau (ensino fundamental) e se mantido estáveis
ou até diminuídono 3~ grau (ensino superior).
- Quantas vezes ouvimos de parte do Ministério da Educa
ção, nos últimos meses, que não havia recursos para repassar
aos estados e principalmente aos municípios? Pergunta-se,
agora: como justificar o aparecimento de 1,6 trilhão de cruzei
ros aplicados no ~ercado financeiro, com dividendos para
o Tesouro e não distribuídos em favor do ensino? Como justi
ficar as constantes viagens de prefeitos em busca de fundos
para a educação, que recebiam como resposta a afirmação
de inexistência d~ recursos? Como justificar agora os atrasos
por parte do Tesouro ao MEC dos 18% dos recursos vincu-
lados constitucionalmente? .

É por esta e por outras razões que me permito duvidar
das informações do Governo Federal quanto à falta de verbas.
Cabe, por tudo isso, questionar quanto se arrecada e para
onde está indo, efetivamente, a arrecadação.

Como o Brasil tem-se sustentado até agora? E, por que,
de repente, passa sua receita a ser insuficiente para fazer
frente às despesas, sendo que estas, por sua vez, a valores
constantes, têm diminuído? Se as despesas têm diminuído
e a arrecadação, pelo que se deduz das transferências aos
municípios, tem-s~ mantido dentro do previsto (ver Quadro
D - FPM/RS), como explicar que ficamos sem recursos para
fazer frente às despesas previstas? Ou será que, a exemplo
do salário-educação, os recursos não existiam para repasse
aos projetos municipais, objetivando melhorar a educação,
mas estavam concentrados no Tesouro como fonte adicional
de receita do Governo, em prejuízo da comunidade escolar?

Para fortalecer esta questão, cito, por exemplo, o fato
de que os municípios gaúchos só receberam os primeiros repas
ses do salário-educação em 1992, no final de setembro. En
quanto os municípios sofriam com este atraso, enquanto a
defasagem do dinheiro prejudicava milhões de crianças, os
recursos estavam retidos no Tesouro.

Estamos diante de um fato grave que, no entanto, não
é exclusividade do Governo Collor, já que em outros governos
isto também ocorreu.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, quero salientar que
a questão que envolve, há longos anos, a retenção pelo Tesou
ro do salário-educação pode ser facilmente e de maneira justa
resolvida, através da imediata criação da quota municipal do
salário-educação.

Neste sentido, tramitam na Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, que tenho a honra de presidir, vários prc~je

tos, hoje consubstanciados em substitutivo da Deputada An-
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gela Amin, que modifica substancialmente as normas perti
nentes à contribuição social do salário-educação, visando agili
zar a aplicação dos recursos por ele proporcionados.

O objetivo principal é garantir que parte dos recursos
arrecadados permaneça automaticamente nos municípios, sem
o trânsito e a centralização que hoje é tão prejudicial.

A proposta, com pequenas alterações, propõe diversos
critérios de distribuição dos recursos, cabendo destacar aintro
dução da quota municipal, já que hoje a distribuição obriga
tória é apenas entre União e Estados. A distribuição atual
é feita na base de 67% para os Estados e 33% para a União.

A lei propõe 50% para os Estados, 35% para os Muni
cípios e 15% permanecem com a União, para aplicação em
programas próprios e na busca da distribuição, visando ao
equilíbrio regional.

A proposta pode sofrer pequenas variáveis. Além da cria-
o ção da quota municipal, o projeto substitutivo prevê a agrega

ção ao montante arrecadado do produto de .aplicações finan
ceiras e dos acréscimos legais a que estão sujeitos os contri
buintes em atraso.

Mas a grande vantagem da criação da quota municipal
, do salário-educação está exatamente em reter diretamente

no município parte desta contribuição social tão importante
para financiamento do ensino fundamental, cuja prioridade
de atendimento, conforme preceito constitucional, cabe aos
municípios. Soma-se, ainda, que esta iniciativa facilitará a
aplicação imediata dos recursos, sem que os municípios fiquem
na dependência da boa vontade do ministro e dos secretários
de Estado da Educação, evitando-se, ainda, as constantes
e onerosas viagens dos prefeitos, além de complexos processos
de habilitação. Evitará, ainda, tão nociva intermediação de
terceiros, primeiro passo para a corrupção e desvio de recur
sos. Alia-se o acréscimo de receita em função de uma melhor
fiscalização a ser exercida pela prefeitura em proveito próprio.

Por tudo isto, espero que este fato tão negativo, ou seja,
a aplicação indevida de recursos do salário-educação, em pre
juízo dos municípios e do ensino fundam,ental, sirva como
razão suficiente para que o Ministro da Educação, Prof. Mu
n1io Hingel, una-se à Comissão de Educação, Cultura e Des
porto desta Casa na aprovação do Projeto que cria a quota
municipal do salário-educação.

Tenho certeza de que esta é a melhor e a única forma
de fazer justiça aos municípios e evitar as aberrações e distor
ções que ocorrem hoje com o salário-educação.

Por derradeiro, quero registrar que não sou favorável
à criação de mais um imposto, o chamado Imposto sobre
Transações Financeiras - ITF.

Primeiro caberá ao Governo Federal demonstrar, de for
ma clara e transparente, quanto arrecada e quanto e como
gasta.

Desejo, ainda, que sejam acionados melhores mecanis
mos de arrecadação e evitadas despesas supérfluas e descri
teriosas.

Cumprida esta preliminar, poderemos debater não a im
posição de mais um imposto, mas a redução dos atuais, que

. seriam substituídos por outros, em número menor, porém
capazes de garantir uma arrecadação compatível com os encar
gos.

Estas soluções dependem não de au.mentar alíquotas ou
criar novos impostos, que não são sinônimo de aumento de
arrecadação, mas sim de descentralizar o poder de arrecadar
e distribuir os recursos e de simplificar a complexa e onerosa
máquina arrecadadora que hoje sufoca o setor produtivo na
Cional. Vamos começar estas mudanças pela criação da quota
municipal do salário-educação.

Sr. Presidente, devo dizer que o Ministro Eraldo Tinoco,
em boa hora, fez também essa observação a um grupo de
Deputados numa audiência. S. Ex' tentou resolver esse proble
ma, mas evidentemente não teve tempo suficiente para cuidar
dos mecanismos, a fim de orçamentar esse recurso. Portanto,
devemos salientar que S. Ex' também estava preocupado com
o assunto.

Entendo que, para evitarmos a centralização da aplicação
dôs' recursos do salário-educação só há um caminho: o da
criação da quota municipal do salário-educação. Assim, uma
parcela desse salário permanecerá no município onde está
sendo gerado; ele não será centralizado em Brasília; medidas
de aplicação desses recursos serão adotadas, sem agregar os
dividendos ao Tesouro Nacional, em prejuízo de milhões e
milhões de crianças, dos municípios e, enfim, da educação
brasileira.

Estamos retornando, o Deputado Victor Faccioni, o De
putado Fetter Júnior e eu, de uma audiência com o Ministro
da Educação, que amanhã comparecerá aqui, na Comissão
de Educação, Cultura e Desporto da Câmara, para uma au
diência pública com os Deputados. E voltamos impressionados
pela forma objetiva, pelo interesse de S. Ex' em votar a LDB,
pela vontade de resolver o problema do crédito educativo,
pela preocupação de buscar uma solução para as mensalidades
escolares e principalmente de criar a Cota Municipal do Salá
rio-Educação.

Portanto, estou confiante em que temos no Ministro da
Educação, Murílio Hingel, uma pessoa que saberá buscar o
mecanismo necessário para a criação da Cota Municipal do
Salário-Educação, única forma efetivamente justa de distri
buição rápida e eficaz, acabando com a defasagem dos recur
sos públicos em favor da educação brasileira.

QUADROS A QUE SE REFERE O ORADOR:
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Execuçllío OrçaLiElitãria da secretaria Nac1mal da Educação ~ior
r1P!I;f"1~ as Inst1tui<;i5es Federais ele Ensino Sc.c:ler1or

1980 - 1991
(Cr$ 1.O:X))

Total
Cr$ Correntes

Pessoal
Cr$ emstantes ele 1989 (1)

Total Pessoal DCC

1900 51,1 44,S 6,6 4.874.940.0 4.245.300,0 &29.640,0

1981 114,3 99,3 15,0 5.452.110.0 4.73&.610,0 715.500,0

1982 256,8 230,5 26,3 6.124.680.0 5.497.425,0 627.255,0

1983 523,0 480,0 43,0 4.828.471.0 4.431.4&4,0 396.987,0

1984 1.411,5 1.354,3 127,2 3.655.218.0 3.341.385,0 313.833,0

1985 6.3&4,7 5.820,4 544,3 5.5&7.611).0 5. 1al.811 ,-O 1fTI.S49,O

1986 17.080,2 15.260.2 1.800,0 6.172.730.0 1).521.453.0 651.277,O

1987 75.585,0 68.712.0 6.883,0 8.421.677.0 7.&54.875,0 76&.8Cb,O

1988 706.T.J7.7 fEiI.995.4 4&.742,3 10.035.640.0 9.343.502.0 892.138,0

1990 11.116.234,4 10.670.542.4 445.812,0 11.11&.234.0 10.670.542.0 445.892,0

1990 246.472.&39,0 216.608.321.0 29.&64.318,0 8.&79.449.0 7.671.785,0 1.ai1.664,O

1991 9(1;.543.720.0 S2AUB3.2S1,O 82.450.439,0 6.202.256.0 §.638.159,0 S64.al7,O

Fa'1te: IEClSEJESu/lPA.

(1) Valeres arr1g1tbs pelo IQ>-DI. base dez.S9 .. 100, CCn1l1JtlO Fqn"e1ca, f91.
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o SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é inevitá
vel: amanhã realmente se dará o leilão de privatização da
Acesita. Os clamores e as vozes das lideranças comunitárias,
dos Parlamentares, dos Prefeitos das cidades, das lideranças
sindicais, não valeram nada.

Ontem, estiveram com o Senhor Presidente da República
mais de 20 Deputados da Frente Parlamentar Nacionalista.
Sua Excelência nos ouviu com atenção e recebeu um docu
mento assinado por mais de 100 Parlamentares. Dispôs-se
a reunir uma equipe econômica, hoje de manhã, mas o vere
dicto já estava dado. A Acesita foi um divisor de águas para
o Governo Itamar Franco.

Os grupos econômicos interessados em privatizar a qual
quer preço, no escuro, sem a participação do Legislativo,
falaram mais alto do que os Parlamentares, do que as lideran
ças sindic~is, do que o Prefeito de Timóteo.

Já na sexta-feira, nós, alguns Deputados de Minas Gerais,
juntamente com o Prefeito de Timóteo, Geraldo Nascimento,
e a liderança sindical da Acesita, estivemos com o Ministro
Paulo Haddad, oportunidade em que percebemos que essa
empresa era realmente um divisor de águas no início do Go
verno Itamar Franco.

Registro da tribuna o meu protesto contra essa forma
de privatização. O Presidente da República perdeu uma boa
ocasião de mudar e rejeitar o cronograma e o modo de priva
tizar adotado por um Presidente corrupto, que não tem mais
a credibilidade da Nação, Fernando Collor de Mello. Sua
Excelência perdeu uma boa oportunidade de marcar, já no
início, uma posição muito firme, tendo o Congresso Nacional
como co-partícipe no exame de cada empresa a ser privatizada.

Protesto, então, contra esse modo de privatizar deixando
o Legislativo de fora do processo; protesto contra essa dilapi
dação do patrimônio e contra o endosso de um calendário
feito por um Governo que não tem mais credibilidade; pro
testo contra o desemprego que vai ocorrer na Acesita, sobre
tudo dos dois mil operários que trabalham na seção que utiliza
máquinas antigas, à qual ainda não chegou o avanço tecno
lógico.

. Duvidamos queos novos cO-rripradcires vão inver,tir e pos
sibilitar o avanço tecnológico da Acesita. Este pode ser o
início do aprofundamento da crise econômica, como acon
teceu na Inglaterra, onde a privatização se fez a qualquer
preço.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, falo com o coração
aberto. Nasci a poucos quilômetros da Acesita, sou filho do
Vale do Aço. Nas décadas de 40 e de 50, a Acesita, juntamente
com a Vele do Rio Doce e a Belga Mineira, em João Monle
vade, era a esperança de emprego e de desenvolvimento na
quele vale, considerado um verdadeiro eldorado.

Não é tradição de Minas Gerais dilapidar o patrimônio
nacional.

Faço esse protesto e sobretudo um alerta, de coração
aberto, de alguém que foi jovem nas décadas de 40 e 50,
numa região onde a Acesita foi a esperança de desenvol
vimento do nosso povo, esperança de emprego para os jovens
de toda a região. Infelizmente, falou mais alto nos ouvidos
do atual Presidente da República, Itamar Franco, a voz dos
grupos econômicos interessados numa privatização sem ru
mos, sem critérios, sem parâmetros.

Esperãmos que daqui para a frente outros sejam os diviso
res de água do Governo Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
pede aos Srs. Deputados que se encontram em seus gabinetes
e nas demais dependências desta Casa,que venham ao plenário
para que possamos dar início à Ordem do Dia, da qual constam
projetos de relevante importância para o nosso País.

Com a palavra o nobre Deputado Gilvam Borges.

á SR. GILVAN BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, uma
voz ecoou e deu o primeiro sinal de um retrocesso que preo
cupa todos nós que travamos lutas, batalhas, defendendo a
integridade nas nações indígenas. Ontem foi empossado o
Ministro do Meio Ambiente, que, infelizmente, pertence ao
meu partido. S. Ex· já deu o primeiro sinal que ecoou no
plenário do Congresso, na Câmara dos Deputados. Vários
Parlamentares já se manifestaram aqui, dois de Roraima e
o Deputado Jair Bolsonaro, falando pela Comissão de Defesa
Nacional.

O que nos preocupa é que houve um retrocesso. Uma
pessoa indicada para ocupar o cargo de Ministro do Meio
Ambiente e que conhece profundamente a realidade da Ama
zônia demonstrou que o seu compromisso não é defender
o meio ambiente e muito menos aqueles que a ele estão inte
grados. O Sr. Coutinho Jorge recebe agora o nosso repúdio.
Assumiu ontem a Pasta, .respaldado pelos Deputados que es
tão aqui como seus porta-vozes, dando a informação de que
as reservas das ianomamis, gue foram demarcadas, serão re
partidas e entregues aos fazendeiros, aos mineradores, a todos
aqueles que queiram investir.

Sr. Presidente, a comunidade indígena lamenta profunda
mente esse ato irresponsável e impensado do Ministro Couti
nho Jorge. Tenho certeza de que todas as forças que estão
integradas para defender as comunidades indígenas irão mani
festar-se.

O meu colega, Deputado Rubens Bento, que levanta
a cruz do Evangelho, levanta também a espada para massacrar
e perseguir os índios de Roraima; como o Deputado João
Fagundes, que também levanta a mão à Bíblia e levanta a
espada para esmagar aquelas comunidades.

_Sr.-Presidente.,. é-hor-a de.-registar aqui a posição de cada
.um. Roraima precisa saber quem são esses que estão contra
as comunidades indígenas. Pedimos ao colega Jair Bolsonaro
que se preocupe com a situação do Rio de Janeiro e deixe
as comunidades indígenas em paz. No Estado de S. Ex· o
Sr. Leonel Brizola está deitado nas falácias e na retórica,
enquanto o Rio de Janeiro está um bagaço, entregue à violên
cia, deixando a população à sua própria sorte.

Sr. Presidente, o Amapá se manifesta aqui, neste momen
to, através deste Deputado, para deixar registrado o mais
veemente protesto. Pedimos ao Sr. Presidente da República
que não cometa esse desacerto, porque a pressão internacional'
também virá, e com ela nós contaremos. O Sr. ·Coutinho'
Jorge já deu o primeiro sinal. A Amazônia precisa levantar-se.
Fazemos um apelo ao Presidente da República para que dete
nha aqueles que representam o grande latifúndio, o grande
capital e as oligarquias e querem prejudicar as comunidades
indígenas. Houve um grande avanço. Com a Eco-92, milhares
de hectares de terras das colônias indígenas foram demar
cados. Espero que os companheiros Rubens Bento e João
Fagundes façam uma reflexão e deixem aquelas comunidades
em paz.

Não recebam, meus amigos, o título de. perseguidores
de índios.
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o SR. MURILO PINHEIRO (Bloco - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
não sou representante nem defensor das montadoras de carros
nesta Casa, mas fiquei preocupado quando li, na'revistaIstoÉ
desta semana, entrevista 'do Presidente da Autolatina, Sr.
Pierre de Smedt, na qual ele aborda a atual situação da indús
tria automobilística nacional.

Nessa entrevista, o que nos despertou maior atenção foi
exatamente a preocupação do Presidente da Autolatina com
relação aos possíveis mecanismos que possam ser postos em
prática pelo Governo Federal para tirar a indústria automoc
bilística do País das dificuldades nas quais se encontra, Clata'
mente demonstradas por sua baixa produção carrós~arío ,atuál,.
equivalente em termos quantitativos à de dez anos atrás, ou
seja, à do início dos anos 80, quando o esperado seria 'esta
produção ter crescido em níveis proporcionais ao crescimento
da população brasileira. '

Diante desse quadro, o entrevistado mostra certa preocu
pação com a atual abertura de mercado do setor automo
bilístico através da redução das alíquotas de importação, que
segundo algumas previsões; promoverá até 1996 uma partici
pação de 15% a 20% de carr.6svindos do exterior no mercado,
brasileiro.

Este fato exigirá maior ,poder de competitividade da in"
dústria nacional, hoje responsável por 7% do PIB e que,
só no âmbito das montadoras, emprega 108 mil trabalhadore's,
dos quais pelo menos 20% estarão sob ameaça de' demissão
caso não sejam encontradas saídas para tornar as indústrias
nacionais mais competitivas.

Nós concordamos, Sr. Presidente, que a situação é preo
cupante e merece especial atenção dos novos Ministros da '
área econômica no sentido de que, no contexto da tentativa
de revitalização da economia do País, se· proceda a uma pro
funda avaliação a respeito da situação em que se encontra
a indústria automobilística nacional, como forma de' evitar
futuras demissões em massa em seu quadro de empregados.

Uma das saídas talvez seja a reavaliação do montante
de impostos que incidem no custo final do veículo nacional,
que chega a 36% do preço ao consumidor, enquanto nos
Estados Unidos este montante não passa de 5%.

Acreditamos que o exemplo da Argentinapoderia perfei
tamente servir de referencial para essa reavaliação, pois lá
o Governo baixou os impostos dos carros e aproximou o seu
preço do poder aquisitivo da população, fazendo com que
os mercados interno e externo passassem a absorver uma pro
dução que, de 90 mil veículos em 1990, pulou para 350 mil
veículos em 1992, significando mais emprego, mais consumo,
mais renda, etc.

Enqua,nto ISso, Sr. Presidente, Sr"e Sys. Del?uta?os, ~qui
no Brasil, a cada dia o preço do carro fica mais divorCiado
do poder aquisitivo do consumidor. O carro zero quilômetro,
até a uma década atrás, estava ao alcance da população da
Classe média.' Hoje, por mais simples que seja, se constitui
em privilégio de uma minoria da Classe de renda alta.

Cito como exemplo, Sr. Presidente, o meu próprio caso.
Vejamos: em 1978, como engenheiro civil e servidor público,
adquiri um carro modelo Brasília, financiado em 12 meses
sem entrada. Com o meu salário, pagava as prestações do
carro, o aluguel de casa e custeava as despesas da família,
e sobrava ainda uma reservinha ao final de tudo.

Hoje, Sr. Presidente, para comprar um carro Gol, similar
ao antigo modelo Brasília, seria necessário uma entrada de
50% do valor, o que corresponderia a 42 milhões de cruzeiros,

poupança esta que um assalariado Classe média normalmente
não'possui. Além do mais, o salário iílteiro quase não daria
para pagar 50% do valor de uma prestação mensal do financia
mento de 12 meseS dos 50% restantes.

, ,Para finalizar; acreditamos ainda, Sr. Presidente, que,
ao baixarmos os impostos incidentes no valor do carro, baixan
do o seu preço ao consumidor, a arrecadação de impostos
de uma quantidade bem mais expressiva de veículos a serem
produzidos e comercializados faria com que o País não viesse
a perder receita em conseqüência da redução da tributação
sobre o carro de fabricação nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)

- Sr: Presidente; Sr" e Srs. Deputados, hoje estive com o
Ministro do Trabàlho, WaIter Barelli, para conversar sobre
polItica' salarial. '

Confesso que 'saí do encontro um pouco preocupado.
Embora o Ministro' diga que a atual política salarial é a pior
de todos os tempos, o Governo não está disposto a discutir
o assunto ainda este ano. Disse-me S. Ex~ considera absurdo
que quem ganha mais de um salário mínimo tenha direito
a reajuste salarial de três em três meses e quem ganha um
salário J:!1ínimo tenha direito a aumento de quatro em quatro
me$es. E o mesmo argumento que usei desta tribuna no Go
verno Collor. A questão sensibiliza o Ministro, que se mostrou
aberto à discussão... "

No Governo Collor, em 1991, mais ou menos nesta mes
ma época do ano, fiz greve de fome por 36 horas - e contei

·com a solidariedade de outros companheiros - para pressio
nar o Plenário a votãr a política salarial. Não desejo retomar
o gesto extremado, voltar a agir dessa forma, até porque
WaIter Barelli, um, çompanheiro pelo qual temos o maior
carinho, dirigiu dura,nte muito tempo o DIEESE e sempre
disse que o salário mínimo deveria equivaler a cerca de 350
dólares.

Sr. Presidente, tenho consciência de que Walter Barelli
cumpre seu papel no Governo, mas nós, do Congresso Nacio
nal, não podemos ~urtar a trazer a matéria ao debate do Ple
nário.

Como já fiz ontem e anteontem, apelo para a Mesa no
sentido de que cumprá os arts. 153 e 154 do Regimento e
coloque na Ordem do Dia projeto de minha autoria sobre
a polítIca salarial, o qual conta com cerca de 300 assinaturas.
Discordo dos que dizem que a inClusão de um projeto na
Ordem do Dia, mesmo que tenha o apoiamento de 300 Depu
tados, depende de decisão do Colégio de Líderes. Isso não
é verdade. Pelo Regimento, o Plenário é que aprova ou não
o requerimento de urgência urgentíssima.

Acredito que o próprio Governo não se furtará a apreciar
a matéria se tomarmqs a iniciativa. É Claro que não vou esperar
que ele mande para esta Casa, quem sabe no final do ano
ou no ano que vem, um projeto de política salarial. Existem
diversos projetos na Casa, e o de minha autoria conta com
cerca de 300 assinaturas, já conferidas pela Mesa. O apelo
que faço mais uma vez é no sentido de que seja colocado
na Ordem do Dia, ficando para o Pl~nário a decisão sobre
a tramitação em regime de urgência. E preciso discutir ainda
este ano a política salarial e o salário mínimo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - O requerimento
de V. Ex~ está sob exame. A Mesa oportunamente se mani
festará.

Concedo a palavra ao Deputado Haroldo Lima.
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o SR. HAROU)OLlMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente" Sr~S e Srs. Deputados, na tarde'
de ontem, cerca de' trinta 'parlamentares foram ao Palácio
do Planalto para, numa audiência como Presidente Itamar
Franco, entregar a S: Ex' um abaixo-assinado com 125 assina
turas de Deputados e Senadores.

Esse documento éontém informaçõéi a respeito de irregu~ ,
laridades no processo de privatização das estatais brasileiras,
amplamente divulgadas e examinadas pela Procuradoria-Ge
rai pa República. Nosso desejo e solicitaçã~ ~ra que, tomando
conhecimento daqueles dados e)evando ellJ conta a suspeiçãC?
geral que' paira sobre o' processo de privatjzação da~estat<\is

b'rasileiras, OSr. Presidente da República sustasse os próximos
léiiõ~s, a começar pelo' da Acesita, a se'realizar amanhã.
Além disso, que S. Ex~ fizesse uma análise Clas privatizaçôes'
realizadas até então e, mais, decidisse q'~e. as privadzaçoés
de empresas estatais ,estratégicas só seriaIT\ realizaçlas após
o exanié de todos 'os processos, uma um, pelo Congresso
Nacional. ' " . ,

Sr. Presidente,'fomos recebidos pelo Presidente da Repú
blica de forma muito cortês. S. Ex' nos ouviu com mUita
atenção, mas lamenta~elmente não deu uTnflresposta ~ aitúra
das expectativas dos Parlamentares que lá estiveram. ,O Sr.,
Presidente da República fez-nos ver que: a esta altura dos
acontecimentos, in~elizmente não poderia fazer nada no sen
tido de sustar as priY\ltizações em curso, como é o caso do'
leilão da Acesita, marcado para amanhã., Considerou S. Ex~

qUe há um compromisso já assumido pelo, Governo com rela
ção à efetivação dás privatizações em curso. Chegou a dizer
nos que, em deferênCia àquela visita, iria, a partir de hoje,
submeter o problema à área econômica "do Governo, para
verificar. se existe alguma outra alternativa; .

Na verdade, os trinta parlamentares"que representavam
os 125 que assinaram' o documento - sabemos que outros
tantos não o assinaram porque não houve tempo útil para
tal - à frente dos quais estavam os Sts.Deputados Miguel
Arraes e Waldir Pires, não saíram satisfeitos do encontro
com'o Presidente Itamar Franco.

Os compromissos' que o Presidente dá República disse
ter obrigação de honrar não nos parecem corretos. Disse S.
Ex~ que estava e até hoje está comprometido com a linha
geral das privatizações em curso no Brasil. Ora, o Vice-Pre
sidente da República assumiu o mandato presidencial devido
ao afastamento de um Presidente considerado corrupto, que
pôs em prática um processo de privatiZação absolutamente
lesivo aos interesses nacionais. Esperávamos que o Sr. Itamar
Franco, agora investido da função presidencial, não se com
prometesse com a privatização das estatais, um dos programas
mais prejudiciais aos interesses nacionais.,

O Sr. Presiciep.te da República em'exercício comprome
teu-se a cumprir um calendário a esta altu~a imoral e espúrio.
O ex-Presidente do BNDES, Eduardo Modiano, traidor da
Pátria e agente do capital estrangeiro infiltrado em nossa terra,
fixou um calendário geral para as privatizações no Brasil.
Quando percebeu, na última hora, que o Governo do Sr.
Fernando Collor de Mello estava caindo, 'resolveu alterar o
calendário. Diversos leilões previstos para 1993 foram atrope
ladamente antecipados para este ano. Nos seus últimos dias
como Presidente do BNDES, ~ Sr. Eduardo Modiano aprovou
portaria que reformulou o calendário de forma atropelada
e estranha. E é com esse calendário que lamentavelmente
o atual Governo do Sr. Itamar Franco se diz comprometido.

Sr. Presidente, desejo notificar V. Ex~ e os membros
desta Casa de que o Diário Oficial da União do dia 3 de
outubro, dia das eleições municipais em nosso País - já estava
em curso a derrocada do Goverúo 'do Sr. Collor de Mello
- publicou a Portaria n9 82 da CÓlnissão de Privatização,
presidida pelo Sr. Eduardo Modiano, conhecido traidor da
Pátria. Essa portaria antecipou' diversos leilões de estatais
brasileiras. O Sr. Eduardo Modiano, que faz parte da quadri
lha Collor-Modiano-PC Farias - acho que o Sr. PC Farias,
dessa quadrilha de três, é o mais subalterno - presidiu em
29 de setembro, dia em que realizamos a sessão de votação
do afastamento do Sr. Fernando Collor de Mello, a privati
zação da CÍli. 'Industrial do Poliptopileno, uma das maiores
estatais do Brasil, sendo que o principal comprador foi o
ex-Ministro Pratini de Morais. O 'Si. Pratini de Morais, no
dia da votação do processo de impeacbment, comprou uma
estatal brasileira, vendida pelo traidor da Pátria, Eduardo
Modiano.

E, naquele mesmo dia, mais uma vez às escondidas, quan
do todo o País estava atento à votação aqui realizada, o Sr.
Eduardo Modiano resolveu contratar, em nome do BNDES,
duas firmas, a Máxima e a Ernest Yankee - esta de origem
norte-ámericana - para fazer à avaliação do patrimônio da
Rede Ferroviária Federal S.A., visando acelerar sua priva-
tização. ' ,

Sr. Presidente, todo o povo brasileiro ficou escandalizado
com a reforma dos jardins da Casa da Dinda, que custaram
2,5 milhões de dólares. Ora, num só dia, o Sr. Eduardo Modia
no, às escondidas, para promover a privatização da Rede
Ferroviária, pagou à Máxima e à Ernest Yankee um milhão
de dólares pelos serviços prestados. E as duas empresas fize-
ram uma avaliação por baixo., , '

Em nossa opinião, O povo brasileiro, algum dia, cobrará
caro desses tr'aidores toda essa tramóia feita em detrimento
do patrimônio doPaís.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Fatos lamentáveis vêm acontecendo no Colégio Estadual

Rui Barbosa, em Juazeiro, na Bahia.
Segundo denúncias que recebi dos diretores do Grêmio

Estudantil daquela escola, a política de repressão ,e de intransi
gência da atual direção da escola, na pessoa· daSr~ Áurea
Sobreira, tem prejudicado sobremaneira o clima democrático,
necessário numa instituição de ensino.

A Sr~ Áurea Sobreira tem dirigido a escola como se esta
fosse uma divisão militar. Recentemente, pelo fato de uma
estudante gestante ter ido à aula sem o fardamento exigido,
a referida senhora suspendeu a aluna por 15 dias, mesmo
tendo esta alegado que o seu estado a impedia ,de usar o
fardamento exigido.

A direção do Grêmio Estudantil, muito corretamente,
resolveu protestar contra a atitude arbitrária, e a resposta
que obteve da diretora foi também a punição dos líderes,
culminando com a expulsão do estudante Manoel Cavalcanti
Filho, diretor da entidade.

Ora, Sr. Presidente, um fato desta natureza não deveria
ser trazido à Câmara dos Deputados, ante a gravidade dos
problemas nacionais e mesmo do meu Estado, a Bahia. Entre
tando, figuras como esta senhora, que, como se sabe, foi
nomeada por indicação de um Deputado desta Casa perten
cente ao PFL, o Deputado Jorge Khoury, infestam a educação
na Bahia. Para este tipo de "educador", aluno bom é o aluno
submisso, sem opinião própria e, de preferência, sem partici
pação política.
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Imaginem V. Ex~ o clima criado numa escola em que
a diretora suspende uma aluna gestante pelo fato de ela não
estar fardada. Que clima peeducação e de diálogo se pode
estabelecer entre professpres e alunos ante tamanha intransi
gência e tanto desprep~9? . ,

Nós, que nos rejubilamos com a presença maciça da ju
ventude "cara-pintada" nas mas exigindo o impeachment do '
Collor, se tivéssemos em cada escola do Brasil uma diretora
autoritária como a S~ Áurea Sobreira, certamente estaríamos
a lamentar a ausência do povo nas ruas cobrando a punição
dos envolvidos nas inúme,ras irregularidades por todos nós
denunciadas.

Ê evidente que a principal marca da escola pública é
a insuficiente qualidade do ensino. Aspectos relaciopados às
condições de infra-estrutura e aos salários dos mestres preju
dicam esta qualidade. Mas o,utro aspecto também muito im
portante diz respeito à falta de liberdade e à repressão imposta
por professores despreparados e antidemocráticos, que, vez
por outra, principalmente por injunções políticas, ocupam
postos de direção destas escolas. Este é um problema que
está diretamente relacion~do à construção de um novo País
democrático, onde as pessoas tenham liberdade de se mani
festar e de expressar as suas opiniões. Este passo precisa ser
dado primeiramente na escola, palco inicial da cidadania, onde
a criança e o jovem estão galgando os primeiros degraus na
condição de brasileiros.

Enviei telegramas à 'diretora do Colégio Estadual Rui
Barbosa criticando os atos arbitrários cometidos contra os
alunos.

Era preciso trazer esta denúncia a esta Casa, até para
demonstrar 'aos estudantes do Colégio Rui Barbosa que exis
tem Parlamentares e vozes na Câmara dos Deputados que
não concon~aIl). com este tipo de atitude. E para reafirmar
também que a permanência dos jovens exigindo democracia
e honestidade nas ruas e nas escolas é um dos grandes frutos
deste processo de mobilização acontecido no 'Brasil. '

o SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a malha rodoviária do Estado de,Roraima precisa ser urgente
mente completada com asfaltamento da BR"174, que liga Ma
naus a Boa' Vista e, daí até as fronteiras da Venezuela e
da Guiana se transforma na BR-401. Ê muito triste e até
lamentável que se veja o estado de abandono em que se encon
tra a estrada federal, cuja importância para o estado de Rorai
ma se funde, naturalmente com as perspectivas de desenvol-
vimento. '

Para uma decisão política de governo, peço a atenção
de S. Ex~ o Ministro dos Transportes, Deputados Alberto
Goldman, no sentido de patrocinar o asfaltamento de tão
importante rodovia, que representa a ligação definitiva da
cidade de Boa Vista ao restante do País, além de abrir fron
teiras para'o exterior.

Muito tenho falado sobre a natural necessidade de Rorai
ma aproximar-se dos países vizinhos, que lhe podem propor
cionar oportunidades comerciais das mais importantes, abrin
do-se-Ihe as portas para outros países da região do Caribe.
A ampliação. comercial da Zona Franca de Manaus também
seria possível através da ligação permanente com esses países.

O Estado'de Roraima é hoje, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, o único Estado da Federação não ligado por rodo
via asfaltada ao restante do País, isto sem falar do Amapá,
que tem dificuldades naturais. Daí apelarmos para o bom-

senso, para o discernimento dos homens públicos responsáveis
pela aplicação dos reCursos orçamentários.

,Vemos que as dificuldades de, transporte estão agravando,
ano a ano e cada vez mais, o abastecimento interno do Estado,
visto que as mercadorias vindas de Manaus e do Sul do País
demoram sempre cerca de trinta dias paI:a, chegar, e isso quan
do os caminhões e, ônibus não permanecem atolados em imen
sos buracos formados pelas freqüentes chuvas na região sul
do nosso Estado. '

Ê uma verdadeira aventura, Sr. Presidente, chegar li Boa
Vista pela via rodoviária. Ê um absurdo, que as autoridades
do país responsáveis p,ela malha viária nacional não tenham'
percebido que somente a BR-174 não tem asfalto em sua
extensão. E há mais'. A conservação, tão necessária quanto
a implantação definitiva, continua preéária, pois sem recursos,
é impossível o 69 B~taihão de Engenharia e Construção realizar
os serviços de man~tenção.

A pavimentação da estrada BR-174, que liga Manaus
a Boa Vista, é o clamor do povo rorairilense.

Sr. Presidente, concluindo, queremos dizer ao nobre 'De
putado Gilvam Borges que não somos, em'a,bsoluto, persegui
dores de índios, não somos contra é\ demarcação de terras
indígenas e não queremos expulsar os índios do seu hábitat
natural. Queremos 'conviver com os índios de Roraima e pro
porcionar-lhes uma vida digna, menos pobre do que a, que
estão vivendo hoje~ Ê notória a mortandade dos índios iano
rriamis. Só aqueles que não conhecem a realidade de Roraima
podem falar como ,0 nobre Deputado Gilvam Borges, que
conhece os índios ianomamis muitos dos quais já morreram
desde que foi demarcada a reserva indígena:' '

Era o que tinha'a: dizer.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, ontem vários
Deputados integrantes da Frente Parlamentar Nacionalista,
em audiência com o ,Presidente Itamar Franco, entregaram
a S. Ex~ documentoassinado por 125 Parlamentares. Naquele
documento, S. E{(" se posicionavam a favor da suspensão
do leilão da Acesita, que deverá acontecer amanhã, e também
a favor da necessidade de uma discussão do programa de
privatizações, que deve ser submetido ao Congresso Nacional,.

Evidentemente todos nós sabemos que a decisão de colo
car as privatizações 'nas mãos do Executivo foi desta Casa,
mas entendemos que nunca é tarde para corrigir erros e arbi
trariedades cometidas. Hoje aguardamos com expectativa o
resultado de uma reunião que o Presidente da República se
comprometeu a fazer com sua equipe econômica para analisar
os argumentos expost9s por nós ontem. Até agora, os dados
que tenho confirmam a realização do leilão da Acesita.

Queremos registrar desta tribuna que é lamentável o pro
grama anterior ser mantido pelo novo Governo sem a menor
discussão. Queremos dizer também que muito nos preocupam
as palavras do próprio Ministro Paulo Haddad publicadas na
Folha de S. Paulo de hoje.

Afirmou S. Ex~:

"Estamos chegando ao 209 leilão e se procurarmos
com lupa não encontraremos nenhum tostão que tenha
ingressado no Tesouro. Foi só papel."

O Ministro Paulo Haddad disse isso, mas confirmou a
realização do leilão da Acesita.

Estamos preocupados também com o anúncio de que
o Governo pretende mudar o limite de participação do capital
estrangeiro na venda das empresas estatais de 40% para 100%,
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o que é lamentáveL Contiimàmos na expectativa de que seja
sumetido a esta Casa o programa de privatizações, para que'
elas sejam analisadas caso a caso. Isso é o flue espera 'signifi-
cativa parcela dos Parlamentares. , .

Amanhã estaremos integrando um grupo que estará no
Bolsa de Valores dó Rio de' Janeiro para protestar contra
mais uma privatização, 'a da Acesita. Preferfamos estar aqui
dizendo que o leilão havia sido suspenso 'por iniciátiva do
Executivo e comemorando tal atitude. Infelizmente isso não
aconteceu. Portanto, amanhã estaremos juntos com aqueles
quévão protestar, no Rio de Janeiro, colltra a entregll de
~ais uma e~tataL

Durante o discurso da Sr'! Maria Laura, o Sr. .Rob.
son Tuma, 29 Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que fi ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli
veira, 19 SecretáriQ. ,

O SR. 'PRESIDENTE' (Inocêncio Oli\:eira) - Concedo
a palavra ao Sr. Fláv~o Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Sri?; Deputados, nos
meados de setembro de cadà ano, instala-se na sede da' ONU,
em Nova Iorque, sua Assembléia GeraL Para um enorme'.
percentual de pessoas, a organização internacional não passa
de um foro político. Mas isso não representa a verdade. Tra
ta-se de uma entidade intergovernamental que, além deassun
tos políticos, tem desenvolvido programas muito importante
pelo mundo afora, desde a década de 50. Dentre as muitas
áreas cobertas pelas suas atividades técnicas, a ONU e sua
família de organizações internacionais incluíram desde muito
cedo a reabilitação das pessoas com deficiência. O objetivo
é o de procurar levar o mundo atual a se' conscientizar da
seriedade dos problemas das pessoas com deficiência e dos
direitos que elas têm a uma vida normaL ..

No ano de 1976; a 34' Sessão da Assembléia Geral da
ONU reconheceu 1981 como o "Ano Internacional das Pes
soas Deficientes", durante o qual se pretel1!lia basicamente
que se concretizasse a verdadeira consckntização dos direitos
até então expressos em "Declarações", dentro de ideais de
participação plena e de igualdade.

A nível operacional, a Organização' .das Nações Unidas'
e diversas Agências Especializadas aprovaram para o "Ano
Internacional" o que ficou reconhecido como "Plano de
Ação", que incluía reuniões regionais em todos os continentes,
um simpósio de técnicos para assistência técnica destinadas
a pessoas com deficiência, além de muitas outras providências
que objetivavam gara':ltir a concretização .de todas as resolu-
ções anteriores. '

Um dos resultados promissores do "Ano Internacional
das Pessoas Deficientes" foi o estabelicim'ento de comissões
nacionais para a coordenação de atividades planejadas para
o ano, em 147 países do mundo.

No prosseguimento dos esforços para levar os muitos
países a reconhecer direitos e a montar esquemas adequados
de proteção e assistência a pessoas deficientes, tivemos, du
rante o ano de 1982, um fato importante no âmbito interna
cionaL A Assembléia Geral da ONU aprovou a Resolução
n9 37/53, no dia 3 de dezembro de 1982, adotando o "Programa
Mundial de Ação", referente às pessoas deficientes e procla
mando o período de 1983 a 1992 "A Década das Pessoas
com Deficiência."

De um lado, o "Programa Mundial de Ação" é um progra
ma do tipo guarda-chuva para lutar pela prevenção das defi-

ciêpcias, pela reabilitação e participação plena das pessoas
deficientes na sociedade. De outro, a "Década" ficou sendo
uni. período mais longo de tempo para intensificação de esfor
ços concretos para a implementaçãódo "Programa Mundial
de AçãO" referente as Pessoas com Deficiência".

A agenda dos trabalhos da Assembléia Geral da ONU
deste ano de 1992 previu a realização,de 4 sessões plenárias
(realizadas nos dias 12 e 13 de outubro), para discutir ,os
resultados da "Década" e para propor ações que reafirmem
os objetivos do "Programa Mundial de Ação" para muitos
anos mais, na tentativa de atingir os objetivos de uma socie
dade p~ra todos.. Uma socie,dade em que os deficientes não
sejam considerados párias ou ped.intes ou inconvenientes,
mas, sim, cidadãos. participantes.

Obrigado!

O SR. CARLOS LUPI (PDT~RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, temos
assistido, nos últimos dias, a uma nova campanha desleal,
inescrupulosa e infame por parte de vários órgãos da imprensa,
que nos faz voltar à época da ditadura, quando se tentava,
de toda maneira, eliminar Brizola da vida pública brasileira.
Na época, 'usavam a força do autoritarismo, a censura à im
prensa e todo tipo de mentira deslavada para destruir a lide
rança de Brizola. Mas a verdade sempre vence. Nem a cassa
ção, nem os métodos arbitrários utilizados conseguiram impe
dir que Brizola vencesse as eleições para Governador do Esta
do do Rio de Janeiro, em 1982. Construiu-se o PDT que
hoje se faz forte e presente em mais de 400 prefeituras em
todó o território nacional, com milhares de Vereadores e três
Governadores de Estado.

A impressão que se tem, Sr. Presidente, é que aqueles
que tentaram destruir Brizola na época da ditadura militar

.estão deixando seus discípulos exatamente na realidade polí
tica atual, e agora tentam, mais sofisticadamente, através de
uma mídia poderosa liderada pelo Sistema Globo, impor à
população brasileira a morte política de Brizola, incentivando
novos Cabos Anselmo, de triste memória, para todo o povo
brasileiro.

Não bastassem as campanhas orquestradas contra o Go
verno Estadual, ainda tentam impor uma derrota eleitoral
a Leonel Brizola - onde o PDT perdeu as eleições: Rio
e Porto Alegre; e onde o PDT ganhou: Cuiabá,' Curitiba,
Niterói, Campos, etc., a vitória é atribuída às lideranças locais
e não a Brizola ou ao partido. '

O que querem com isso é algo muito mais sério do que
manipular informações e enganar a população. Querem, na
verdade, enterrar o projeto político do PDT, que é o único
realmente comprometido com a educação em horário integral
para as nossas crianças, o nosso Ciep. Querem sepultar a
luta que travamos em defesa das empresas nacionais. Querem
tirar do mapa brasileiro a verdadeira luta da emancipação
do povo que Brizola, desde 1979, prega em todo o território
nacional. Querem destruir o mais forte e coerente político
brasileiro, que é Leonel Brizola, porque essa elite sabe que
Brizola é a única ameaça a seus privilégios que há decênios
só a favorecem, em detrimento da maioria da população que
padece de todas as necessidades básicas.

Nós, do PDT, sob o comando da liderança de.Brizola,
surgimos do nada, com plantas no deserto, suportando, ao
sol, a falta de água, porque nossa raiz é profunda. Não serão
os algozes da democracia, os filhos da ditadura e os aspirantes
a Silvério dos Reis que irão,nos destruir.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 22 23101

Sairemos mais fortes ainda dessa etapa da luta, mais con
victos de nossos ideais e mais confiantes no destino que certa
mente haverá de proporcionar o encontro de Leonel Brizola:
com a Presidência da República.

o SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o 'se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
vimos acontecer os primeiros dias do Governo do Presidente
Itamar Franco. O Brasil experimentou novos estilos, assimilou
novos nomes, descansou das conturbações que exigiam mu
danças, decidiu-se por manifestar seu voto de confiança nos
que assumiram as rédeas do País. . .

Creio, Sr. Presidenté, que a inclinação do povo, pela
confiança no novo Governei, é o caminho correto. De minha
parte, pessoalmente, assumo a mesma postura, copfiando na
queles que agora ocupam o Palácio do Planalto, os Ministérios
e as Secretarias vinculadas à Presidência da República.

Este comportamento me parece absolutamente racional
e lógico. Os membros da Câínara dos Deputados, ouvido
o povo, souberam imprimir novos contornos à vida institu
cional do País, dando, através do afastamento do então Presi
dente da República, um exemplo. ao mundo .da possibilidade
de se solucionarem crises institudonais pelos meandros da'
democracia, sem o uso da força, mas fazendo imperar o prima-
do da lei. .

E, se assim se fez, at()~ !de,oposição inconst;qüentes não
podem subsistir, valendo w.u gesto de apoio por um espaço
de tempo que, realmente, possa.:dar idéia das ações, se eficien
tes ou não, sem o que o julg~mento do Governo passa a
ser procedimento temerário.

Lamento, Sr. Presidenté, que manifestações açodadas te
nham previsto resultados "pífios" para0 Govérno do Presi-'
dente Itamar. Franco. Entretanto,. nos primeiros dias já se
percebe, nitidamente, o equívo~ c'ómetido por aqueles críti-·
cos apressados. Até mesmo os empresários de São Paulo,
que se inquietaram com os notnesque assumiam a área econôc
mica do Governo, já se queda~):respeitosamente"âs idéias
e aos planos dos novos MinistrôA. do Planejamento e da Fa
zenda.

Por fim, Sr4' e Srs. Deputados,: penso que este voto de
confiança no novo Governo é um imperativo do próprio pro
cesso histórico que estamos vivendo. Gestos en{ contrário
atestariam é!- irresponsabilidade, do povo e do Parlamento'
brasileiro, perante todo o mundo. Sbmos igualmente respon
sáveis por este Governo e a ele devemos apoio, solidariedade,.
respeito e, sobretudo, paciência, para que o mesmo possa
assentar-se em seus planos e projetos, recuperando o País
de sua estagnação econômica, oferecendo-lhes espaços ,ao
crescimento de há muito desejado.

Apóio <;> ,Governo do Presidente Itamar Franco e o faço
com inteira responsabilidªde, na certeza de que outro compor
tamento revela elevado grau de irresponsabilidade, o que não
me caracteriza como pessoa e como;parlamentar.

Era o quetinha a dizer, Sr. Presidente, s~s e Srs. Depu
tados.

O SR. VIRMONQES CRUVINEL (PMDB ~ GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-~ e Srs. Depu
tados, erram os que afirmam que ninguém é insubstituível.
Como substituir Ulysses GuimarãeS? Ninguém há que possa
fazê-lo. Entretanto, sua obra precisíl ser continuada.

Continuar a tarefa do Dr. Ulysses Guimarães é algo desa
fiador, que somente enobrecerá a quem se dispuser a assumir
tal honroso encargo, sobretudo no alvo m,ais significativo do

futuro que embala a vida do Deputado Ulysses Guimarães,
que. é, sem dúvida, a institucionàliza~ãô do sistema parlamen-
tarista de goverriO~ . .

, Nao se pode 'esperar o parlamentarismo, nem promo
vê-lo, sem que no bojo qas negociações se veja a figura singular
de Ulysses Guimarães. Ele é a bandeira do parlamentarismo.
Como tal se afigura insubstituívei, mas é perfeitamente possí
vel que se lhe assuma óespaço, fazendo-o respeitosa e condig
namente.

Creio, Sr~ e$rs': Deputados, que esse espaço, no mo
mento histórico em. que vivemos, pe~teilce ao Deputado Ibsen

. Pinheiro. E assim afirmo porque, ceiríhecendo-o bem, sei ser
ele um homem equilibrado, íntegro, carismático e merecedor
de' toda a credibilidade e da melhor estima de todos os seus
pares.·

.. A luta pela implantação do parlamentarismo não se confi
gura como de um partido, de uma pessoa ou de grupos isola
dos. É. um compromisso da seriedade e da honradez, dos
que buscam estabelecer níveis de governo transparentes, ofe
recendo à sociedade e às instituições tranqüilidade e continui
dade, isentando-as'de crises e de instabilidades prejudiciais.

, Àssim, penso que deveríamos apelar ao Deputado Ibsen
Pinheiro para que o nosso Presidente abraçasse a bandeira
do parlamentarismo, no espírito da continuidade da tarefa
a .que se comprometera o Dr. Ulysses Guimarães, ·por ser
ele, Ibsen Pinheiro, a meu ver, o político mais adequado
a fazê-lo, no presente momento.

Não o fará, por certo, como homem de partido; mas
como político de·um perfil que o situa acima das agremiações
partidárias, mercê da isenção pessoal com que age e da inde
pendência que bem caracteriza a vida política de Ibsen Pi
nheiro.

Deixo aqui este apelo ao Deputado Ibsen Pinheiro, espe
rando encontrá-lona responsabilidade de dar prosseguimento
à tarefa parlamentarista do Dr. Ulysses Guimarães.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Depu
tados.

O SR. JOSÉ EGYDlO (Bloco - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o café
plantado por todo o território fluminense no século passado
também alcançou Itaocara, às margens dario Paraíba do Sul,
no noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Foi por causado café que a .aldeia de Itaocara tomou-se,
em 1889, o ponto terminal da Estrada de F.yrro de Cantagalo.
Naquela ocasião Ita:ocara passou a constituÍr efetivamente um
núcleo urbano, que se desenvolveu ao longo da linha férrea
e em tomo da estação ferroviária.

O café com o' tempo foi abandonado, mas, como ocorre
nos demais municípios da região,' o setor primário continua
tendo posição destacada no quadro sócio-econômico de Itao
cara. Quase toda a mão-de-obra ocupada está ligada ao setor
primário, o qual também gera quase todos os salários pagos.
Apesar disto, só um terço do valor da produção municipal
decorre daquele setor.

A atividade primária mais dinâmica é a pecuária leiteira.
Apesar da baixa produtividade, oriunda do fato de ser a quase
totalidade dos pecuaristas formada por pequenos proprietá
rios, com baixa capacidade de endividamento e conseqüente
impossibilidade de adoção de recursos técnicos mais atuali
zados, a produção leiteira tem crescido. Ela é comercializada
através da Cooperativa Agropecuária de Itaocara.

A produção agrícola refere-se principalmente às lavouras
de cana-de-açúcar e arroz. A cana é cultura tr.adicional em
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Itaocarz. e c;bastece as usinas de aguardente ali existentes.
Apesar de empregarem relativamente poucas pessoas,

as indústrias cooperaram com um terço da receita de Itaocara.
Destacam-se os estabelecimentos de produtos alimentares;
de bebidas e extração e beneficiamento de minerais não-me
tálicos. A extração de calcário é feita no Distrito de Laranjais.

Itaocllra, debruçada sobre o rio Paraíba do Sul, é terra
de gente trabalhadora e de fibra, gente que tem feito da vitória
se;; objetivo.

Ao povo de Itaocara o meu respeito e as minhas felicita
ções ,?ela passagem do aniversário da cidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados.

.") S':'" CARLOS SCARPELI;\l1 (PST - PRo Pronuncia
c segumte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
:JS jornús õe hoje noticiam que o Presidente da República,
2!8mai Fn1Dco, estaria profundamente chocado com o quadro
-ck rob,'eza a que o País ficou reduzido. Segundo depoimento
do navo i'1inistro da Agricultura, Deputado Lázaro Barbosa,
o GQ\'~rno pretende subsidiar uma cesta básica de alimentos
a p:~r,05 inferiores aos de mercado.

{"or outro lado, assistimos a um novo fenômeno social,
at'i há pouco tempo inexistente no Brasil: os chamados arras
tões, cr'e são grupos vandálicos que invadem as praias cario
C35, '2'T cmO'fenào roubos e se envolvendo em conflitos. Pelo
'''0,(: (:iG~ '.íderes dessas hordas, que descem dos morros e
S2e'7. ':bs s,"b;jrbios cariocas em direção à Zona Sul, doravante
é'S a<;0;';s visarão também supermercados e casas comerciais.
".!?;?n:1~:" certamente, o alvo serão os bairros mais elegantes,
~~ó' '",::'.n:":3 rrnis abastadas.

,-,,:c se pode deduzir, o País se encontra numa fase
": r::2"" de uma convulsão social, de imprevisíveis conse-

1",,') 'J3.stará apenas subsidiar alimentos e vendê-los a
preços r,,~r:Jresque os praticados no comércio. Tão absurdos
i,':t<'él r,3 :LS:.OS dos alimentos que a maioria da população

sequer de meios para comprar um pão ou um

CC'/lemo e sociedade precisam selar um pacto dirigido
2',11'& '-";~2 ampla e profunda reforma das estruturas econômicas

3C,~.::'i=, C:":a obsolescência se choca com a realidade dos
;:0~:",:S ,jió'.s. }:ão podemos nos manter insensíveis diante de
(:~o ~oiDbri"5 perspectivas. O Brasil tem de mudar seu perfil
5:)Oé';, a começar de uma justa distribuição da riqueza. OS
";c:.)S '",',oc1emsos, que fizeram crescer seus patrimônios às
C,",,> 3 ::e '.'171 modelo econômico perversos e desigual, têm,

:j", "'"fietir quanto à conveniência de perder um pouco
-,:;< '.:\ ·"[;.Í;',rihã não perderem tudo.

::'2 ü QUie tinha a dizer.

;ê":. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronuncia o
se:s,ó,k :5iscurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
:,'i:;;',2 :,;'·I:wra neste instante é de emoção e homenagem
cc Ulysses Guimarães e ao ex-Senador Severo Go
mes, ess'cs dois notáveis brasileiros cujo trágico desapareci
'1l'cil,'Çj d,,;ÍX3 lacunas profundas, precisamente em um mo
::,(;'1'0 ·,z.e óiÍÍcil e delicado para a vida nacional.

::;-?-lu sobre Uiysses Guimarães é discorrer sobre os mais
" ".'J~" 'X",, c, fatos da história recente do País, pois deles parti

,)c:J[HO simples figurante, mas como personagem
" :,';fl;JF.nte, graças às suas qualidades de homem público

c;:g::.:J, c',(;n;ado extremamente dedicado às causas da Nação.

A característica de buscar sempre a negociação, o enten
dimento, a conciliação, própria de quem reconhece na política
o exercício sério e único capaz de solucionar os conflitos de
idéias e interesses, fez do Dr. Ulysses Guimarães um interlo
cutor respeitado e admirado, sobretudo porque sabia preser
var, como poucos, os seus posicionamentos, os ideais em defe
sa da Nação, além de compreender e interpretar posições
políticas e ideológicas adversárias,

Daí a sua indiscutível liderança em momentos marcantes
como, por exemplo, em 1974, quando em quando, 1974, na
condição de anticandidato, percorreu o País para pregar a
d~mocracia em contraposição à ditadura e ao processo de
e:eições indiretas então vigente.

O título de "Senhor Diretas" foi-lhe atribuído diante de
amplo reconhecimento do seu' trabalho ao liderar as memo
ráveis manifestações do povo brasileiro na luta pela retomada
do direito à cidadania, mediante a reconquista do voto.

Quando se evidenciaram graves impasses, aqui mesmo
nesta Casa, durante a Assembléia Nacional Constituinte, foi
a autoridade de Ulysses Guimarães - com suas decisões fir
mes mas serenas, e, acima de tudo, imparciais -, a verdadeira
garantia para a superação dos entraves políticos, a fim de
que se concluísse aquela árdua tarefa de se elaborar uma
nova ordem constitucional para o Brasil.

Ainda mais recentemente, quando o Poder Legislativo
~em conhecido maiores demonstrações de soberania, afirma
ção e grandeza perante a opinião pública, graças ao comporta
mento digno e correto dos que o integram, ressalta a figura
de Ulysses Guimarães, cuja humildade e perseverança o fize
ram ultrapassar adversidades para se firmar como o principal
guerreiro em defesa da dignidade e honradez da prática po
lítica.

Quis o destino que o seguissem, nessa derradeira trajetó
ria, sua extraordinária companheira, dona Mora, e o amigo
Severo Gomes, homem público com idênticos atributos de
dignidade e amor à Pátria, que honrou São Paulo ao repre
sentá-lo no Senado Federal e em todas as funções que exerceu.

Ao grande líder Ulysses Guimarães, a Severo Gomes,
dona Mora e dona Henriqueta, as mais sentidas homenagens,
com a convicção de que os seus exemplos haverão de se multi
plicar em benefício de um Brasil melhor, mais justo e desenvol
vido. pelo qual lutaram até os últimos instantes de suas vidas.

<> SR.AROLDO GÓES (PDT - AP, Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, assomo
a esta tribuna para registrar um acontecimento auspicioso
e da maior relevãncia para a aviação comercial brasileira e,
ao mesmo tempo, congratular-me com o Dr. Rubel Thomas,
Presidente da Varig, que anunciou ontem a abertura de uma
nova linha para a Asia.

Com um moderno Jumbo 747-400, a referida empresa
aérea começa a voar no próximo dia 15 pa~a Bankcoh e Hong
Kong, com escala em Jogannesburgo, na Africa do Sul. Serão
dois vôos semanais, partindo do Rio às terças e sextas-feiras,
com escala em São Paulo.

É importante destacar, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, que a significativa contribuição comercial e cultural,
que haverá de docorrer dessa iniciativ,i do Df. Rubcl Thomaz,
manifestar-se-á, sobremaneira, na pc!ítica externa, na forma
de fortalecimento das relações bilaterais entre os países envol
vidos na operação mencionada.

Aliviando atrações culturais com o que há <te melhor
no mundo a preços competitivos, a Varig estará abrindo novos
mercados para produtos brasileiro:;, como frutas frescas, flo-
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res, couro processado e pedras preciosas, além da importação
de téxteis, brinquedos e produtos eletroeletrônkos.

Apesar da gravidade econômica do momento, vale ressal
tar que a Varig dá um exemplo inconteste às empresas nacio
nais, pois conseguiu elevar sua produtividade, conquistar no
vos mercados, renovar sua frota com os mais modernos aviões
do mundo e, simultaneamente, enxugar e aperfeiçoar seu qua
dro de funcionários.

É, portanto, com o espírito de empreendimento, compe
tência e fé no Brasil, demonstrado pelo Dr. Rubel Thomaz,
que haveremos de recolocar o Brasil no caminho seguro do
desenvolvimento e do bem-estar sociaL-

Era o q!!e tinha a dizer.

o SR. JÚLIO CABRAL (PTR - RR. Pronuncia I) seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"; e Srs. Deputados, nova
mente assomamos à tribuna para imprecar o aspecto calami
toso de uma crise econômica sem precedentes, qual seja, o
das carências da rede hospitalar pública conjugadas com as
elevadíssimas. mensalidades cobradas pelas entidades presta
doras de serviços de sáude aos seus usuários.

No momento em que o Governo da República muda
de mãos, cabe, mais uma vez, afirmar que, fundamentalmente,
esse "Programa de Estabilização Econômica" não passa de
tediosa carta de intenções, de enfadonha exposição de motivos
-tecnicamente tida como boa - mas profundamente injusto.

As carências crônicas dos estabelecimentos hospitalares
públicos, Sr. Presidente, formando um quadro tristemente
terceiro niundista, em que se verificam precárias instalações,
ausência de profissionais qualificados e estimulados ao traba
lho por salários condignos, dispensários vazios de medica
mentos básicos, índices alarmantes de infecção hospitalar, so
ma-se a selvagem elevação dos preços dos produtos farmacêu
ticos essenciais à vida e à saúde, financiando o despudor e
a imoderação dos lucros. Aumentos que chegaram a 40,75%
em uma semana, Sr. Presidente, conforme denúncia da im
prensa.

Fraudes e mais fraudes se acumulam na área da adminis
tração hospitalar, e os fraudadores do contribuinte cada vez
mais cínicos, cada vez mais ricos, imprudentes, avançam sobre
o Erário!

Esse o quadro, essa a miséria com que se defrontam
milhões de brasileiros, numa sfntese imposta pelas limitações
regimentais de tempo.

Erro clamoroso esse de mergulhar a Nação num libera
lismo de arremedo, desprezando certa dose de "intervencio
nismo conformador", capaz de ajustar direitos e relações eco
nômicos.

Não adianta maquilar a crise com soluções cosméticos
a oito anos e meio da virada do século. Se as soluções ditas
liberais não triunfam, temos de buscar, através do Poder Públi
co, alternativas de bem-estar social.

A Constituição, no § 49 do art. 173 dispõe que:

"A lei reprimirá o abuso do poder econômico que
vise à dominação dos mercados, à eliminação da con
corrência e ao aumento arbitrário dos lucros."

No art. 174, está firmado que o Estado é o "agente norma
tivo e regulador da ativid~d~ econômica (...)."

Nenhum mistério nisso, por conseguinte!
Daí, Sr. Presidente, o Estado não ser mero "articulador

dos agentes privados", como pretende o "Projeto Brasil",
elaborado pela jovem equipe econômica de D. Zélia Cardoso

de Mello, hoje indiciada por envolvimento excessivo com os
interesses privados, em detrimento do interesse público, pela
digna Polícia Federal.

É bem o caso de repetirmos o Pe. Vieira, num dos seus
sermões:

"Como os ouvidos são dois, a boca uma, sucede
que, entrando pelos ouvidos duas verdades, sai pela
boca uma mentira. "

Qualquer abertura de mercado requer um Estado forte
organizad? .e plancjador para aliviar as tensões que as desigul~
dades sociais geram, sobretudo nos momentos de transição.

O Estado, hoje no Brasil, está omisso, quase demissio
nário, ao invés de
ser o fiscal do processo de abertura econômica, assegurando
o bem-estar social, caindo na contrafação ideológica e no
estelionato político.

E o povo, perdendo a fé nas instituições, aí está, à míngua
de medicamentos, leitos e instrumental médico, presa do libe
ralismo selvagem e sem alternativas.

Fica, aqui. o nosso apelo ao recém-empossado Ministro
da Saúde, Deputado Jamil Haddad, para que procure minorar
o sofrimento injustificável do povo, numa área vital à sobrevi
vência como a que lhe é dada administrar.

A crise aí está, Sr. Presidente, foi gerada pela falta de
moralidade. Restauremo-la, pois!

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr';; e Srs. Deputados,
por uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, os estudantes e idosos de Belém tiveram suspenso
um direito já garantido. No caso dos estudantes, a meia passa
gem no transporte coletivo, e passe livre no caso dos idosos
com mais de 60 anos.

O direito, que faz parte da Lei Orgânica do Município
de Belém, foi garantido, de fato, a peso de muita luta e pres
são, uma vez que a Prefeitura Municipat de Belém, através
de sua Companhia de Transporte Coletivo - CTBEL -,
demorou a obrigar as empresas de transporte de passageiros
a cumprirem a lei.

Hoje, por força de liminar concedida pelo Desembar
gador Calistrato Alves de Mattos, do TJE: em favor das em
presas de transporte de passageiros de Belém, tanto os estu
dantes, como parcela significativa dos idosos da capital paraen
se, não estão podendo usufruir do direito que têm, sofrendo
imediato prejuízo.

Só para tomar como exemplo, 46% dos quase 20 mil
estudantes da UFPA pegam quatro ônibus por dia, no desloca
mento casa-universidade-casa, sem contar outras atividades
como estágio, pesquisa etc. Cada um desses estudantes, ao
longo de um mês, amargará um prejufzo de Cr$75.400,OO.
Isso considerando somente os dias úteis. Se uma família de
baixa renda contar com dois ou três estudantes que dependam
de transporte, considerando a recessão em que vivemos, estes
poderão até ter a continuidade dos estudos inviabilizada.

A atitude do Desembargador, em conceder a liminar,
vem sendo questionada não só pelos impactos sociais que
vêm causando, como também pela sua impropriedade proces
sual. Isso tem sensibilizado várias instituições implicadas direta
ou indiretamente na decisão judicial, como: OAB, Univer
sidade Federal do Pará, Câmara Municipal de Belém, CT-
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BEL, várias entidades estudantis e a Federação Paraense de
Asso,ciaçiio de Aposentados e Pensionistas do Estado. Inclu
sive a Câmara Municipal de Belém entrou, no dia 20-10-92,
com ação no Supremo Tribunal Federal suspendendo os efei
tos da liminar e questionando o mérito do processo..

Por força da pressão dos estudantes e de manifestação
contrária de vários segmentos da sociedade civil, o próprio
Desembargador Calistrato Alves de Mattos, no mesmo dia
20, se viu obrigado a voltar atrás em sua decisão de conceder
a liminar.

É inconcebível, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
que, para a garantia.de um direito, além de lutar para fazer
constar em lei, seja preciso ir às ruas fazer pressão afim
de garantir a aplicação da lei e, depois ainda, lutar contra
decisões jurídicas que cassam o direito já assegurado.

o SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, mantidos
alguns exemplos lamentáveis verificados nesta fase inicial do
Governo Itamar, creio que veremos consagrada mais uma
grande fraude política nacional. . .

A indignação causada à Nação, decorrente da dimensão
dos níveis de corrupção registrados na era Collor, bem como
a tragédia social causada pelo falacioso projeto de moder
nidade em vigor, levou milhões de brasileiros às ruas, a exigir
não apenas o afastamento de Collor, em nome da consagração
de valores éticos e morais na administração pública do País,
como também em defesa de uma política econômica indutora
da superação da recessão, do desemprego, da recuperação
dos salários reais dos trabalhadores e, portanto, de uma vida
digna para esta sofrida população. .

Comprometido publicamente com esses propósitos, o Sr.
Itamar Franco assumiu a Presidência da República. Entre
tanto, quanto à política econômica, logo constatou-se a fragili
dade do compromisso assumido com a Nação, uma vez que,
da área econômica do Governo, anuncia-se a adoção de medi
das que apontam não somente a manutenção, mas o aprofun
damento do quadro desalentador legado por Collor.

Como estratégia de equilíbrio das finanças públicas, o
Governo Itamar acena com uma perversa proposta de ajuste
fiscal de emergência, baseada no aumento da receita da União,
através da criação do ITF ou na sobretributação, em 10%,
do Imposto de Renda, ambas as opções concebidas linear
mente, ou seja, afetando nas mesmas proporções tanto o pre
cário nível de vida do trabalhador Eriberto, quanto o perfil
nababesco de vida dos mafiosos do esquema PC/Collor e da
elite em geral.

Apesar do discurso, observa-se a real disposição de
complacência ou mesmo de conivência com a escala brutal
de sonegação de impostos no País, cujo enfrentamento efetivo,
complementado pela racionalização das despesas, seria sufi
ciente para o saneamento do atual quadro crítico das finanças
públicas.

Quanto ao aspecto da moralidade e da ética, dois exem
plos tendem a incompatibilizar o Governo Itamar com os
valores defendidos pelo povo brasileiro no processo de mobili
zação nacional pelo impeachment de Collor.

O primeiro refere-se à nomeação do Sr. Lázaro Barboza
para o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.

Indiferente às denúncias comprovadas de irregularidades
praticadas pelo atual Ministro, à época em que ocupou o
cargo de Secretário-Geral do MARA, denúncias essas farta
mente veiculadas pela imprensa nacional e que ensejaram

_~_0o d~~rta conjUnta de várias entidades nacionais repre~
sentativas ou·de· ap6io aos trabalhadores rurais, apelando para
a revisão da nomeação, o Presidente Itamar, em sua estragégia

.de conciliação de intereses partidários e regionais na compo
sição do Ministério; reafirmou a nomeação de Lázaro Barbo
za, maculando assim o perfil moral de seu Governo,

O segundo exemplo, tendente a deteriorar os padrões
de moralidade e credibilidade do Governo Itamar, diz respeito
às recentes declarações prestadas pelo Ministro da Indústria,
Comércio e Turismo, Sr. José Eduardo de Andrade Vieira,
ao jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 19 de outubro,
nas quais condena a política de incentivos fiscais para as regiões
Norte e Nordeste do País.

Em primeiro lugar, queremos deixar registrado que a
corrupção generalizada, que tem caracterizado a história dos
incentivos fiscais regionais e o caráter concentrador dos mes
mos, provocaram o desvirtuamento desse instrumento de de
senvolvimento regional, transform;mdo-o, inversamente, em
instrumento indutor do aprofundamento da escala das desi
gualdades econômicas e sociais que diferenciam as regiões
dinâmicas das regiões economicamente periféricas do País.

Dessa forma, entendemos como imprescindível, a redefi
nição conceitual e operacional dos incentivos regionais, com
vistas ao resgatamento do perfil social, econômico e moral
desse instrumento, adequando-o assim aos objetivos de supe
ração dos 'desníveis econômicos e sociais daquelas regiões do
País.

Entretanto, tais críticas à natureza concentradora e anti
social dos incentivos fiscais, originárias do proprietário do
grupo Bamerindus, como as verificadas na citada materia da
Folha de S. Paulo, constituem, no mínimo, uma grande farsa
ou, o que é muito pouco provável, a exteriorização de um
longínquo ato de busca de penitência.

O Sr. José Eduardo de Andrade Vieira é um dos princi
pais beneficiários da política de incentivos fiscais e um dos
principais exemplos de síntese de toda a deformação crista
lizada com a prática da mesma.

As informações de que dispomos atestam que o Ministro
possui quatro empreendimentos agropecuários incentivados
na área da Amazônia Legal:

1. Caume Agropastoril, localizado em Boa Vista - RR,
aprovado em 1985, com área do projeto envolvendo 26 mil
hectares, sendo 15 mil hectares com pastagens. O valor origi
nal do projeto foi estimado em 3.277.771,38 BTN, equiva
lentes, a preços corrigidos para 20 de outubro de 1992, a
Cr$10.913.518.920,00. Em 1991, foi enquadrado na novalegis
lação dos incentivos fiscais (Lei nQ 8.167, de 16-1-91), sofrendo
reformulação com a desistência da atividade de rizicultura,
originalmente prevista, recebendo aporte adcional de recursos
dos incentivos, no valor de Cr$12.534.299,88 UIF (Unidade
de Incentivos Fiscais), equivalentes a Cr$51.777.129.660,OO
a preços de 20 de outubro de 1992. Ainda em 1991, o projeto
recebeu duas liberações de recursos, totalizando cerca de
Cr$5.986.418. 974,00;

2. Marupu Agropastorii, também localizada no Município
de Boa Vista - RR, com área do projeto, de 10 mil 250
hectares, aprovado no ano de 1966, portanto, ainda no tempo
da antiga SPEVEA (Superintendência do Plano de Valoriz
çaão Econômica da Amazônia) e, dado como implantado so
mente em julho deste ano, ou seja, 26 anos após o início
de sua implantação. O projeto envolveu recursos de incentivos
fiscais da ordem de 7.230.575,06 BTN, equivalentes a
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Cr$24.074.594.778,60, a preços de 20 de otubro,de 1992, sendo
3.021.633 BTN de recursos adicionais, concedicl0s ainda neste
ano' , , ,.-

'3. Marabá Agropastoril, localizada no Município de Ma
rabá - PA, com área do projeto de 42 mil, 224 hecates,
aprovado em 1988, com o orçamento original de 1.897.577,33
VTN, o que equivale a Cr$ 6.318.087.413,00, a preços de
20 de outubro de 1992; , .

4. Fazenda de São Geraldo do Ari\g.ua~a, ,localizada no
Município de Xinguara - PA. ,

Ainda não dispomos de dados econômicos do empreen
dimento, entretanto, este projeto do Grupo Bamerindus cons
titui o pior exemplo das barbáries que. t~m acompanhado a
história dos incentivos fiscais da Amazônia. No ano de 1987,
foi objeto de denúncia pela tPT (Comissão Pastoral da Terra),
junto à Polícia Federal, ao Ministro da Justiça, na época e,
ao Ministério do Trabalho, em Belém, por emprego de traba
lho escravo e outas formas de violência aos direitos humanos.
Sobre os fatos de violências inomináveis ocorridos nessa fazen- .
da do Sr. Aridrade Vieira, transcrevemos trecho do docu
mento institulado Carta da Igreja de Marabá, assinada pelos
Bispos D. Patrício José Hanrahan (Conceição do Araguaia),
D. José Elias Chaves (Cametá), D. Erwin Krauler (Xingu)
e, D. Altamiro Rossato (Marabá), divulgado em abril de 1987:'

" ...Temos em nossas mãos, depoimentos de posseiros,
laudos médicos, declarações de autoridades, depoimentos de
sindicatos dos trabalhadores que relatam os tristes aconteci
mentos. Tendo a sede da fazenda do Banco Bamerindus como
quartel-general e sob o comando do capitão Saldanha, cerca
de 100 soldados e pistoleiros vestidos com fardas da PM,
portanto fuzis e metralhadoras, investiram contra os povoa
dos. Mulheres estupradas, crianças amarradas e penduradas
pelos cabelos, obrigadas a servir de chamariz para os pais;
homens amarrados e espancados com coronhadas de fuzil,
pisoteados e chutados, forçados a comer excrementos de ani
mais, engolir cigarros e folhas com espinhos; bombas de gás
lacrimogêneo atirados no templo da Assembléia de Deus;
tiros ininterruptos e espancamentos dentro da Igreja Católica,
cabelos cortados a facão; contínuas ameaças de depravação
sexual; saques e roubos generalizados; interrogatórios sob coa
ção dentro da sede da Fazenda Bamerindus; mulheres grávidas.
e crianças tendo que rastejar na lama e entre formigueiros
enquanto as balas zuniam por sobre suas cabeças. Assim se
pretendeu levar a paz e a tranqüilidade ao campo numa opera
ção que contou com o apoio de viaturas, aviões, rádios, ali
mentação e alojamento para os soldados nas Fazendas Bame
rindus, Cib, Pau Ferrado e Pau Preto... "

Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, é esse cidadão,
pasmem, Ministro do Governo Itamar Franco, que teve a
coragem de, em veículo da grande imprensa nacional, conde
nar os incentivos fiscais regionais, caracterizando-os muito
mais como concentradores da riqueza do que como instru
mento favorecedor dos trabalhadores.

Portanto, esta é uma grande e triste marca do início do
Governo Itamar. Com este perfil, não acredito que qualquer
partido, minimamente decente, ainda tenha dúvidas em conso
lidar uma posição francamente opositora a esse Governo.

o SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
comemora a 22 de outubro sua data magna o Estado da Cidade
do Vaticano, o menor país do mundo, com menos de meio
quilômetro quadrado de área.

Encravado na cidade de Roma, Capital da Itália, é um
Estado esclesiástico constituído em 1829 após o Acordo de
Latrão. É a sede do papado. Também conhecido como Santa
Sé, que é o órgão supremo da Igreja Católica Apostólica
Romana, tem fiéis espalhados por todo o mundo, num total
de 880 milhões.

O Vaticano é o centro principal de educação católica
superior, especialmente para os clérigos treinados para altos
cargos. São cerca de 65 institutos de educação papal que lá
funcionam, entre eles a conhecidíssima Pontifícia Universi
dade Gregoriana.

.A Biblioteca do Vaticano é uma das mais ricas e formosas
do mundo. Fundada em 1450 pelo Papa Nicolau V, inclui
mais de um milhão de livros, 74 mil manuscritos e 7 mil incuná-
bulos.

Os museus do Estado são altamente valiosos. Encerram
afrescos de Rafael, de Michelângelo e de outros grandes artis
tas do Renascimento, movimento cultural que muito deve
à atuação dos papas. Existem também maravilhosas coleções
etruscas e egípcias. A pinacoteca do Vaticano é admirável.

Com tal riqueza artística, à qual se soma a Basília de
São Pedro e sua bela praça, o Vaticano é regularmente visitado
por milhares de turistas, que lhe fornecem uma importante
fonte de receita.

Sendo sede da Igreja Cat~licaApostólica Romana recebe
também numerosos peregrinos, que vão receber a benção
papal.

Por sua importância religios1'í e artística, o Vaticano, ape
sar da área reduzida, é um dos principais estados do mundo,
sendo a pl:!lilVra de seu chefe, o Papa, muito considerada.

Reverentemente, felicito o Papa e a Igreja Católica Apos-,
iólica Romana pela passagem da data magna do Vaticano.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr' e Srs.
Deputados.

O SR. FRANCISCO SILVA (PST - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
situado na Baixada Fluminense, o Município de São Gonçalo
comemorou seu aniversário no dia 22 de setembro.

Com uma área de 228 quilômetros quadrados, geralmente
plana, à exceção da região sul, onde se localizam as serras
Grande, Calaboca, Tiriricas e Itaituindiba, São Gonçalo é
dos Municípios mais povoados do Estado do Rio de Janeiro.
A planura de seu território e a proximidade com a cidade
do Rio de Janeiro, aliadas ao seu clima agradável, respon
deram pelo crescimento acelerado de sua população.

São Gonçalo já forma com Niterói uma conurbação, e
o processo estende-se para Itaboraí. Isto ocorre graças às
facilidades geradas pela Ponte Costa e Silva, que liga Niterói
ao Rio de Janeiro.

A proximidade com a capital do Estado é responsável
pelo crescimento industrial e comercial de São Gonçalo, hoje
um importante pólo econômico.

Possui São Gonçalo consideráveis recursos minerais, co
mo barita, quartzo, feldspato e caulim. Os granitos verde
e rosa são intensamente explorados, e destinam-se à produção
de mármore e paralelepípedo. Existem também fontes de
águas mineral muito aprecidas.

O Município teve seu território freqüentado pelos portu
gueses desde o final do século XVI. Na virada do século
XVIII, São Gonçalo possuía 23 engenhos, produzindo açúcar
e aguardente em grande quantidade. Tal era sua riqueza que
mereceu referência especial do Marquês do Lavradio ao passar
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seu posto de Vice-Rei do Estado do Brasil ao seu sucessor,
D. Luiz de Vasconcelos e Souza.

Seu desenvolvimento no século XX, sobretudo no setor
industrial, valeu-lhe a designação de "Manchester Fluminen
se" .. A vida cultural tam9~m tem prosperado e o número
de escolas é enorme, inclusive faculdades.

Parabenizo o desúmuqo povo gonçalense pelo transcurso
do aniversário de emancipação política do Município.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados.

, .

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA...Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs'.. Depu
tados, hoje, exatamente hoje, 21 de outubro de 1992, a Tdbu
na da Bahia compl'êta 23 anos de existência, permanecendo
jungida e fiel ao lápjdar ensinamento de sua edição inaugural:
"São preferíveis os espinhos da liberdade às flores da servi
dão".

Na diretoria, na redação, na revisão, na oficina, há de
tudo: desde a alegria à dor, do sofrimento ao bem-estar, da
angústia à paz. Porém, dentre todos os sentimentos, ninguém
há de encontrar "o medo de ser feliz".

Nas páginas da Tribuna da Bahia,a comunidade, não
só da Bahia como de outros Estados, busca e encontra a
interpretação de suas lutas libertárias, de suas reivindicações
econômica e sociais, de suas ânsias ecológicas e ambientais,
de seu ódio à opressão, seja política, de raça. de classe, de
sexo ou de pensamento. Daí a crônica do jornal Tribuna
da Bahia se identificar, misturar e confundir com qualquer
uma das mais belas, brilhantes e genuínas páginas da recente .
história da Bahia.

O idealis~9 d~ Elmano Castro,. fundador do jornal, con
sorciado com a incomparável competência do saudoso etalen
toso jornalista Quintino de Carvalho, criaram o mais moderno
e fecundo canal de comunicação escrita. À época, a reper
cussão da iniciativa foi tão marcante em todo o Estado que
a Assembléia Legislativa da Bahia instituiu, corno estímulo
ao jornalismo profissional, o valioso Prêmio Quintino de Car
valho, que até os nossos dias é o mais disputado pelos jorna-
listas da crônica política. " .

. Os editores-chefes que o sucederam mantiveram a mesma
h~ha'programática: Cid Teixeira, Sérgio Gomes, João Ubaldo
~belf(~ e Paulo R.obe~"to.Sampaio. Esquecido não pode, nem
ha de fIcar, o eqUIlíbno mteligente do culto Walter Pinheiro
que com sua experiência e competência jornalística torna est~
matutino cada dia mais acreditado e lido.

. P~r d~rra?e!ro, da ~~ssa fala não fic~rá ausente a figura
m~lOr. o mtrepIdo e IUCIdo comandante, jornalista Joacy
Go~s, que, a todo momento, proclama: "prefiro os espinhos
da lIberdade às flores da servidão".

.Só nos resta parabenizar pela efeméride toda a valorosa
eqUipe da Tr~buna da Bahia, desejando que ela continue a
ser, como ensmou Ruy Barbosa, a vista da Nação, para enxer
gar o que lhe malfazem, devassar o que lhe ocultam, colher
o que lhe sonegam ou roubam, velar pelo que lhe interessa.

A Quintino de Carvalho, a admiração e a saudade de
quem, ainda menino, conheceu a força de seu idealismo e
a enormidade de seu talento.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
ocupo hoje esta tribuna para denunciar ao País gravíssimos

acontecimentos que estão ocorrendo no Rio de Janeiro: Ve
reador eleito pelo 'PT,' cuja campanha teria sido financiada
pelo tráfico de drogas (Jornal do Brasil, 16/10, pág. 15); arras
tões de pivetes e adultos que aterrorizam' as praiás da Zona
Sul também atacam nas ruas próximas à orla marítima, agre
dindo pessoas, assaltando pedestres, danificando automóveis,
invadindo ônibus pelas janelas e jogando pedras. (O Globo,
19/1O,pág. 11).

. Sr. Presidente, Sr'~ eSrs. Deputados, apesar do' feriado
- Dia dos Comerciários -, o medo deixou as praias do
Rio d~ Janeiro vaúas depois de um fim de semana violento.
No 'domingo, gangues rivais de jovens armados de paus e
pedras transformaram as praias e ruas da Zona Sul em praça
de guerra, aterrorizando e assaltando o povo. Agora, o·grande
medo no Rio de Janeiro é que as levas de favelados e os
arrastões invadam os edifícios. Eles estão encarando a Polícia;
está cada vez pior. No Rio de Janeiro, caso a mesmíssima
política contuinue manobrando, vai ser preciso um policial
para cada cidadão. Comenta-se que a Zona Sul está prepa
rando a reação contra as gangues que vêm da Zona Norte
e das favelas para invadir as praias e edifícios cOm os arrastões.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deptuados, voltando ao caso
do Vereador da cidade do Rio de Janeiro, que foi financiado
pelo tráfico de drogas, entendo que há obrigação ,do Partido
dos Trabalhadores de, imediatamente, adotar as providências
contra ele e expulsá-lo do partido, porque "o PT é intransi
gente com a impureza, ao contrário do PDT".

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, em maio de 1991,
o 10 Distrito Policial de Iacareí, São Paulo, instaurou inquérito
policial, sob nU 325/91, para esclarecer o envolvimento dos
membros do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Cam
pos, ligado à Central Única dosTrabalhadores e PT, no assalto
à mão armada praticado no Motel Yes Ltda., situado na Estra
da Velha, Rio-São Paulo, n9 2.500 - Jacareí,. São Paulo,
ocorrido no dia 20 maio de 1991. Os assaltantes identificados
- Carlos Ribeiro de Jesus, José Ramos de Oliveira; Ediberto
Bernardo dos Santos; Clodomir Tomé; Milton de Moraes e
Neusa Auxiliadora Veiga - foram denunciados como incursos
nos artigos 157 e 288 do Código Penal.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, desejo chamar a
atenção de V. Ex~s para o excelente e brilhante aditorial publi
cado, ontem, 20 de outubro, pelo jornal O Globo,intitulado
"Hordas na Paia", num momento em que o Rio de Janeiro
está totalmente desgovernado e desviado do bom caminho.

De fato, o escrito pelo jornal O Globo faz perfeitas consi
derações:

19 "As Cenas mostradas pela televisão não permi
tem dúvidas quanto ao caráter organizado dos "arras
tões". Apenas grupos com estrutura de comando e
planos bem traçados são capazes de concentração, infil·
tração, ação simultânea e dispersão - e tudo isso se
viu, nas praias, domingo."

Cumpre ainda registrar a segunda importante conside
ração do editorial:

"Qualquer reação que não considere os fatos comO
indicadores de uma gravíssima crise de autoridade e
de ordem pública será fadada ao Fracasso. O Rio espera
que o Governador Brizola, uma vez que seja, tenha
uma visão correta dos problemas que são de sua respon
sabilidade - e que seja capaz de superar a frustação
da recente derrota eleitoral, em nome do bem público."
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Sr. Presidente, passo a ler editorial de O Globo para
quecollste dos Anais da Câmara dos Deputados:

.Hordas na praia

O que aconteceu domingo em praias da Zona Sul
não foi simples perturbação da ordem, e seria temeri
dade considerá-lo episódio isolado.

As hordas que se derramaram em corrida aluci
nada por toda a extensão da areia não roubaram apenas
bolsas e relógios; principalmente, arrancaram 'do cida
dão carioca e dos visitantes da cidade o bem precioso
da paz .dominical.

Ir à praia é direito inalienável e histórico do mora
dor do Rio; gratuito, é o prazer mais democrático que
a cidade oferece, e que sempre foi a base de sua fama
mundial. Tudo isso foi espezinhado nos acontecimentos
afrontosos de domingo, de Copacabana ao Leblon,
com uma seqüência de novos tumultos, no fim da tarde,
em,diversos pontos finais de ônibus.

Vamos agora aceitar passivamente que o prazer
de ir à praia seja substituído pelo medo de ir à praia?
As' famílias serão obrigadas a se fecharem em casa
nas manhã de sol - porque a praia tem novos donos?
Os turistas serão mais uma vez afungentados, desta
vez definitivamente?

As cenas mostradas pela televisão não permitem
dúvidas quanto ao caráter organizado dos "arrastões".
Apenas grupos com ·estrutura de comando e planos
bem traçados são capazes de concentração, infiltração,
ação simultânea e dispersão - e tudo isso se viu, nas
praias, domingo.

Qual a resposta da autoridade constituída? Havia
policiais em quantidade da Zona Sul, durante a confla
gração, e não foram suficientes. Isso prova que não
havia preparo, nem organização à altura do preparo
e da organização vistos nos "arrastões".

Para o próximo fim de semana, há tempo de recu
peração. Seriam inaceitáveis confissões de impotência,
ou qualquer sorte de desculpas. O Governo estàdual
tem tempo para planejar, para identificar os grupos,
investigar sua motivação e ir ao seu encontro nos pontos
de origem nos subúrbios e na Baixada Fluminense,
para um esforço dissuasório. E há tempo também para
estabelecer na Zona Sul esquemas ostensivos de prote
ção que tornem impensável uma repetição dos aconteci
mentos de domingo.

Qualquer reação que não considere os fatos como
indicadores de uma gravíssima crise de autoridades e
de ordem pública será fadada ao fracasso. O Rio espera
que o Governador Brizola, uma vez que seja, tenha
uma VIsão correta dos problemas que são de sua respon
sabilidade - e que seja capaz de superar a frustração
da recente derrota eleitoral, em nome do bem público."

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, data venia, sem
desejar nada ensinar aos membros do Partido dos Trabalha
dores é conveniente que sejam revistos os quadros de filiados
do PT e refugados os maus filiados para não prejudicar a
imagem da agremiação partidária. Há meses, houve necessi
dade de o Exército brasileiro, em exercício programado, sain
do de suas atribuições de defesa da Pátria, de garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem, patrulhar, a praça
na Tijuca, no Rio de Janeiro, a fim de evitar perturbação
da ordem causada por constantes arrastões em toda a extensão

da Praça Saenz Penã, evitando os saques ao povo carioca
e aos visitantes da cidade. O papel do exército não é esse,
mas no atual Rio de Janeiro parece ser a solução.

Era 9 que tinha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB -SP. PrOImncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
vejo-me no dever de voltar ao tema privatização. A orientação
presidencial para que o Programa Nacional de Desestatização
seja revisto abre oportunidade para sugestões. Essa oportu
nidade não pode ser perdida por aqueles que, entendendo
a necessidade da diminuição da presença do Estado da Econo
mia, concordam tambéni com o Sr. Presidente da República
quando ele sinaliza que esse programa pode e deve ser aperfei-
çoado. .

Ontem, ocupei esta tribuna para sugerir aos Srs. Ministro
do Planejamento e Presidente do BNDES que desengavetem
projeto elaborado por técnicos do Banco do Brasil com vistas
à privatização da Acesita. Meu objetivo foi, principalmente,
mostrar que o Governo tem disponível um projeto que, por
sua conformação técnica e operacional, pode levar a um mo
delo de privatização sem traumas e sem riscos de prejuízos
para o Estado.

Minhas observações de hoje são complementares, e se
colocam no campo político-estratégico. Ao revisar o Programa
Nacional de Desestatização, seus responsáveis precisam elirtlÍ
nar o risco de o Estado ser alijado de seu papel estruturante.
Os que, na iniciativaprivada, querem por que querem o afasta
mento do Estado da prática capitalista, ou são maus brasileiros
ou estão destatentos aos ensinamentos da História contem
porânea.

Repito que o Estado não deve substituir o' particular na .
produção de bens e serviços onde a iniciativa privada é capaz
dessa tarefa. No entanto, seria irracional, seria demonstração
de cegueira com relação aos princípios capitalistas admitir
que o capitalismo terá sobrevida sem a participação do Estado
na preparação e sustentação da infra-estrutura para as forças
ativas da Nação.

Nas palavras do ensaísta norte-americano Robert Heil
broner, a infra-estrutura é, para a economia, o que os trilhos
representam para os trens. Os Estados Unidos diminuíram
a presença governamental na sustentação da infra-estrutura,
e agora amargam o fracasso econômico. Segundo o mesmo
ensaísta e pesquisador, nada menos do que 80% do declínio
no crescimento da produtividade norte-americana, desde os
anos 70, podem ser dabatidos à negligência com a infra-es
trutura.

Esses trilhos, vale também repetir, são representados pe
las usinas siderúrgicas, pelas estradas e meios de transporte,
pela energia nas suas diversas vertentes, pelo sistema de teleco
municação, mas igualmente pela interação governo-particu
lares, no âmbito do sistema financeiro, como vem praticando
o Japão, que assentou nesse comportamento moderno os ali
cerces de seu sucesso econômico.

Ainda segundo o ensaísta Heilbroner, no futuro próximo,
o que separará o capitalismo que alcançou sucesso do modelo
fracassado será a capacidade do homem de criar instituições
e entendimentos entre os capitais público e privado. Um fato
que Adam Smith já antevia, quando assinalou que a sociedade
próspera de uma divisão adequada de tarefas entre setores
público e privado, e não do encolhimento indiscriminado do
papel do Estado.

Sinto-me à vontade para dar esse alerta. Entre outras
razões, porque apenas repito palavras que proferi desta mesma
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tribuna em 12 de agosto do ano passado, no mesmo cenário
político em que foi lançado o Programa Nacional de Desesta
tização. Sigo, portanto, antes e acima de tudo, preocupado
não com homens, mas com os interesses maiores da Nação.

Muito obrigado.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a crise
política brasileira desperta o respeito pela postura, severa
e rigidamente enquadrada nos lindes constitucionais, das For
ças Armadas.

Para uma República historicamente conturbada por inter
venções exóticas, ao longo de sua História, fruto do caudi
lhismo hispano-americano, as Forças Armadas vêm-se com
portando exemplarmente.

Isso só as engrandece, pois não temos tropas mercenárias
no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, diferentemente
do que ocorre em algumas de suas congêneres latino-ame
ricanas.

Isso é legalismo, é legalidade pragmática!
O seu comportamento, inclusive, está a garantir a gover

nabilidade imprescindível ao País.
A Nação, hoje, não está à mercê dos acontecimentos.

A retomada de rumos, a volta à normalidade ética é fato
possível, sem traumatismo institucionais. O resto virá com
a pacificação dos ânimos, tudo enquadrado no ordenamento
jurídico.

Parabéns ao povo brasileiro pela índole pacífica demons
trada nos protestos de rua, sem demasias; parabéns à CPI
da corrupção pelo trabalho árduo, monástico, que só engran
dece o Congresso Nacional; parabéns às Forças Armadas pela
sua serenidade e respeito à ordem e à legalidade democráticas.

Só assim o Brasil crescerá verdadeiramente.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr,5 e Srs.

Deputados.

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero falar, hoje, de privatização. Assunto que me diz respeito
e responsabilidade, pois tenho a honra de presidir a Subco
missão Especial para Acompanhamento do Programa Nacio
nal de Desestatização desta Casa.

Já se notam, aqui e ali, restrições a esse projeto que
considero um dos mais importantes para o resgate da economia
nacional. Não quero com isso dizer que não se deva discuti-lo.
O diálogo e a troca de idéias é sempre saudável. Mas há
que se reconhecer - e alguns dos homens do novo Governo,
como o Ministro Paulo Haddad, o reconhecem - que temos
uma lei extremamente boa a reger o processo de privatização.
E mais ainda: o Congresso Nacional deve ser ouvido a qual
quer alteração que por acaso se pretanda fazer. Não só pelas
características de entendimento entre o Parlamento e o novo
Governo, mas também porque temos trabalhado muito nesta
Casa sobre o assunto.

Importante é, em primeiro lugar, entender o processo
de privatização como uma estratégia de Governo e da econo
mia e não apenas como uma decisão política. Estratégia que
vem dando frutos excepcionais no mundo inteiro, independen
temente da cor política ou ideológica dos muitíssimos Gover
nos que a adotaram mundo afora. A privatização está acima
de diferenças geográficas e, é claro, de interesses pessoais.
Ela é, hoje, reconhecida como solução inteligente e eficaz.
E aqui no Brasil já temos resultados palpáveis e positivos.

Interromper ou dificultar esse processo já consolidado
é andar para trás. E não podemos, nesse momento crucial
da vida brasileira. conviver com retrocessos. O Ministro Paulo
Haddad já disse que não haverá mudanças na venda das em
presas com leilões já marcados.•Sá.bia decisão, sem dúvida.
Mas, e a seqüência? E o futuro? Não podemos, neste momento
grave, ceder a pressões corporativistas, a idéias retrógradas,
que afastem o Brasil de seu caminho em direção ao futuro
e ao progresso, à recuperação econômica, às leis do mercado.

A questão das moedas pode ser rediscutida. Mas não
de uma forma sectária, com predisposições e pré-julgamentos
apressados. Se este Governo provou a utilização de moedas
papel, não o fez de maneira intempestiva õu apressada.

Na questão da privatização deve-se levar em conta que,
em primeiro lugar, estão as leis de mercado. Se se quer vender
alguma coisa, o preço e as condições de venda têm de facilitar
e estimular a venda e não torná-la inviável. Isso vale para
qualquer venda. Em alguns casos, será possível se exigir paga
mentos em moeda corrente, cash. Em outros, não. Tudo de
pende das condições de cada empresa, de sua rentabilidade,
do retorno de investimento. Pois não se pode imaginar privati
zações sem possibilidade de retorno do investimento e também
de lucro. O lucro não é pecado. Apenas é um instrumento
dos negócios e fundamental para o desenvolvimento. Proibir
o lucro é impedir o progresso.

Há ainda a ver aqui o papel social da privatização. Ela
tem uma força enorme de democratização do capital. Através
dela se permite o acesso dos empregados às ações da empresa
e, em conseqüência, à participação automática dos empre
gados no seu lucro. Um preceito constitucional antigo (data
da Constituição de 1946), mas, pelo fato de jamais ter sido
regulamentado, priva esses empregados de urtla forma indiscu
tível de distribuição de renda. Pergunte-se aos empregados
da Usiminas e das outras estatais já privatizadas se eles querem
voltar ao regime antigo. Não hajá quem o queira. Estão todos
satisfeitos.

Mais ainda: a privatização é fenômeno mundial de resul
tados provados e comprovados como vitori0sos. Por que no
Brasil seria diferente? Seríamos incompetentes para conduzir
o processo? Seríamos de tal forma sectáriós e corporativos
que impediríamos uma marcha do País na direção de seu
futuro e de sua redenção? Não posso aceitar isso. Não somos
incompetentes e muito menos sectários. Ao contrário, o povo
brasileiro prima pela moderação.

E há maIs. Todos sabemos que o programa de desesta
tização tem como um de seus núcleos, um de seus princípios
básicos, a diminuição do déficit público, uma das maiores
causas da renitente inflação que nos persegue, perversa, impe
dindo novos investimentos, achatando salários, promovendo
recessão e desemprego. E quando usamos as moedas-papel
- as impropriedades chamadas de moedas podres - estamos,
justamente. diminuindo a dívida pública, desde que elas são
papéis desta dívida, propulsora importante do déficit interno.

O Programa Nacional de Desestatização não é e não
pode ser considerado o programa de um Governo. Ele tem
como objetivo não só a modernização deste País como também
a diminuição da dívida interna, a busca da eficiência e da
competitividadc, princípios, hoje, básicos e fundamentais em
qualquer economia que pretenda evoluir e se desenvolver.
E, nos dias de hoje, é ponto pacífico que justiça social só
se faz com desenvolvimento e com geração de riquezas e
empregos.
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Estamos diante de um quadro trágico de diminuição da
receita nacional. A arrecadação cai assustadoramente não só
pela sonegação - que se deve combater com todas as forças
e meios - como também pela forte recessão que derruba
vendas, comprime salários, pressiona preços e desestabiliza
o mercado diminuindo a geração de impostos. Sabemos todos
que não há solução fora do desenvolvimento e que jamais
teremos desenvolvimento se não tivermos investimentos. E
a privatização é fonte de investimentos. Uma delas, é verdade,
mais importante e também igualmente indispensável como
a poupança e o capital de risco, nacional ou estrangeiro, princi
palmente este, já que os capitais brasileiros são escassos e
indisponíveis.

Temos, hoje, uma dívida social de enormes proporções.
Precisamos resgatá-Ia com urgência. E a privatização é uma
das saídas mais evidentes e imediatas para isso. Ela é uma
das fontes mais pródigas e menos onerosas como forma de
se obter os recursos indispensáveis. Precisamos do investi
mento, seja nacional ou estrangeiro, sem preconceito. Não
poderemos pagar esta dívida social através de empréstimos
que nos onerem. Já se tentou isso e o resultado é essa monu
mental dívida externa.

Mas voltemos, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, à
moeda-papel, injusta e erradamente chamada de moeda po
dre, pois que esses papéis são para o Tesouro Nacional uma
moeda que o livrará de pesadíssimos ônus imediatos e fortes
inibidores da luta inadiável contra o processo de aceleração
inflacionária.

Sabemos todos que a dívida interna brasileira é imensa
e remunerada com jros altíssimos. Pois essa dívida é formada
justamente por esses papéis ditos podres. Quando se privatiza
uma empresa recebendo como pagamento esses papéis, a dívi
da pública cai na razão direta das moedas-papel utilizadas
na operação de venda da empresa. Com isso, o Tesouro Nacio
nal deixa de pagar juros pesados.

E, pela própria legislação que regula a venda de empresas
estatais, esses juros que o Erário deixa de p,agar serão obrigato
riamente investidos em projetos sociais. E com esse dinheiro
que o Brasil poderá começar a resgatar essa outra dívida 
a social - tão grave e mais perversa que a dívida interna.
O dinheiro representado por essas ditas moedas podres se
transformará imediatamente em saneamento básico, em cre
ches e centros de saúde, em escolas, em casa própria. Enfim,
se transformará em investimentos sociais diretos que benefi-

ciarão a população mais carente deste País.
Por fim, é preciso muito cuidado quando se tratar de

alterar o atual projeto nacional de desestatização. Se se quer
aperfeiçoá-lo, como a palavra mesmo diz, corresponde melho
rá-lo. E jamais impedi-lo, atrasá-lo, inviabilizá-Io. O Brasil
não pode, neste momento, dar marcha à ré num assunto tão
importante e fundamental para a economia, para o combate
à inflação e, principalmente, para o regate da dívida social.
A privatização, lembramos, é antes de tudo uma estratégia.
É um impulso fundamental na retomada do desenvolvimento
econômico.

Não se pode, de forma alguma, voltar atrás num processo
já exaustivamente discutido e que teve de transpor obstáculos
terríveis para se transformar em realidade. Obstáculos geral
mente gerados pelo obscurantismo, pelas idéias retrógradas
e pelo corporativismo que protege os interesses pessoais acima
dos interesses do povo brasileiro, do Estado e da Nação.
A História nos condenará a todos se permitirmos tão grave
retrocesso.

Seremos duramente julgados se não defendermos essa
que hoje já é uma conquista de todos os brasileiros, o Progra
ma Nacional de Desestatização. Apefeiçoá-Io é sempre bom.
Mas atrasá-lo ou inviabilizá-Io será um grave equívoco e mes
mo um crime contra os anseios de progresso e de justiça
social de toda a sociedade brasileira.

Eu pelo menos, como cidadão, como Deputado e como
presidente da Subcomissão Especial para Acompanhamento
do Programa Nacional de Desestatização desta Casa, não que
ro carregar esta culpa.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ FELINTO (PST - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a demo
cracia é o regime pelo qual a sociedade rege seus próprios
destinos. Do grego demo, povo, e crada, governo, é o governo
do povo, ao contrário das monarquias de outrora, a maioria
despóticas e tirânicas, em que prevalecia a vontade de um
só indivíduo - o monarca.

Nosso País atravessou turbulenta fase política desde a
Independência à proclamação da República, marcada por fre
qüentes agressões ao estado de direito. O mais recente, entre
1964 a 1986, foi um dos responsáveis, sob o guante do autorita
rismo militar.

Hoje, felizmente, o País deu ao mundo uma demons
tração da vitalidade de suas instituições ao afastar do poder
um Presidente da República que deixara de honrar o cargo
e se comprometera em suspeitas operações, alvo de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito. Devo lembrar que o primei
ro pedido de impeachment de Fernando Collor de Mello foi
por mim solicitado à Mesa da Câmara dos Deputados tão
logo os indícios de seu envolvimento com o esquema PC Farias
se tornaram veementes no seio daquele órgão investigatório
desta Casa.

Porém, a plenitude democrática não ganhou correspon
dente amplitude geográfica.

É o que se pode deduzir do que está acontecendo no
Município de Morretes, no meu Estado do Paraná. Ali, na
tradicional cidade banhada pelas águas mansas do Nhundia
quara, berço de Rocha Pombo, o maior historiador deste
País, um juiz eleitoral decidiu que a vontade popular, expressa
nas urnas livres de um pleito, nada significa. Sem o necessário
fundamento, o Magistrado Silvio Binhara resolveu cassar o
registro do candidato vitorioso após a apuração dos votos,
sob a alegação de abuso do poder econômico. Ajuntou ainda
um argumento curio~o e, provavelmente, inédito nos feitos
judiciários da espécie: S. Ex', no seu esdrúxulo despacho,
ressaltou a disparidade de votos entre o eleito e o segundo
colocado - 4.762 e 2.852, respectivamente - alegando que
há, naquele Município, uma tradição de pequena margem
de diferença entre os contedores.

Os jornais de Curitiba estamparam, nesses últimos dias,
manifestações de protesto do povo morretense, inconformado
com uma decisão que se choca frontalmente contra a vontade
do eleitorado.

Por sua vez, o Prefeito eleito, Sr. Júlio Cezar Salomão,
apoiado por uma coligação de vários partidos, cidadão probo
e honesto, que desfruta de inatacável reputação, já ingressou
junto à Justiça Eleitoral do Paraná com recurso para anular
a injusta decisão do juiz local e fazer prevalecer a manifestação
das umas.

Na tentativa de früstrar o resultado das eleições munici
pais, os adversários do candidato vitorioso incutiram no espí
rito do juiz eleitoral de que teria ocorrido abuso do poder



23110 Quinta-feira 22 DIÁRIO. DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

econômico. procurando confundir os benefícios que a Funda
ção Obela Silveira Salomão, mãe do Sr. Júlio Cezar Salomão.
presta há muito tempo à população carente. A fundação.
de caráter filantrópico. auxilia as pessoas enfermas: obtém.
junto aos órgãos públicos, cadeiras de rodas e medicamentos,
e sua ação assistencialista não pode, em hipótese alguma,
ser coonestada com a campanha eleitoral.

Confiante na decisão da instância maior do Judiciário
paranaense, comungo, com o bom povo de Morretes, da espe
rança de que a democracia naquele Município se torne uma
realidade concreta. e que, para felicidade geral, um Prefeito
dinâmico e honesto venha a gerir os seus negócios públicos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OTTO CUNHA (Blocos - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, o Paraná
registra, mais uma vez, a invasão de imóveis particulares por
parte dos grupos conhecidos como os sem-terra. O mais recen
te fato ocorreu na semana passada. na Fazenda São João
do Serro Agudo. com 7 mil hectares, localizada entre os Muni
cípios de Palmas e Bituruna. A área invadida possui benfei
torias e cobertura t10restal com madeiras de lei. pertencendo
a tradicional fabricante de papel e celulose. a empresa Antonio
de Pauli S/A.

Na mesma região, outras áreas. com aproximadamente
10 mil hectares, encontram-se hoje em poder de invasores.
No Judiciário tramitam várias ações reintegratórias, mas a
demora das sentenças finais tem estimulado esse tipo de esbu
lho.

Apesar de a Constituição de 1988 proclamar admiráveis
princípios determinativos a que se implante no País uma autên
tica reforma agrária. desestimulando-se os latifúndios impro
dutivos e propiciando-se condições para a ocupação racional
e produt,iva do solo, tímidos avanços foram constatados nessa
questão de fundamental importância econômico-social.

As sucessivas invasões de terra constituem prova irrefu
tável de que o Poder Público pouco ou nada avançou.

Hoje. com a ascensão de um político ligado ao campo
no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. o Deputado
Lázaro Barbosa, é de se esperar que providências efetivas
sejam tomadas para que tenhamos uma política agrícola eficaz.
sem laivos demagógicos, como os apregoados pelo populismo
inconseqüente, mas calcada em processo técnico-tecnológico,
amparada por substanciais recursos financeiros, capaz de gerar
pacífica ocupação do solo. elevar a produtividade e garantir
alimentos baratos em todos os lares brasileiros.

É o registro que faço e o apelo que dirijo ao novo
titular da Pasta da produção agrícola e da reforma agrária.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
sobre os direitos do homem. ele assim se expressou:

"O homem, qualquer homem, é portador do uni
verso inteiro. na irrepetível e singular experiência da
vida.

O preço do pão não pode ser a liberdade.

Sobre a política, ele disse:
"A Pátria não é capanga de idiossincrasias pes

soais. É indecoroso fazer política uterina. em benefício
de filhos, irmãos e cunhado. O bom político costuma
ser mau parente."

Sobre a corrupção asseverou:

"A corrupção é o cupim da república."

Sobre o futuro, foram estas as suas palavras:

"O povo atraves será o atual deserto. e com a
democracia chegará à prosperidade com bem-estar para
todos os brasileiros."

"Passado é o que passou. Não passou o que ficou
na memória ou no bronze da história."

Mas o discurso definitivo ele o fez ao longo da elaboração
da obra triunfal de sua vida. elevando mais alto seu mais
glorioso monumento. que foi a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Do alto desse pronunciamento admirável, que foi ouvido
com atenção por todos os brasileiros, nos mais recônditos
rincões deste imenso País. ele dardejou o seu momento supre
mo, expresso em parágrafos de inesquecível conteúdo cívico
e patriótico:

"Saia da Assembléia Nacional Constituinte. seu
berço, para o serviço, o progresso e a segurança social
e política da Pátria.

Seja amparo dos fracos e injustiçados e o castigo
dos fortes prepotentes.

Expulse a ditadura do Brasil, pela prática do ofício
público com honestidade, competência, compromissos
sociais e pela autoridade do exemplo, mais do que
pelo ruído das palavras.

Nós vamos, a Constituição fica. Fica para ficar,
pois com ela ficará a Democracia, a Liberdade, a Pátria
como a casa de todos, com todos e para todos."

"Muda Brasil!
Chegamos! Esperamos a Constituição como o vigia

espera a aurora.
Não é a Constituição perfeita. mas será útil, pio

neira e desbravadora. Será luz, ainda que lamparina,
na noite dos desgraçados.

Tem substância popular e cristã o título que a con
sagra:

A Constituição Cidadã."

Sr. Presidente. a grandeza de um homem se mede pelas
suas idéias. Essas idéias se medem através de suas palavras
e de suas ações. Por isso. entendi que a minha mais autêntica
homenagem à memória de Ulysses deveria ser prestada na
repetição de ~uas palavras. e palavras que. sobretudo, tradu
zissem a maior de todas as suas ações. que foi a extraordinária
construção da Constituição brasileira de 1988.

O nosso adeus a Ulysses que. no instante final de sua
vida. tombou do alto do firmamento para a profundeza dos
mares. Que fique registrado nesta Casa, coerentemente com
a afirmativa lapidar de outro grande herói das Américas, que
foi o General Douglas Mac Arthur: "Old soldiers never die.
They justa vanish" - "Os velhos soldados não morrem. Eles
apenas desaparecem".

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
talvez o maior ganho decorrente da crise política que conduziu
o afastamento do Sr. Fernando Collor de Mello da Presidência
da República haja sido a perspectiva de se colocar fim ao
limite iníquo pelo qual se presumiam acima de qualquer sus
peita as figuras que desfrutavam da intimidade do poder. Por
largo tempo lamentou-se neste País a escancarada prevalência
do império da impunidade para os que ocupavam posições
de relevo na administração pública e para os aquinhoados
com bens de fortuna.
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O Impeachment do mandatário que traiu a confiança de
um povo, cumpliciando-se a quadrileiros da mais baixa extra
ção, é em si mesmo fato político de relevância.

As espantosas revelações que vieram à luz em razão dos
trabalhos da CPI do caso PC possibilitaram não apenas o
impedimento de um Chefe de Governo e seu julgamento no
Senado, como o exato dimensionamento da rede de corrupção
que minava o organismo nacional e a identificação de quantos
a operavam ou dela auferiram vantagens. Mais do que isto,
alentou o trabalho de outras Comissões Parlamentares, e per
mitiu que a ação da Polícia Federal na investigação desses
escândalos, ou de outros mais antigos, se processasse sem
interferências dos que confundiam autoridade com licença
para atropelar o ordenamento jurídico.

É óbvio que, por mais robustas que sejam as evidências
contra os indiciados, todos eles terão assegurado amplo direito
de defesa para, eventualmente, comprovarem sua inocência.
Mas tornou-se também claríssimo que há hoje no Brasil uma
sociedade madura e vigilante, a qual não compactuará com
quaisquer tentativas de contemporização nas investigações.
Nenhuuma afronta será maior para as multidões que, em ex
traordinárias mobilizações cívicas, clamaram nas ruas pela
restauração da moralidade pública, do que manobras que vi
sem a embaraçar o predomínio da lei.

O SR. PASCOAL NOVAIS (Blobo - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
ocupo este espaço no dia de hoje para tratar de um problema
fundamental, que não vem merecendo a atenção devida por
parte do Governo Federal: as precárias condições de moradia
dos brasileiros.

As próprias estatísticas oficiais, Sr. Presidente, falam de
um déficit habitacional em torno de 10 milhões de unidades
residenciais. Trata-se, na verdade. de um número vergonhoso,
em um País que quer chegar ao Primeiro Mundo.

Falar de um déficit de 10 milhões de moradias significa
falar de 50 milhões de pessoas vivendo em situações precárias.
em locais sem infra-estrutura, sem saneamento, em condições
verdadeiramente subumanas. Isso. quando as pessoas têm
um local onde morar.

O Brasil jamais sairá da sua condição de Terceiro Mundo,
Srs. Parlamentares. enquanto um terço de sua população não
tiver condições adequadas de habitação; enquanto uma disfun
ção social deste porte não for pelo menos atenuada.

O Orçamento para 1993 destina escassas receitas ao pro
grama habitacional. A situação da moradia não vai melhorar.
Sr. Presidente, se não houver vontade política para tal. É
clara a necessidade de complementação da ação do poder
público. Não podemos esperar do Governo a solução de todos
os problemas.

A iniciativa privada, Srs. Deputados, tem que ser incluída
nos caminhos para a solução do problema habitacional. As
construtoras e agentes do Sistema Financeiro de Habitação
deparam-se hoje com as linhas de crédito para novas constru
ções praticamente fechadas.

O Plano de Ação Imediata para Habitação. lançado com
grande alvoroço pelo Governo Collor. há um ano e meio.
como uma "ampla e efetiva ação nacional de estímulo à produ
ção de moradias populares", tem tido uma repercussão prati
camente nula, e o que vemos é a quase paralisação do setor
habitacional.

Exigimos, portanto, uma administração clara e justa dos
recursos para esse setor. Na verdade, Sr. Presidente, exigimos
uma política habitacional digna deste nome, coerente e firme.

Se não forem tomadas medidas fortes. se não houver
vontade política para a solução deste problema. diante de
urna perspectiva terrível como esta, como o País permanecerá
minimamente governável?

Clamamos. portanto. Srs. Deputados, por uma redefi
nição, uma verdadeira ativação do Sistema Financeiro de Ha
bitação. O habitat digno tem que ser encarado corno um direito
fundamental do ser humano, assim como a saúde. a educação
e o trabalho.

O SR. COSTA FERREIRA (PTR - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
estamos atravessando uma fase de transição, cuja delicadeza
e complexidade ninguém ignora. Estamos todos comprome
tidos com o propósito de superar o trauma vivido pelo País,
que viu estarrecido o afastamento, por indiciamento em crime
de responsabilidade. do primeiro Presidente da República elei
to em 25 anos. Na rearrumação do Governo a preocupação
maior é o respaldo da sociedade. através de seus represen
tantes eleitos, e para isto elaboram-se fórmulas, complexas
ou não, endereçadas a resolver os chamaos grandes problemas
que afetam os brasileiros. Nesta ordem de preocupações, as
questões econômicas têm evidente prioridade. Conjugado
com elas, o elevado índice de desemprego é outro fator nodal
a orientar as primeiras atenções do Governo que se instala.

Minha preocupação, Sr. Presidente, é a de que em mo
mentos como este. quando todas as atenções se voltam para
as assim chamadas "grandes questões", de que acabo de dar
exemplos, fiquem esquecidos setores considera os menos im
portantes ou merecedores de atenção apenas em terceiro ou
quarto lugar.

Em boa hora, determinou o Presidente em exercício a
retirada da proposta orçamentária que já havia sido encami
nhada ao Congresso, por perceber que não é possível reorien
tar as ações governamentais sob a peia dos critérios que deter
minaram os valores constantes do projeto agora retirado. A
toda política pública devem corresponder recursos com ela
compatíveis que possibilitem sua execução. Em caso contrário,
fica-se no nível da mira retórica. dos acenos vazios de con
teúdo.

O que se percebe, examinando a proposta orçamentária
que havia sido elaborada ainda sob a presidência do Sr. Fer
nando Collor de Mello, é que os números, burocraticamente
determinados. demonstram um quase completo descaso para
com as funções sociais do Estado. Aliás. há um grande mistério
em torno da alquimia que produz números tão dissonantes
da realidade brasileira e dos discursos recheados de promessas.
Verifica-se que as finalidades são traídas ao se lhes negarem
os instrumentos.

Dito isto, quero chamar a atençüo para um segmento
que, nestas horas e neste tipo de contexto. constumam ser
relegados ao último plano. Refiro-me aos índios, Sr. Presi
dente, estes índios que agora são um pouco mais lembrados
em função da passagem do quinto século da chegada dos
europeus ao continente americano.

Em meu Estado estão os Guajajara. os Guajá. os Tembé.
Gavião, Urubu-Kaapor. Canela e Krikati, somando entre
quinze e vinte mil índios. Nem todas as terras estáo completa
mente demarcadas. e em algumas aáreas existem conflitos
que se arrastam por anos sem solução. mantendo um clima
insuportável de intranqüilidade tanto para os índios quanto
para os regionais. O Maranhão. infelizmente, não é exceção
no País. Em quase todos os Estados da Federação encon-



23112 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

tram-se terras indígenas ainda por demarcar e comunidades
vivendo em situação de quase miséria.

Contudo, Sr. Presidente, há na Constituição preceitos
claros, de significado e alcance óbvios, sobre os direitos indíge
nas e quanto à demarcação das suas terras, que, aliás, se
manda concluir até 5 de outubro de 1993. Além das normas
constitucionais, existe um corpo legal específico detalhando
as responsabilidades da Administração diante da população
indígena do Brasil.

Estas normas, enquanto não se executam, são só papel.
E para que sejam executadas há necessidade de vontade políti
ca, de um lado, e de recursos adequados, de outro. Neste
sentido, chama atenção de modo especial o problema da de
marcação das terras indígenas porque este é um preceito com
prazo constitucionalmente determinado. Se a disposição não
for cumprida, cometer-se-á violação à Constituição, menosca
bando-se seus mandamentos. E, lamentavelmente, é o que
parece estar na iminência de acontecer.

Tenho em mãos, Sr. Presidente, dados sobre a proposta
orçamentária que a Fundação Nacional do Índio encaminhou
ao Ministério âa Justiça, ainda ao tempo do Ministro Célio
Borja. E tenho igualmente em mãos os valores que saíram
do Executivo e chegaram ao Congresso Nacional. A compa
ração que estes valores ensejam causa arrepios!

Vejamos por partes.

Para a demarcação das terras indígenas. considerando
o prazo constitucional, a Fundação Nacional do Índio pleiteou
110 bilhões de cruzeiros, a preços de abril. Ao chegar no
Parlamento a proposta orçamentária do Executivo, a cifra
fora reduzida a reles 10 bilhões de cruzeiros. Um corte de
91%.

Para os projetos de desenvolvimento das comunidades
indígenas, a Funai havia solcitado 23 bilhões de cruzeiros,
que foram reduzidos a 4 bilhõcs. A mutilação, neste caso,
foi de 87%.

E a verba pedida para a assistência às comunidades indíge
nas, justamente o aspecto em que mais se verifica a precarie
dade da atuação da Funai. foi de 58 bilhões de cruzeiros,
todavia cortados em 86%!

Como se pretende. destc modo, Sr. Presidente, cumprir
com as funções assistenciais que a União, através da Funai,
deve aos índios?

A alegação da burocracia é a de que os números foram
adaptados ao teto estabelecido. Como. então, se entendem
tamanhos cortes nas verbas destinadas às atividades que bene
ficiam as comunidades indígenas diretamente, enquanto que
a verba prevista para o sistema de processamento de dados
da Funai, por exemplo. foi mantida em sua integridade? Não
quero, com isto, que se retirem recursos das atividades-meio.
pois elas indiretamente contribuem para o desenvolvimento
das atividades-fim. Mas lanço mão do exemplo para desmas
carar a incoerência dos hurocratas que definem a forma final
da proposta orçamentária do Executivo.

Espero que este meu alerta seja devidamente conside
rado, agora que a proposta orçamentária está sendo reelabo
rada. As políticas sociais, as determinações constitucionais
e o bem-estar das comunidades indígenas não podem. definiti
vamente, ser condicionados a critérios hurocráticos. Ademais,
tamanhas restrições orçamentárias constituem uma escusa fá
cil, e até irrespondível, para a desídia administrativa. Como
poderei cobrar da Funai a assistência devida às comunidades

indígenas sabendo que o seu Presidente poderá limitar-se a
alegar falta de recursos?

Mais uma vez, parece que há males que podem vir para
bem. A mudança no Governo proporciona a a ocasião para
que se refaçam os cálculos e se redefinam os valores do Orça
mento que será apreciado pelo Congresso. Há, portanto, a
esperança de que os responsáveis agora recém-empossados
em seus cargos. atentem para estas questões.

Afinal, quando os índios puderem viver dignamente, nes
te País, é porque os demais setores da sociedade brasileira
também estarão vivendo com decência.

Muito obrigado!

o SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Depu
tados, tudo faz crer que estamos vivendo no País uma situação
política e social a mais propícia à mudança, no sentido de
substituir, em parte. a estrutura de instituições estatais que
se mostraram superadas pela experiência, dados o ônus de
seu custeio e a precariedade de seus resultados, bem como
substituir, fórmulas, procedimentos e critérios para decisões
e ações que afetam os princípios e ohjetivos fundamentais
de uma democracia como a que queremos e de que precisamos,
lastreada na liberdade para poder escolher, na educação para
saber escolher e na igualdade de oportunidades para todos,
sem o que não há como falar em justiça social, em democracia.
em desenvolvimento integrado.

É esta conjuntura político-social uma oportunidade muito
boa para a transformação de muita coisa neste País em direção
à modernidade, que não pode ser confundida com moda,
porque não quer dizer modismo, mas posturas, planejamento,
diálogo e principalmente ação, sem preconceitos, para fazer
do nosso País uma grande nação. de cujo progresso participem
todos os setores da população brasileira.

Sintoma disso, Sr. Presidente, é a consciência do nosso
povo, até mesmo a intuição que ele tem de que não podemos
abrir mão desta oportunidade. Não podemos deixar passar
esta "chance" para mudar. Mas não na aparência e sim no
que importa.

Ainda esta semana, uma lição nos chega dos bairros mais
populosos da cidade de S. Paulo, a região de lnterlagos. Da
brilhante programação comemorativa do 42" aniversário da
Sociedade Amigos de lnterlagos, na Capital paulista. o ponto
alto foi o lançamento à Nação de um documento de ampla
abordagem crítica da nossa situação político-econômico-so
cial, uma avaliação séria de suas implicações para o regime
pelo qual nos batemos e principalment~ para o povo brasileiro
e o desenvolvimento que queremos. E um documento sério,
uma contribuição de inquestionável valor para a retlexão e
O estudo de todos os que se considerem responsáveis, em
maior ou menor grau. pelos destinos do Brasil, ou seja, todos
nós.

Passo a ler, Sr. Presidente, a fim de que maior divulgação
tenha e fique constando dos Anais desta Casa, a Carta de
Interlagos, lançada estes dias pela SAI. em São Paulo. tendo
à frente Paulo Proscurhim, Manoel Guerreiro, Antonio Carlos
Caruso e outros que se empenham, como Leónidas Cabral
e demais dirigente daquela instituição (contando com a solida
ridade das organizações similares da populosa e progressista
região paulistana), em não só atender à comunidade que lide
ram, mais tamhém em se posicionar perante o desafio da
complexa problemática política, econômica e social do País.
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Considerando os níveis inaceitáveis de desorga
nização do Estado brasileiro, que compromete o estado
de direito, desde a sociedade civil até os mais altos
escalões da administração pública:

Considerando o gigantismo do Estado brasileiro
e a sua eficiência inversamente proporcional:

Considerando que o Estado forte e saudável não
é o Estado gigantesco, paternalista e ineficiente, mas
que o Estado forte é aquele que consegue estabelecer
e manter o estado de direito e o império da lei em
todos os segmentos da sociedade;

Considerando que o Estado deve existir em função
do povo e para o povo, ou seja, o Estado deve servir
ao povo e não servir-se do povo:

Considerando a necessidade de um Poder Judi
ciário forte, eficiente e moderno, com o apoio de recur
sos e leis capazes de agilizar a distribuição da Justiça
em socorro de todos aqueles que a procuram;

Considerando que as punições previstas em lei e
aplicadas contra corruptos e outros delinqüentes reve
lam-nos um quadro geral de ipunidade inaceitável;

Considerando os alarmantes níveis de corrupção
existentes dentro do aparelho do Estado e na sociedade
em geral;

Considerando que as revelações sobre as mazelas
e corrupções existentes, postas diante da sociedade,
não foram descobertas por organismos de defesa do
Estado ou da sociedade e sim por denúncias de um
irmão inconformado;

Considerando que a corrupção, ora revelada, não
envolve apenas meia dúzia de pessoas, mas um número
ainda desconhecido, tanto no governo quanto fora dele;

Considerando a existência intencional de uma in
flação calamitosa, a qual encobre a corrupção, os super
faturamentos, a especulação, o descontrole geral dos
preços e tarifas, assim como produz a desordem econô
mica e principalmente leva à meséria os assalariados;

Considerando que todos os esforços de combate
à inflação nunca visaram ao seu término, mas sim ao
seu controle e à sua manutenção;

Considerando o nível de miséria em que o povo
brasileiro está mergulhado, miséria esta que se traduz
em desemprego, subnutrição, mortalidade infantil ele
vada, ou seja, levando segmentos crescentes da Nação
ao estado de indigência;

Considerando a existência de uma "nova classe",
que atua a partir do Estado, impondo à sociedade sacri
fícios injustos e inadmissíveis e que essa nova classe
é formada por funcionários eleitos ou não, presentes
na administração pública, nas estatais e entre os seus
associados, ou seja, nos "cartórios" que existem sob
sua proteção;

Considerando que essa "nova classe" se apossou
do Estado Brasileiro, do qual usufrui e impl'ie à socie
dade civil, entre outras coisas, um sistema de segurança
pública ineficiente; um sistema de saúde inadequado
para a realidade brasileira; uma previdência social cor
rupta e ineficiente; um sistema educacional que não
funciona; serviços públicos e produtos caríssimos, insu
ficientes e ineficientes; saneamento básico em péssimas
condições ou inexistentes; portos com custos que preju-

dicam o comércio exterior; fatos estes citados como
exemplo;

Considerando que essa "nova classe" revela um
apetite voraz pelos recursos da sociedade civil, através
de uma tributação injusta, a qual descapitaliza o empre
sariado, notadamente o pequeno e médio empresário,
provocando o desemprego, reduzindo os assalariados
à miséria, na medida em que retém tributos, desde
a folha de pagamento até o fato de embutir absurdos
impostos nas mercadorias e serviços;

Considerando que os recursos pertencentes aos
trabalhadores, ou seja, o Fundo de Garantia e a Previ
dência, são investimentos pessoais confiados ao gover
no e que, na verdade, são utilizados como se fossem
impostos, desaparecendo em aplicações políticas ques
tionáveis, em benefício dessa "novà classe";

Considerando a existência, dentro dessa nova clas
se, de políticos e funcionários comprometidos apenas
consigo mesmos, numa constante barganha;

Considerando que a atual estrutura político-par
tidária, assim como a forma do voto e a distribuição
da representatividade no Congresso é perversa quando,
por um lado, impede a devida representação de enor
mes populações e setores de nossa sociedade e que,
por outro lado, não cria nenhum vínculo de responsa
bilidade entre o político e o partido com o eleitor ou
a sua comunidade;

Considerando que já se esgotaram inúmeras possi
bilidades que a sociedade civil concedeu a seus repre
sentantes para resolverem toda essa problemática e
que em todas fracassaram;

Considerando que existe uma perda da credibi
lidade e confiabilidade na classe política dirigente do
Estado, em todos os seus níveis;

Considerando que o povo já esgotou a sua capaci
dade de suportar falsas esperanças e ser traído, quando
as "Diretas Já" foram transformadas em "Diretas De
pois", planos econômicos supostamente "salvadores da
Pátria" se revelaram manobras eleitorais e calamidade
sócio-econômica, como é o caso da chamada Nova Re
pública;

Considerando que a sociedade civil encontra-se
perplexa diante do quadro nacional existente;

Considerando a necessidade e urgência de se toma
rem as devidas providências;

Considerando que o momento histórico exige que
a sociedade civil participe efetivamente da transfor
mação golobal da nossa sociedade e do estado brasi
leiro:

Nós, cidadãos abaixo assinados, organizados em
torno da Sociedade Amigos de Interlagos, não estamos
alheios à tragédia que a Nação brasileira está vivendo
e, muito pelo contrário, como parte da sociedade civil,
sem vínculos de qualquer natureza, exercendo seu di
reito de livre organização e manifestação, convidamos
todos homens e mulheres de boa vontade, irmanados
pelos ideais de democracia e liberdade, para subscre
verem este documento e participarem deste movimento
pacífico que se propõe a lutar pelos seguintes objetivos:

1 - Reforma do Estado brasileiro, reduzindo-o
às dimensões necessárias para que possa manter o esta
do de direito, o império da lei, a segurança da cidad.l!-
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nia, com a remodelação do sistema educacional, previ
denciário e de saúde;

2 - Reforma do Poder Judiciário, investindo-se
maciçamente em sua organização, tornando-o rápido
compatibilizando-o com o real estado de direito e as
necessidades da Nação;

3 - Reelaboração dos diplomas legais tornando-os
adequados à realidade da Nação, notadamente no com
bate à corrupção e impunidade, com mecanismos com
pensatórios que estimulem a apuração de crimes;

Quanto à atual Constituição, que será revisada
em 1993, propomos a eliminação dos privilégios e des
vios que impedem a governabilidade e a liberdade em
todos os níveis, buscando o critério elementar de que
todos somos iguais perante a lei;

5 - Criação de Fundações de direito privado, en
tre outras formas, as quais poderão detectar e denun
ciar ao Poder Judiciário os crimes e criminosos que
agem contra o bem público e a sociedade como um
todo;

6 - Combate real da inflação, incluindo a reforma
do Banco Central, tornando-o autônomo, despolitiza
do, imune às pressões, fatos estes que sanearão o mer
cado financeiro e coibirão a emissão monetária desme
dida;

7 - Retomada imediata da plena atividade econô
mica e dos investimentos, como forma de eliminar a
gigantesca dívida social acumulada;

8 - Dentro da remodelação do Estado brasileiro,
eliminar os pontos de incompetência e ineficiência,
além do combate sem trégua à corrupção, elaboran
do-se novas formas de gerenciamento;

9 - Desenvolvimento de um programa de privati
zação transparente e sem negociatas, devolvendo à ini
ciativa privada os riscos e lucros do empreendimento;

10 - Criação de nova legislação orçamentána que,
por um lado, coíba o déficit público o endividamento
interno e externo, os gastos desmesurados e o tráfico
de influências e, por outro lado, que os autores desses
desvios sejam responsabilizados, arcando com as conse
qüências;

11 - Reelaboração do sistema tributário, no sen
tido que não se explore, descapitalize e prejudique
a sociedade civil, independentemente das pretensas ne
cessidades do Estado;

12 - Reorganização e redefinição dos tribunais·
de contas, na f('lrma de fundações de diretio privado,
os quais fiscalizarão os atos econômicos financeiros da
administração pública direta e indireta, desde os con
tratos, as especificações, os preços, as compras, condi
ções de pagamento, qualidade, entrega dos produtos,
serviços, obras e equipamentos adquiridos, a par dos
aspectos formais e não apenas estes;

13 - Reforma do código eleitoral e da lei dos
partidos, de tal forma que os partidos e seus membros
se tornem compromissados com os seus programas e,
acima de tudo, com o seu eleitorado e que sejam forma
dos dentro de critérios de liberdade e democracia. Que
o programa de governo defendido durante as eleições
seja cumprido sob pena de os governantes serem afasta
dos à medida que não o cumprirem e perderem o apoio
obtido nas eleições.

Dessa forma acreditamos que teremos as bases
mínimas e necessárias para nos lançarmos na constru
ção do presente real, o qual garantirá a realização do
Brasil que todos desejamos e que deixemos de ser o
país do futuro para sermos o país do agora.

Interlagos, Setembro de 1992

o SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discruso.) - Sr Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, assomo à tribuna desta Casa para agradecer a
toda a população guarulhense que, no último dia 3 de outubro,
elegeu o nosso candidato do PMDB a Prefeito, Sr. Vicentino
Papotto e o Vice, Moisés Zeraibe.

Quero agradecer pelo grande apoio, pois conseguimos
vencer no primeiro turno com 56% dos votos válidos. Isso
demonstra a grande satisfação da população pela atual admi
nistração, pela minha atuação como Deputado Federal e pela
grande integração da Deputada Estadual Rosely Thomeu.

Obrigado, Guarulhos.
Era o que tinha a dizer!

O SR. VASCO FURLAN (PDS - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o grande
desenvolvimento obtido pela humanidade a partir do fim do
século passado deve-se inquestionavelmente à energia elétrica,
que propiciou novos padrões de conforto e bem-estar em todo
o globo terrestre.

Desde a lâmpada elétrica nos lares e nas escolas aos mo
dernos processos de comunicação, transformado o mundo nu
ma aldeia global, uma sucessão crescente de inventos baseados
na energia elétrica mobilizou indústrias, movimentou trans
portes terrestres, aéreos e aquáticos, reduzidas as distâncias
entre os povos.

A refrigeração e o congelamento revolucionaram vetustos
costumes de conservação de alimentos, liberando as donas
de casa da cansativa tarefa doméstica, enquanto inúmeras
outras facilidades multiplicaram o conforto humano, do ar
condicionado à lavagem e secagem de roupas, da reprodução
da imagem à transmissão do som, possíveis o cinema e a
televisão.

É a energia elétrica, que aciona máquinas e equipamen
tos, importantíssimo insumo para a criação de riquezas nos
variados setores produtivos.

Trata-se de recurso imprescindível à vida moderna, im
portante referencial do desenvolvimento econômico e social,
que não pode ser considerado artigo de luxo nem mesmo
para a classe média, essencial aos mais modestos lares.

Por isso a política de reajustes mensais e até quinzenais
das tarifas elétricas em patamares superiores ao da inflação
torna o seu uso proibitivo e contrário ao nosso desenvol
vimento, traduzindo ainda o mais perverso arrocho salarial.

É inconcebível o aumento das tarifas de um serviço indis
pensável, sem o paralelo aumento do salário dos trabalha
dores. Por isso mesmo, insuportável a majoração de preço
da energia acima dos níveis inflacionários.

Descabido o estabelecimento do preço em dólares, quan
do os trabalhadores e a classe média recebem em cruzeiros.

Inadmissível a equalização das tarifas aos padrões interna
cionais, cruel e injusta, tanto mais quando os investimentos
em energia hidrelétrica, dominante no País, são inferiores
aos das termelétricas, á base de petróleo, gás, carvão ou lenha.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidetne, Sr~' e Srs.
Deputados.
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o SR. LAPROVITA VIEIRA (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,Srª'.e Srs. Deputados,
o nOSSO País viveu recentemente momentos' de ansiedade e
apreensão. Ouvimos desta tribuna dezenás' de discursos, al
guns favoráveis ao Governo do Sr. Fernando Collor e inúme-
ros contra a sua administração. ' "

. Agora, mais do que nunca, cumpre encarecer a atenção
dos Congressistas, dos empresários e dos trabalhadores para
a necessidade de se adotar uma posição firme diante da situa-
ção geral do País. ,,,

, Precisamos descer dos palanques, abandonar os confron
tosestéreis e enfrentar, com determinação e urgência, a reali
dade que salta aos olhos de toda a sociedade.

Lamentavelmente o Brasil, há mais de uma década, vem
crescendo como rabo de cavalo, ou seja, para baixo.

A política econômica nitidamente recessiva atesta, com
efeito, sua influência prejudicial e extrema inutilidade, na
medida em que não repercutiu em nenhuma melhoria com
relação aos indicadores sociais.

Muito pelo contrário, aumentou no País a fome, a morta
lidade infantil, a miséria, o desemprego, em meio a escanda
losos desperdícios, gastos públicos excessivos, desvios de ver
bas e sonegação de impostos.

Há que se estabelecer limites rígidos para o endivida
mento público, tornando mais adequado o controle nos gastos,
contendo a emissão de títulos e moeda, bem como evitando
o recurso freqüente à criação de novos impostos para cobrir
o rombo acumulado nas contas do Governo.

Dentro de um quadro afetado por graves e numerosos
desacertos, perdeu também o Estado em sua capacidade de
realização e investimento.

Assim, impõe-se de antemão recompor e disciplinar os
instrumentos de atuação do próprio Estado, com vistas sobre
tudo a atender, de modo responsável e decidido, à principal
tarefa do atual Governo, ou seja, o efetivo equacionamento
da vexaminosa questão social brasileira.

Não há como fechar os olhos à favelização e ao extermínio
em massa do povo brasileiro.

Não se pode, por exemplo, permanecer indiferente diante
da tragédia e do flagelo representado pelos meninos de rua,
as principais vítimas da pobreza e da violência, mensageiros
mais eloqüentes da deprimente realidade nacional.

Indagamos aos ilustres companheiros desta Casa: aonde
vamos chegar se na minha cidade, o Rio de Janeiro, morar
embaixo da ponte passou a ser considerado um privilégio?

O povo se encontra vitimado por um processo aviltante
de empobrecimento: chega até mesmo a passar fome, e não
adianta procurar obter recursos onde eles não existem.

Cumpre evidentemente estimular a produção, conside
rando os reflexos positivos sobre a arrecadação de impostos
e a oferta de empregos, bem como a manutenção de uma
política salarial mais justa e mais estável.

A complexidade da situação requer, a rigor, um extenso
conjunto de medidas consistentes para, tão logo quanto possí
vel, reduzir a inflação, reorganizar as finanças públicas e per
mitir a retomada gradual de índices de crescimento econômico
capazes de assegurar o mínimo de equihbrio ao processo de
desenvolvimento do País, com especial atenção em relação
à necessidade de realização de maciços investimentos em saú
de, educação, alimentação, segurança e habitação.

O esclarecimento acerca das elevadas responsabilidades
do Estado tem servido afinal para fortalecer o indispensável
consenso em torno da importância de se proceder urgente-

mente, diríamos que até mesmo para ontem, a uma ampla
reforma fiscal e tributária, de maneira a minimizar os efeitos
das distorções existentes, corrigir gritantes desníveis econô
micos e sociais.

Como contrapartida do excessivo número de impostos,
taxas e contribuições sociais, observamos o crescimento acen
tuado da sonegação e da economia informal, ensejando o
estudo de medidas, entre as quais o Imposto sobre Transações
Financeiras.

Pasmem, Srs. 'Parlamentares! Nas esferas federal, esta
dual ou municipal, a evasão da receita atinge índices alarman
tes, chegando mesmo, no interior do País, a 70%.

Não podemos evidentemente isentar de culpa o empresa
riado. Atribuímos, sim, a esta classe o papel de grande respon
sável pelo referido descalabro.

No entanto, cabe a nós, em especial, contribuir para o
aperfeiçoamento dó sistema de arrecadação e fiscalização,
hoje extremamente complexo e dispendioso, consumindo
quantia crescente de recursos.

Defendemos, então, a exemplo do renomado economista
Marcos Cintra, o estabelecimento do imposto único, conforme
projeto do nobre Deputado Flávio Rocha, de modo a permitir
maior eficiência na arrecadação, com menor volume de gastos.

Vamos exorcizar, de uma vez por todas, a evasão de
tributos, que, como já dissemos, atinge índices alarmantes.

Reorganizar as finanças públicas constitui, inclusive, fator
indispensável para se recuperar a credibilidade e a autoridade
do Governo e, por extensão, recompor a própria confiança
nos mecanismos de poupança popular.

Diante das circunstâncias atuais, nem sequer podemos
atirar pedras em quem procura resguardar suas economias
convertendo-as em moeda estrangeira.

Tal procedimento, no entanto, resulta em graves prejuí
zos para o Brasil, contribuindo tão-somente para o desenvol
vimento do Primeiro Mundo, em mais uma evidência de que
a água só corre para o mar.

Precisamos conter essa sangria, compreendida, no caso,
toda espécie de entreguismo, escoamento de recursos e demais
atitudes contrárias à preservação dos interesses maiores da
Nação brasileira.

Juntamente à ampla reforma fiscal e tributária, conside
ramos, pois, a mudança do sistema de governo, a ser definida
em abril do próximo ano, como medida também da maior
importância para a completa reorganização do Estado.

Sr. Presidente, Srf' e Srs. Deputados, vamos, então, arre
gaçar as mangas e trabalhar, de fato, pela implementação
dessas duas reformas, reconhecidas hoje, como condições
imprescindíveis para que o Brasil deixe de ser apenas um
gigante adormecido, supere as dificuldades internas, com a
redução da inflação, a retomada do crescimento econômico
e a criação de melhores condições de existência para sua popu
lação, passando, enfim, a ocupar o lugar que merece dentro
da nova ordem internacional.

Trata-se, em última análise, de racionalizar a atuação
governamental segundo o estabelecimento consciente de prio
ridades, bem como de instrumentos necessários para garantir
o fiel e exato cumprimento das responsabilidades e atribuições
demandadas pelo atual momento brasileiro, a consecução,
enfim, dos objetivos exigidos em nome dos interesses público
e nacional.

o SR. DJENAL GONÇALVES (PDS - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srf' e Srs. Deputados,
tomou posse no dia 14 de outubro para o cumprimento de
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mais um mandato à frente da Confederação Nacional da Indús
tria - CNI, o Senador sergipano Albano do Prado Franco.

O acontecimento, embora revestido de simplicidade, con
tou com a presença das mais destacadas personalidades da
vida política, econômica e empresarial brasileira. O que atesta
o alto prestígio do ilustre Senador da República, que tantos
e inestimáveis serviços vem prestando ao Brasil, quer como
político, quer como empresário comproinissado com a moder
rridade.

Presente ao ato de posse, bem pude aquilatar o que signi
fica para os seus liderados e para a indústria brasileira a pre
,ença de Albano Franco à frente da CNI, onde, através do
,ESI e do SENAI, tem realizado importante trabalho, alta
mente comprometido com o social.

Aliás quem conhece este País confirma a assertiva do
slogan "Onde há Brasil, há Sesi". Só que há também Senai.
As duas entidades, ambas voltadas para o social, com a maior
competência e eficiência atuam, em todo território nacional,
na saúde, no esporte, no lazer e na formação profissional
de milhares de trabalhadores e seus familiares.

Em todos os Estados, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Depu
tados, vemos a ação destes dois órgãos, com a construção
de grandes empreendimentos, como ginásios de esportes, cen
tros de saúde, complexos desportivos, escolas, cozinhas indus
triais e centros profissionalizantes.

Já como Presidente da CNI, a atuação do Senador Albano
Franco é destaque nacional acima de tudo pelo equihbrio
do seu comportamento e pela modernidade de suas idéias,
sempre procurando harmonizar o capital e o trabalho, no
que tem contado com o apoio de todos os seus companheiros
de diretoria, que já se acostumaram a acreditar em suas idéias
e no seu comportamento ético.

Aliás, a sua confirmação no cargo pela quinta vez eviden
cia o que ora afirmamos e muito bem diz do seu espírito
nato de lider~nça, que logo venceu as fronteiras do seu peque
no Estado para se projetar nacional e internacionalmente.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, é
que venho nesta tarde a esta tribuna para cumprir um dever,
para testemunhar uma verdade, para fazer justiça, para falar
sobre um jovem do qual me orgulho de ser amigo e se orgulha
o Brasil de ter como cidadão. Que o seu exemplo frutifique
no Brasil.

Parabéns, Senador Albano Franco. Nosso abraço, nossa
admiração e nosso apreço.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
ontem os jornais publicaram a decisão do Juiz João Carlos
da Rocha Mattos de cancelar o indiciamento de Orestes Quér
cia no caso VASP. Indiciamento determinado pelo corajoso
Delegado Federal José Orsomazo Neto.

Hoje li na Folha de S. Paulo que, por coincidência, este
mesmo juiz é responsável pelo processo que acusa o ex-Go
vernador de São Paulo, Orestes Quércia, e o atual, Fleury,
da importação escandalosa de equipamentos para universi
dades e armamentos para a Polícia de São Paulo, no valor
de 300 milhões de dólares. E que a Procuradoria da República
pediu a suspeição do juiz por considerá-lo parcial, por falta
de isenção e até mesmo por ter interesse num julgamento
que contraria a Justiça.

Agora vejam quanta coincidência: o mesmo Juiz João
Carlos da Rocha Mattos foi quem arquivou o caso Raspadinha,

outro escândalo que envolvia Quércia e Mathias Machline,
o mesmo juiz foi quem arquivou outro processo também escan
daloso, o do caso Banespa, que envolvia Quércia e Octávio
Ceccato.

Aqui fica o meu apoio aos Procuradores de São Paulo
que argüiram a suspeição desse juiz. Quando a coincidência
é muita, não só o Ministério Público desconfia, mas também
toda a sociedade.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso;) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o mês de outubro é repleto de datas especiais, comemorativas
de fatos auspiciosos e situações que a sociedade tem decidido
colocar em relevo por considerá-Ias importantes.

Uma das datas mais significativas neste mês é o Dia do
Professor, por seu vital papel em qualquer sociedade. Asso
cio-me à sofrida classe do magistério nesta oportunidade, feli
citando-a e registrando meu apreço para com ela.

Eu apreciaria neste momento colocar em destaque a con
tribuição fundamental que os professores têm dado ao nosso
País como construtores anônimos e de fibra de nossa Pátria.

Hoje o mundo é conhecido como a sociedade do conheci
mento. Quem domina variado saber, quem tem muitas habili
dades e qualificações vence. Os demais fenecem.

Nesta sociedade do conhecimento, o domínio do saber
é decisivo. Sem ler, escrever e contar, o homem poucas chan
ces tem de vitória. Estas habilidades abrem o mundo do saber.
É o I>.rofessor que abre esta porta.

E sabido também que a influência do professor é enorme
na dissiminação de novos hábitos. Mudflnças desejadas têm
que passar necessariamente pelo professor.

O desenvolvimento da sociedade está intrinsecamente li
gado à figura dos mestres. A sociedade será o que a educação
for, e,esta será o que os professores forem.

E, pois, imprescindível que valorizemos os professores
social e economicamente. Temos que prestigiá-los, pagar-lhes
salários dignos e dar-lhes condições de trabalho satisfatórias.

Isso, contudo, tem que sair da retórica para a ação. Que
esta possa ser a decisão dos legisladores brasileiros nas come
morações do Dia do Professor deste ano de 1992.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados.

O SR. CÉSAR SOUZA (Bloco - Se. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente;Sr~S e Srs. Deputados, a aproxi
mação da época da revisão constitucional começa a se prestar
à reflexão sobre um dos temas mais delicados e ao mesmo
tempo mais urgente deste Parlamento.

Refiro-me à representação parlamentar. Especificamente
refiro-me à dissonância, à injustiça da representação das diver
sas unidades da Federação do Sul e Sudeste nesta Câmara
dos Deputados.

O assunto não é novo neste Plenário, e já foram ouvidas
aqui as contas mais diversas e mais ilustrativas sobre este
assunto, como, por exemplo, a que expunha a relação eleitor
eleito entre São Paulo e alguns Estados menores deste País,
a qual deixava claro que o voto de um brasileiro do Piauí,
por exemplo, equivalia ao voto de quase 4 paulistas; ou ainda
a conta de proporcionalidade impossível no Brasil, dadas as
diferenças populacionais, dentro do leque de 8 a 70 deputados
federais, que é a previsão constitucional para a matéria.

A urgência da abordagem direta do assunto tem raízes
na profunda e injusta distorção da representação federativa
e da própria democracia, assentada no princípio que hoje
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não vige. Trata-se de um estado de coisas que absolutamente
não pode prosperar, pelas graves conseqüências que traz ao
Parlamento como instituição democrática.

O perfil e a profundidade desta anomalia pode ser verifi
cados na análise dos seguintes números:

- A população do Norte e do Nordeste do Brasil é de
aproximadamente 61 milhões de habitantes;

- A população do Sul e do Sudeste é de aproximada
mente 84 milhões de pessoas. Uma diferença pró-Sul e Sudeste
de cerca de nada desprezíveis 23 milhões de habitantes.

Não obstante, na contagem da representação parlamen
tar, esses 23 milhões de habitantes desaparecem. Veja-se:

- Norte e Nordeste têm 257 Deputados Federais e 51
Senadores;

- Sul e Sudeste têm 246 Deputados Federais e 21 Sena
dores.

Uma diferença, como se vê, pró-Norte e Nordeste de
11 Deputados Federais e 30 Senadores a mais, numa popu
lação de 23 milhões de habitantes a menos!

Urge, siso Deputados e Sr~5 Deputadas, que os critérios
de representação federativa sejam revistos e corrigidos. A
urgência da matéria deve alcançar todos os membros deste
Parlamento, independentemente de sua procedência, em úni
ca forma de atestarmos uma preocupação superior com a for
ma de nossa democracia e a justiça de seus traços, acima
e além de questões de menor importãncia, como bairrismos
de qualquer tipo.

Aprofunde-se o cálculo, Sr~' e Srs. Deputados, e constata·
remos que a relação de proporcionalidade de representação
é posta a nu em sua irrealidade:

- No Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, há a relação
de um Deputado Federal para cada 240 mil habitantes;

- No Sudeste, a relação avança para um Deputado para
cada 341 mil habitantes.

Em relação ao Senado:
- Norte, Nordeste e Centro-Oeste: um Senador para

cada 1 milhão e 200 mil habitantes;
- Sul e Sudeste: um Senador para cada 4 milhões de

habitantes.
É hora de atacarmos essa discrepância injustificável ~

ressucitar mas a verdade na representação democrática. E
hora de transformar a representação parlamentar na expressão
inteira e acabada da fisionomia da federação brasileira.

A nossa saúde democrática depende de providências ur
gentes nessa área tão delicada, à distorção não mais pode
ser tolerada.

Obrigado.

o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, diz a moderna legislação brasileira que é dever da famí
lia, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público
a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Atual
mente ninguém pode eximir-se disto. É uma obrigação legal.

Não me deterei na análise da Constituição Federal nem
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é este meu
propósito. Desejo registrar que, muito antes de ser a proteção
aos menores uma estipulação legal, há milhares de brasileiros,
de forma anônima, dedicando suas vidas às crianças. Não
são apenas religiosos. Há muitos leigos, até mais estes do
que aqueles.

Dedicam muitos brasileiros graciosamente parte de seu
tempo ao atendimento das crianças e dos adolescentes caren-

teso De seu tempo e recursos materiais. É trabalho silencioso
mais producente, que merece ser reconhecido.

Existem também milhares de instituições que se dedicam
à causa das crianças e dos adolescentes carentes sem nenhum
intuito de lucro, mas preocupadas apenas com o bem-estar
e o futuro dos menores.

l!ma dentre estas instituições é a Campanha Nacional
da Cnança, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, com
atuação de âmbito nacional e organizada em 1948.

.Dentre as finalidades desta entidade, que presentemente
reahz~ sua 459 Ca~panha .Financeira, está a colaboração pres
tada as obra~ SOCIaIS partIculares que se destinam a amparar
e a educar cnanças e adolescentes, dando-lhes assistência téc
nica e financeira.

.Homenageio todas as organizações e pessoas que se têm
dedIcado aos menores carentes no Brasil, prestando meu reco
nhecimento à atuação da benemérita Campanha Nacional da
Criança.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr;; e Srs. Depu
tados.

O SR. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
em tempos de angústias e aflições, vale voltar o pensamento
para Deus e invocar Sua bênção e permanente assistência.
Nós, representantes do povo brasileiro, temos a responsa
bilidade de nos oferecer como mediadores entre os céus e
o Brasil, entregando os nossos caminhos a quem tudo pode,
dependendo apenas do consentimento e da humildade da cria
tura humana.

Creio, Sr~' e Srs. Deputados, que estamos diante de um
momento em que devemos refletir sobre uma passagem bíbli
ca, das mais importantes do Antigo Testamento, que assim
diz:

"E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se arre
pender de seus maus caminhos, então Eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra."

Dir-me-ão alguns, por certo, que o texto em referência
fala do povo e que no Brasil o problema é mais com as autori
dades, com os governantes, com os que assumem ou assumi
ram posição de mando e de comando, os quais, com as honro
sas e conhecidas exceções, se deixaram contaminar "com a
manjar do rei".

Mas, ainda assim, Sr. Presidente, o remédio é o mesmo:
humilhar-se perante a face do Senhor, orar, buscar no rosto
do Senhor a solução para os problemas que enfermam a terra
e fazem crescer os pecados.

É tempo de arrependimento, de confissão, de reconhe
cimento de erros e de pecados. E se tal não chegaram os
que conduziram o País aos descaminhos em que se encontra,
Deus não poderá ter piedade dos que governam e, em conse
qüência, dos que são governados.

Trago este assunto como objeto de reflexão, de medita
ção, na busca de convencer que o arrependimento encurta
o caminho da solução de todos os problemas gerados nas
crises e nas culpas.

Que Deus tenha misericórdia do Brasil e dos brasileiros!
Outro assunto, Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados.
Estou apresentando à Casa projeto de lei que espero

ver aprovado com a devida urgência, em razão de sua grande
importância para a defesa e a proteção dos consumidores
e de quantos são obrigados a firmar contratos comerciais.



23118 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

É que, Sr. Presidente, em geral tais contratos são impres
sos em caracteres tipográficos diminutos, de difícil leitura sem
o auxílio de uma lente de aumento, exigindo-se muitas vezes

"a utilização de lupa para que se possa tomar conhecimento
de seus termos.

Esse procedimento é proposital e visa a prejudicar o con
sumidor, que, via de regra, assina tais contratos sem prévia
leitura, em razão da impossibilidade material de fazê-la naque
le instante.

Isso provoca graves prejuízos para os consumidores, que
se sujeitam a contratos draconianos, geralmente contrários
aos seus interesses, o que lhes causa sérios transtornos se
as cláusulas pactuadas trouxerem demandas extra-adminis
trativas.

Para que se evite esse procedimento lesivo aos consumi
dores e aos que firmam quaisquer contratos comerciais, estou
apresentando projeto de lei que insere parágrafo único ao
art. 46 da Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, para
determinar que todos os contratos sejam impressos em carac
teres tipográficos de corpo 10 ou maior.

Diz o projeto que a não observância da determinação
que se quer impor torna o contrato nulo de pleno direito.
Assim, Sr. Presidente, quando tornado lei, o projeto mora
lizará os instrumentos contratuais, que serão impressos de
modo a poderem ser perfeitamente lidos por todos os interes
sados.

Espero ver aprovada, dentro da dinâmica com que se
opera o processo legislativo, essa proposta que aperfeiçoa
o Código de Defesa do Consumidor.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr"S e Srs.
Deputados.

o SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Deputados,
venho hoje a esta tribuna, ainda relutante, trazer a homena
gem da democracia cristã de São Paulo a um dos mais ilustres
filhos de meu Estado, cuja vida transformou-se em imortal
exemplo de dignidade política e cidadania, o Deputado Ulys
ses Guimarães, desaparecido tragicamente em acidente aéreo.

Uma vez Deputado Estadual, onze vezes Deputado Fede
ral, Ministro da Indústria e Comércio no período de 1961
a 1962, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte e
Presidente da República em exercício por onze vezes, Ulysses
Guimarães é uma legenda na vida política brasileira.

É difícil resistir àcomparação de Ulysses Guimarães com
Moisés. Primeiro, devido ao paralelo evidente do momento
supremo das duas biografias: Moisés, descendo o Sinai, ergueu

.sPbre a veneranda cabeça as Tábuas da Lei que a voz de
l)eus escrevera; o Dr. Ulysses ergueu sobre si, com as duas
mãos, o texto da nova Constituição que a voz do povo escre
vera, por intermédio de todos nós, seus Constituintes eleitos.

Antes daquele momento, Ulysses Guimarães já fora se
melhante a Moisés quando enfrentara os faraós da ditadura
como anticandidato, pedindo liberdade para que o povo brasi
leiro pudesse seguir o seu caminho e ameaçando-os com a
ira da voz do povo, que ele mesmo reunira em coro contra
a opressão e a tirania.

Assemelhou-se a Moisés quando, com sagrada autori
dade, ordenou ao mar de soldados e cães que impedia a traves
sia para a liberdade em Salvador que se abrisse em nome
do líder da Oposição. Já naquele momento, a totalidade do

. povo rasileiro falava pela boca de Ulysses Guimarães.

Foi semelhante a Moisés quando serenamente conduziu
o povo pelo deserto das instituições, sem jamais perder a
fé na Terra Prometida em que o Brasil há de se tornar.

Foi semelhante a Moisés quando o povo, enganado pela
mídia eleitoral, adorou o Bezerro de Ouro, o falso ídolo da
liberdade e do progresso que, encarnado na imagem sedutora
de um jovem político, chegou a'Pfesidência e traiu a confiança
do mesmo povo, sem que ele, o Dr. Ulysses, em momento
algum se deixasse enganar, lutando para alertar o povo do
logro, desde os primeiros atos antidemocráticos praticados
pelo Sr. Fernando Collor de Mello.

Foi semelhante a Moisés quando trabalhou para tirá-lo
do pedestral e devolvê-lo ao pó na vitoriosa campanha do
impeachment.

Foi semelhante a Moisés nos menores detalhes. Diz a
Bíblia sobre o Profeta que a vista nunca lhe diminuiu, nem
às vésperas da morte. Assim também o Dr. Ulysses, que aos
76 anos recém-completos jamais precisou de óculos e enxer
gava este País como poucos.

Deu-lhe Deus perfeita visão para vislumbrar a Terra Pro
metida e, como também aconteceu com Moisés, jamais nela
entrar para provar do leite e do mel, da fartura e do progresso
do País que construiremos sob a sua inspiração.

Numa última trágica coincidência, diz o livro de Deutero
nômio sobre Moisés que, até hoje, homem algum soube o
lugar onde Deus guardou seu corpo... E completa:

"Não se levantou mais naquela Nação Profeta co
mo Moisés que o Senhor conhecesse face a face."

Dr. Ulysses, que o seu exemplo superior contrarie esta
última profecia e que muitos outros homens públicos surjam
entre nós semelhantes ao senhor, em caráter, dignidade políti
ca, obediência aos interesses superiores da Nação e cumpri
mento da vontade de Deus!

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PDC - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Depu
tados, o Brasil continua sendo um dos países do denominado
Terceiro Mundo onde é enorme a mortalidade infantil.

Consoante dados recentemente divulgados pela Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de
32 milhões de crianças brasileiras encontram-se abaixo da linha
da pobreza, na miséria absoluta.

Essa situação conduz rapidamente à mortalidade infantil,
que, em alguns Estados do Nordeste do Brasil, representa
50% dos óbitos, o que evidencia a precariedade de nosso
sistema de saúde .

Pelo menos cerca de 20% das mortes de crianças não
têm causa definida. Entre as definidas, há prevalência de afec
ções surgidas no período pré-natal, doenças infecciosas intesti
nais, deficiências nutricionais, anomalias congênitas e pneu
monia.

A causa fundamental desse verdadeiro massacre de crian
ças brasileiras são a pobreza, a falta de água e esgotos tratados
e a desnutrição, característica da miséria.

Não é possível que o País consiga conviver por mais tempo
com essa situação desumana e cruel.

Por essa razão, sugerimos ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, o exame da oportunidade e
conveniência de implantação de Campanha Nacional contra
a Mortalidade Infantil.
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Essa campanha nacional deverá obrigatoriamente incluir
a melhoria da qualidade de vida das populações carentes,
com assistência nutricional e médica.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados.

O SR. JOSÉ FALCÃO (Bloco - BA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, no dia
25 do corrente mês estará comemorando o seu jubileu de
ouro sacerdotal o Monsenhor Renato de Andrade Galvão.

Renato de Andrade Galvão nasceu em 11 de maio de
1918, no Município de Brejões, Estado da Bahia, filho de
Pedro Andrade Galvão e Anísia Galvão.

Após os seus primeiros estudos em Salvador ingressou
no Seminário Central da Bahia, fez o curso filosófico no Semi
nário Arquidiocesano de Maceió, o teológico no Seminário
Central da Bahia e finalmente foi ordenado sacerdote em
25 de outubro de 1942.

Toda a sua vida foi dedicada aos estudos e ao apostolado
da Igreja. Licenciado em Filosofia, exerceu cargos importantes
junto ao Ministério da Educação e chegou a ser Vice-Reitor
da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde também
ocupa os cargos de membro do Conselho Diretor e professor
de Estudos de Problemas Brasileiros.

Exerceu o mandato de Prefeito eleito do Município de
Cícero Dantas, na Bahia, cargo a que renunciou posterior
mente, vindo a residir na cidade de Feira de Santana, onde
tem desenvolvido diversas atividades nas áreas da religião,
educação e filantropia.

Historiador emérito, integra a Academia de Letras de
Feira de Santana e no momento exerce as funções eclesiásticas
de Vigário-Geral e Cura da G:;ttedral na Diocese de Feira
de Santana. '

Bastante estimado pela comunidade de Feira de Santana,
foi-lhe outorgado pela Câmara de Vereadores daquele Muni
cípio o título de cidadão feirense.

Registrando, pois, com grande júbilo, a efeméride do
jubileu de ouro sacerdotal do eminente Monsenhor Renato
de Andrade Galvão, requeremos a V. Ex~ seja inscrita a ocor
rência nos Anais desta Casa, dando-se ciência ao ilustre home
nageado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ONAIREVES MOURA (PTB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
no prelúdio do entardecer de 1992 - e já vai tarde - aguar
damos com ansiedade a flOsse dos novos Prefeitos e Verea
dores, que passarão a administrar os Municípios brasileiros
pelos próximos quatro anos..

Ninguém mais duvida da austeridade, da seriedade e do
espírito de mudanças existentes no Poder Legislativo. É com
orgulho que juntos Vereadores, Deputados Estaduais e Fede
rais legislam em benefício do sofrido povo brasileiro. Nesta
oportunidade, ocupamos a tribuna para prestar nossa homena
gem ao nosso colega Vereador.

O Parlamentar do Município ocupa função primordial
para o desenvolvimento equilibrado e urgente de que necessita
o Brasil. Nós, principalmente os Deputados Federais, precisa
mos contar com o conhecimento e com a experiência social
do Vereador. Temos a responsabilidade de criar as leis que
na maioria das vezes dão novas diretrizes para os caminhos
da Nação; no entanto, estamos diariamente envolvidos com
o processo legislativo e não temos a oportunidade de conhecer
o dia-a-dia e por conseguinte a~ deficiências diárias do interior

do País. Precisamos, dessa forma, contar com os olhos atentos
do representante municipal, pois, na verdade, o Vereador
representa o cérebro, o coração e o sistema nervoso central
do meio social que o elegeu, transmitindo em filamentos ner
vosos,as vibrações benéficas de cada segmento da comunidade.

E vital a criação de um mecanismo que propicie ao Verea
dor o acesso às informações relativas às medidas adotadas
por seus colegas em outros Municípios e até em outros Esta
dos. A capacidade de resolução dos problemas de forma criati
va, característica do povo brasileiro, propiciará nesse inter
câmbio legislativo um meio de adoção de medidas locais adap
táveis a outros locais do território brasileiro.

Devemos também ter presente que a Carta Constitucional
de 1988 deu acentuada ênfase ao municipalismo, delegando
e transferindo competências que não estavam na área de atua
ção do Município e criando, dessa forma, sobrecarga de atri
buições que agravam mais seriamente as responsabilidades
do executivo municipal e por extensão as responsabilidades
da edilidade. Esse acúmulo de atribuições não teve a corres
pondente reciprocidade no que concerne à fórmula de redistri
buição dos impostos. No entanto, a mesma carta constitucional
deu novas diretrizes aos Municípios, voltadas para o desenvol
vimento e para a organização de classes e de novos conceitos
e métodos administrativos.

O vereador adquiriu, com a Nova Constituição, a função
importante de fiscalizar os trabalhos do Executivo, impedindo
a corrupção, dirimindo dúvidas quanto às questões legislativas
e propondo sugestões, mas principalmente perdeu o direito
que, na condição de cidadão, detinha como fiscal do Poder
Executivo, para agora, na condição de representante popular,
exercer a obrigação de fiscalizar, denunciar e sugerir.

Com base no princípio da hierarquia das leis, obviamente
a lei federal desfruta de primazia hierárquica sobre a lei muni
cipal. Todavia, em rápida incursão aos arquivos de nossa histó
ria verificamos que a lei municipal jamais gozou de tanta
importância histórica como nos dias atuais, mercê da instanta
neidade da sua aplicação, como também do uso cotidiano
e quase permanente dessa importante legislação, fazendo com
que, em determinadas situações, ela se torne mais importante
que outras leis.

Dessa forma, amparado pela dinâmica e importância da
lei municipal e constitucional, somando-se ainda a dignidade
de que se reveste o homem público e a coragem que a represen
tatividade do voto lhe atribuiu, o Vereador exerce de forma
imparcial a função de fiscal da austeridade dos três Poderes.
Por essas razÕes devemos render nossas homenagens ao Ve
reador e colocar à sua disposição a estrutura pública federal,
para que juntos possamos fazer da honradez e da probidade
no trato da coisa pública apenas uma forma corriqueira de
administração, haja vista que esta é nossa obrigação.

Nosso sistema legislativo possui a vantagem de adaptar-se
às circunstâncias mais adversas e, assim, abranger de forma
bilateral as propostas de solução que chegam ou que não
são originárias das experiências de seus próprios constituintes.
Teremos em breve uma revisão de nossa Constituição, que
acredito de vital importância e que venho defendendo há mui
to tempo. Por isso, precisamos criar urgentemente um sistema
de troca de informações entre os Deputados Federais e os
Vereadores, para que possam nos dizer quais são os principais
vícios que, na prática diária, apresenta nossa Carta Magna.
O cabedal de conhecimentos que detém o Vereador, advindo
da experiência de vida e muitas vezes de profundos estudos
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de Ciência Política, em muito pode servir para que melho
remos nossa Constituição no momento de sua revisão.

Somando-se ao fato da revisão constitucional, encontra
mos o plebiscito sobre o sistema de governo que, em abril
de 1993, poderá mudar a estrutura política de nosso País.
Não podemos ficar alheios a esse fato e tampouco deixar
de passar nossos conhecimentos às Câmaras de Vereadores
para que debata profundamente o assunto e instiguem seus
municípes a participar do plebiscito.

O inventário de dificuldades que a Administração Pública
enfrenta deve-se em parte à dificuldade de entrosamento entre
o Poder Legislativo e o Executivo e, é claro, ao fato de o
Executivo resolver de forma ditatorial as necessidades pre
mentes do interior da Nação. Não é com a criação deste ou
daquele Ministério, com a adoção desta ou daquela medida
provisória nem com a mudança deste ou daquele Ministro
que encontraremos numa fórmula para minimizar as dores
da crise e estancar a sangria da recessão.

O Vereador está em contato diário com as dificuldades
do povo, assiste em seu cotidiano às intempéries que cria
uma legislação ou uma medida provisória equivocada. Neces
sitamos ouvir o Vereador e o Prefeito, para aprendermos
com eles e atualizarmo-nos sobre as dificuldades do Município.
Somente assim poderemos ser tão justos quanto desejamos
e tão úteis quanto temos a obrigação política de ser.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NESTOR DUARTE (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
a Bahia independente, honrada e livre hoje se encontra em
festa. O jornal Tribuna da Bahia completa 23 anos de existên
cia, prestando amplos serviços ao nosso povo.

O compromisso com a verdade é a marca maior do jorna
lismo competente, moderno e independente praticado por
esse prestigioso órgão da imprensa baiana que cotidianamente
é lido por milhares de pessoas que se informam de fatos muni
cipais, estaduais, nacionais e internacionais.

Ao longo desses 23 anos, esse jornal comandou inúmeras
campanhas em prol do progresso social e do desenvovimento
econômico da Bahia.

Sr. Presidente, é com grande prazer que assomo a esta
tribuna para registrar, nos Anais da Câmara dos Deputados,
as nossas congratulações aos homens e mulheres que diaria
mente trabalham, por intermédio da Tribuna da Bahia, para
o engrandecimento da livre imprensa. Parabenizo, pois, o
Presidente Joaci Goes, o Diretor Walter Pinheiro e os demais
jornalistas, funcionários e colaboradores da "Tribuna da Ba
hia", patrimônio do povo baiano.

O SR. AVENIR ROSA (PDC - RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, um brasi
leiro do mundo, expressão maior da comunicação brasileira,
FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUBRIAND BANDEI
RA DE MELLO, O Velho Capitão, merecidamente é home
nageado nesta Casa. Como jornalista e empresário destacou
se como o homem das grandes realizações. Pioneiro em várias
frentes, com seu espírito humanitário, não esqueceu das artes,
da ecologia, da agricultura, dos índios. Foi, podemos dizer,
um caso à parte.

Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, sua vocação jorna
lística, iniciada ainda quando tinha apenas 14 anos, o fez
criar os Diários e Emissoras Associados, dando a todos os
recantos do País a informação necessária para o desenvol
vimento do Brasil. Destaca-se a revista "O Cruzeiro", que

marcou época na imprensa nacional e mundial, chegando a
ter uma vendagem, em bancas, superior a 800 mil exemplares,
fato até hoje não conseguido por nenhuma outra revista brasi
leira.

Chateaubriand era o que podemos chamar de destemido
e ousado. Achando que as dezenas de emissoras de rádio
e jornais eram pouco, partiu o Velho Capitão para um em
preendimento maior. Somente ele poderia ser o criador da
televisão, no Brasil. A 18 de setembro de 1950, colocava
no ar a TV TUPI de São Paulo, marco para a formação da
Rede Tupi de Televisão, levando, juntamente com os jornais,
as rádios, e "0 Cruzeiro", a informação aos mais longínquos
rincões brasileiros, fazendo o que podemos chamar de a inte
gração nacional pela notícia, numa época em que as condições
técnicas eram as mais precárias.

Sr. Presidente, Sr?' e Srs. Deputados, como construtor
de realidades, Chateaubriand deixou para o Brasil e o mundo
o Museu de Artes de São Paulo, inaugurado a 2 de outubro
de 1947. Suas campanhias sempre foram voltadas para o en
grandecimento do País, destacando-se a "Milionário do ar",
em que procurou desenvolver a aviação; a dos "Cafés Finos",
que visava à melhoria dos cafés brasileiros; a ecológica dos
"Beija-flores", com que ajudou a diminuir o índice de morta
lidade infantil no País, em 1945, e tantas outras.

Figura tão notável da vida brasileira, Chateaubriand não
poderia ficar de fora da política. Com o voto popular, elegeu
se Senador pelo Maranhão, tornando-se uma voz ativa em
defesa não apenas do Estado que o elegeu, mas de todo o
Nordeste, consagrando-se como um dos mais ativos Parlamen
tares no Congresso Nacional, passando, depois a representar
o Brasil na Europa como Embaixador na Inglaterra, aten
dendo a convite do Presidente Juscelino Kubitschek.

Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, Chateaubriand,
como bem diz o nobre Presidente da Academia Brasileira
de Letras, o imortal Austregésilo de Ataíde, "é por si mesmo
uma legenda que as gerações de hoje devem ter diante dos
olhos como padrão de um patriotismo acendrado, ao qual
dedicou generosamente toda a sua grande vida".

Era o tinha a dizer.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) ;;- Sr. Presidente, Sr"' e Si' Deputados, venho a
esta tribuna para lembrar que apenas com a aprovação dos
267 artigos da Lei n9 8.069, de 1990, mais conhecida como
o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso dever não
foi cumprido. Falta a esta Casa o esforço final de regula
mentação do art. 260, que prevê a fonte dos recursos neces
sários ao bem-estar dos futuros cidadãos.

O Ministério da Fazenda já está debruçado sobre o assun
to, estudando as formas de se repassarem aos Estados pelo
menos 2% do dinheiro arrecadado com o Imposto de Renda.
É importante a aprovação breve desse percentual mínimo,
e penso que o Congresso Nacional deve discutir o assunto
desde já, ao invés de deixar a cargo exclusivo do Executivo
uma matéria tão importante.

Se o artigo de que falo já estivesse regulamentado, o
Estado de Santa Catarina, por exemplo, disporia mensalmente
de um bilhão de cruzeiro para serem aplicados em programas
de atendimentos às crianças e adolescentes em situação de
risco e pessoal. Isso sem contarmos com as prováveis doações
dedutíveis do Imposto de Renda.

Lembro aos ilustres Deputados que essa regulamentação
que a sociedade pleiteia vai ao encontro de pelo menos três
preceitos da nova Constituição: o primeiro prevê a descentra-
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lização dos poderes, concedendo mais verbas para os municí
pios e unidades da Federação; o segundo fala que não haverá
criação de despesas sem a discririlinação das receitas e, final
mente, o terceiro, o terceiro, bem expresso pelo art. 227,
garante a absoluta prioridade das preocupações governamen
tais com a criança e o adolescente.

Todos nós sabemos, entretanto, que de nada valem as
leis se não existe a vontade política de cumpri-las. É necessária,
por causa dissso, a conscientização dos poderes republicanos
para o fato de que metade de nossas crianças vivem em situa
ção de miséria absoluta, sem condições de estudar, comer
ou mesmo dormir abrigadas das intempéries.

Como podemos esperar que o Brasil tenha um futuro
promissor se trata tão mal as suas crianças? O futuro do Brasil,
Sr. Presidente, neste momento está passando fome, morando
embaixo de marquises, cheirando cola e se prostituindo. É
preciso garantir aos Estados e Municípios os recursos neces
sários à reversão dessa situação de forma rápida e definitiva.

Lembro ao Exm9 Sr. Ministro da Fazenda que esta Casa
está atenta aos interesses populares e continuará cobrando
as regulamentações que permitirão a aplicação efetiva do Esta
tuto da Criança e do Adolescente.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o novo
governo debruça-se sobre a discussão da reforma fiscal de
emergência com a convicção de que sem ela será impossível
alcançar as condições necessárias à retomada do crescimento,
anseio nacional generalizado, depois de mais de uma década
de recessão empobrecedora da Nação.

Verdadeiramente, a sociedade não suporta mais a tama
nha carga fiscal em vigor. À medida que o Estado foi perdendo
a sua pujança, principalmente depois que o crescimento dei
xou de ser sustentado pelo endividamento externo, as políticas
econômicas baixadas sob inspiração do FMI se sustentaram
em arrocho de salários e aumento de impostos, um somatório
que, afinal, recai sempre sobre as co'as ao trabalhador, pena
lizando-o, empobrecendo-o e ao País, que viu, nesse com
passo, praticamente desaparecer o seu me/cado interno.

Atualmente, os empresários estão reclamando excessiva
mente da carga tributária, que não pode, como ocorreu na
última década, ser aliviada pelos subsídios, incentivos e doa
ções que lhes eram fornecidos pelo governo como forma de
manter a sua taxa de lucro, compensação diante da queda
crescente do poder de compra dos salários.

Agora, com o Estado falido, sem condições de transferir
ao setor privado os outrora fartos subsídios, incentivos e doa
ções, mantenedores de rentabiiidade constante e crescente
do capital em acumulação permanente, aos empresários resta
a taxa de juros elevada como única alternativa para garantir
a reprodução do capital, já que este deixou de se reproduzir
nas atividades produtivas, porque os salários, depois de anos
de submissão aos arrochos ditados pelo FMI, perderam a
capacidade de puxar a demanda efetiva da economia.

Ocorre que, se por um lado a taxa de juros assegura
a reprodução do capital na especulação, por outro contribui
para debilitá-lo, pois os custos de produção, em face do encare
cimento, do dinheiro, bloqueiam o consumo e promovem o
enfraquecimento das empresas, ao mesmo tempo que impossi
bilitam a modernização capaz de dar-lhes a competitividade
necessária para suportar o discurso liberal de abertura da
economia.

Os juros especulativos, por sua vez, empobrecem ainda
mais o Estado com o aumento do déficit público. Somente

os banqueiros continuam batendo palmas-tal política, pois
são eles os que mais se beneficiam com ela, enquanto os
demais agentes econômicos são prejudicados, especialmente
os trabalhadores, que, afinal, pagam a conta.

É nesse contexto de estagnação que levou o País ao atual
modelo de desenvolvimento econômico concentrador de ren
da que o Governo Itamar Franco pretende promover uma
reforma fiscal de emergência, para dar sustentação financeira
à União, minimizando a sua crescente necessidade de endivi
dar-se.

Do ponto de vista dos trabalhadores, o importante é redu
zir esse endividamento. Para tanto, torna-se necessário rever
as prioridades inseridas na gestão do Orçamento da União,
especialmente no que tange ao pagamento dos custos finan
ceiros das dívidas interna e externa, uma verdadeira sangria
desatada.

O novo Orçamento, o da Era Itamar, tem que inverter
as prioridades que têm sido consignadas aos credores tanto
nacionais quanto internacionais, para dar lugar ao verdadeiro
interesse nacional, que é o de incrementar o processo produ
tivo, a fim de gerar mais empregos e renda na economia
para que se possa vencer a recessão.

De nada adiantará criar novos impostos ou mesmo au
mentar a base da arrecadação tributária, providências que
sem dúvida são necessárias, se não houver a decisão política
de que o novo Orçamento priorizará o setor produtivo, não
o especulativo. Caso contrário, o aumento de ingressos no
caixa do Tesouro Nacional serão canalizados para o paga
mento das dívidas, quando o que se faz encessário é renego
ciá-las em prazos adequados à capacidade de pagamento da
sociedade, exausta e exangüe de tanto sofrer com o processo
recessivo.

Como sobreviverá o Governo que destina mais de 40%
dos seus correntes ao pagamento dos encargos financeiros
de suas dívidas e os 60% restantes ao pagamento de salários,
encargos sociais e aos demais compromissos com a sociedade?
Impossível.

Torna-se necessária, desde já, a criação de uma Comissão
Especial do Congresso Nacional para começar a discutir a
verdadeira reforma fiscal que deverá ser feita no País logo
após a votação do plebiscito de abril do próximo ano que
definirá a nova forma de governo.

Mais importante: a sociedade deve ser convocada a discu
tir intensamente os pressupostos dessa reforma, para dar nova
conformação à economia, a fim de se implementar no País
um novo modelo de desenvolvimento, comprometido com
o crescimento econômico com justiça social.

O SR. FÁBIO RAUNHEITTI (PTB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
distante 72 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, na região
industrial do Médio Paraíba, ergueu-se Engenheiro Paulo de
Frontin, gracioso e bucólico Município fluminense, cortado
pela rodovia RJ-127, que liga a rodovia BR-116 à BR-393,
e por ferrovia.

Tanto' por uma via quanto por outra, a vista é deslum
brante: cristas elevadas; vales estreitos e profundos, circun
dados por área florestal; fortes declives; quedas d'água fre-
qüentes. .

As excelentes condições climáticas e paisagísticas favore
cem o desenvolvimento das atividades turísticas no Município,
as quais têm sido muito exploradas por hotéis-fazendas.
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A região primitivamente serviu de alternativa de passa
gem para as zonas de mineração. Por aí passava a Estrada
Nova do Tinguá. A importância do caminho fez com que
fosse criada, em 1750, a Freguesia de Sacra Família do Cami
nho Novo do Tinguá.

No século XIX a área foi ocupada pelo café e dominada
por Vassouras. A localidade era subordinada a Vassouras,
tendo o nome de Rodeio.

A abolição da escravatura levou os cafezais à decadência,
mas trouxe as indústrias, que aproveitaram a existência da
ferrovia que fora construída para transportar o café. Ainda
hoje a indústria é uma das fontes importantes de renda do
Município.

Rodeio passou a ser conhecido como Soledade do Ro
deio, em 1943, e Engenheiro Paulo de Frontin, em 1946.

O Município foi criado em 1958, sendo constituído pelos
Distritos de Engenheiro Paulo de Frontin e Sacra Família
do Tinguá, com uma área de 148 quilômetros quadrados.

A antiga Rodeio, das imensas fazendas, do silvo do trem,
do apito das fábricas a todos cativa ao primeiro contato.

Está Engenheiro Paulo de Frontin comemorando seu ani
versário. Congratulo-me com as autoridades e com seu povo
pela efeméride, desejando-lhe cada vez mais prosperidade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados.

o SR. ARY KARA (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SrªS e Srs. Deputados, a grande
maioria dos Municípios já conhece hoje os nomes dos seus
futuros Prefeitos, enquanto as grandes cidades aguardam o
resultado que as urnas trarão no dia 15 de novembro.

As eleições municipais caracterizam momento de singular
importância no processo democrático nacional, ao firmarem
a estrutura de poder da cellula mater da Federação Brasileira,
o Município.

Com seu Prefeito e Vereadores, o Município é a unidade
federada mais próxima da vontade popular; é na Câmara e
na Prefeitura municipais que o cidadão tem a sua primeira
convivência com a estrutura de poder do País. Daí, a imensa
importância e responsabilidade destes que acabam de receber
do povo o mandato popular.

. Deles dependerá, em muito, a imagem dos políticos, o
destino dos Municípios, a boa condução do futuro processo
eleitoral para os cargos de Presidente da República, Senador,
Governadores Estaduais, Deputados Federais e Estaduais.
Daí, sua imensa responsabilidade diante dos cidadãos.

Nós, que sempre reconhecemos a inequívoca importância
dos Prefeitos e Vereadores no processo político nacional, ora
participando decididamente das eleições para este nível de
Governo, ora apoiando estes nas suas relações com outros
níveis de poder, não nos poderíamos furtar de levar os nossos
cumprimentos aos candidatos eleitos no atual processo elei
toral.

Cumprimentos que já vão plenos de esperança de êxito
no exercício de seus mandatos e de recomendações no sentido
de que estes sejam utilizados para que aumente o reconhe
cimento popular à figura do político.

Como Deputado Federal, na condição de representante
do Vale do Paraíba, litoral do norte paulista e Serra da Manti
gueira, gostaríamos de homenagear os Prefeitos eleitos dos
37 Municipios da região inserindo os seus nomes dos Anais

desta Casa, já que o trigésimo oitavo município, São José
dos Campos, terá suas eleições definidas no segundo turno:

• Aparecida - Antônio Marcio de Siqueira;
• Arapeí - Ângelo Geraldo da Conceição;
• Areias - Nelson Luís da Silva;
• Bananal - Elias Nader;
• Cachoeira Paulista - Silvio Capucho HumeIl;
• Caçapava - Francisco Adilson Natali;
• Cunha - João Luiz;
• Campos do Jordão - João Paulo Ismael;
• Caraguatatuba - José Sidnei Trombini;
• Cruzeiro - João Bastos;
• Guaratinguetá - Nelson Antônio Mathidios dos San-

tos;
• Igaratá - José Carlos Prianti;
• Ilhabela - Roberto Fazini;
• Jacareí - Thelmo de Almeida Cruz;
• Jambeiro":'- Walter Alves dos Santos;
• Lagoinha - Élcio José Ferreira;
• Lavrinhas - João Marigno Doca Chicarino;
• Lorena - Maria de Lourdes Fradique Andrade;
• Monteiro Lobato - João Bueno da Silva;
• Natividade da Serra - Luiz Walter Fernandes da Silva;
• Paraibuno - Zélia Machado Santiago;
• Pindamonhangaba - Francisco de Assis Vieira;
• Piquete - José Francisco da Silva;
• Potim - Élio Andrade Nogueira;
• Queluz - Mário Fabri Filho;
• Redenção da Serra - Thomas Gonçalves Dias;
• Roseira - Orlando Rosa de Moura;
• Santa Branca - Valdenir Ferreira Leite;
• Santo Antônio do Pinhal - José Olegário César e

Silva;
• São Bento do Sapucaí - Antônio Ademir Venâncio;
• São José do Barreiro - Nelson Ribeiro;
• São Luiz do Paraitinga - Luiz Mariano Rodrigues;
• São Sebastião - Luiz Alberto Panio;
• Silveiras - Oswaldo de Paula Cardoso;
• Taubaté - José Bernardo Ortiz;
• Tremenbé - Messias Paredão Nascimento Lima; e
• Ubatuba - Paulo Ramos.
Finalizando, é com imensa satisfação que manifestamos

aos Prefeitos eleitos os nossos mais sinceros votos de uma
profícua e transparente administração à frente dos destinos
daqueles que os escolheram, por acreditarem nos compro
missos assumidos durante a campanha, esperando que a pala
vra empenhada na ocasião seja honrada, para que num futuro
próximo tenhamos orgulho em exercer o direito máximo da
nossa cidadania, através do sufrágio universal, princípio funda
mentaI da democracia.

Por um Brasil de cabeça erguida, com paz, prosperidade
e igualdade para todos!

Era o que tínhamos a dizer.

v - ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Júlio Ca
bral - PTR; Marcelo Luz - PTR; Ruben Bento - Bloco;
Teresa Jucá - PDS.
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.Amapá
Aroldo Góes - PDT; Eraldo· Trindade - Bloco; Fáti

ma Pelaes - Bloco; Gilvan Borges ~ PMDB; Lourival Frei-.
tas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio Barcellos - Blo
co; Valdenor Guedes - PTR.

Pará

A1acid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domin
gos Juvenil - PMDB; Gerson Peres - PDS; GiovanniQuei
roz - PDT; Hermfnio Calvinho -PMDB; Hilário Coimbra 
PTB; Mário Chermont - PTR; Mário Martins - PMDB; Ni
elas Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Rocha 
PT; Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomes - PC do B; Val
dir Ganzer - PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Beth Azize - PDT; Euler Ribeiro
- PMDB; José Dutra - PMDB; Pauderney Avelino - PDC;
Ricardo Moraes - PT.

RondOnia

Antônio Morimoto - PTB; Carlos Camurça - PTR;
Nobel Moura - PTR; Pascoal Novais - Bloco; Raquel Cân
dido - PTB; Reditário Cassol - PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Célia Mendes - PDS; Francis
co Di6genes - PDS; João Maia - PTR; João Tota - PDS;
Ronivon Santiago - Bloco; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Galdino - PSDB;
Freire Júnior - Bloco; Leomar Quintanilha - PDC; Osvaldo
Reis - PTR; Paulo Mourão - PDS.

Maranhão

César Bandeira - Bloco; Cid Carvalho - PMDB; Cos
ta Ferreira - PTR; Daniel Silva - PDS; Francisco Coelho 
PDC; Haroldo Sab6ia - PT; Jayme Santana - PSDB; João
Rodolfo - PDS; José Burnett - Bloco; José Carlos Sabóia
PSB; José Reinaldo - Bloco; Nan Souza - PST; Pedro No
vais - PDC; Ricardo Murad - Bloco; Roseana Sarney - Blo
co; Sarney Filho - Bloco.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Bloco;
Ariosto Holanda - PSB; Carlos Benevides - PMDB; Edson
Silva - PDT; Ernani Viana - PSDB; Etevaldo Nogueira 
Bloco; Gonzaga Mota - PMDB; Jackson Pereira - PSDB;
José Linhares - PSDB; Luiz Girão - PDT; Luiz Pontes 
PSDB; Marco Penaforte - PSDB; Maria Luiza Fontenele 
PSB; Moroni Torgan - PSDB; Orlando Bezerra - Bloco; Pi
nhero Landim - PMDB; Sérgio Machado - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauí

B. Sá - PTR; Ciro Nogueira - Bloco; Jesus Tajra 
Bloco; João Henrique - PMDB; José Luiz Maia -- PDS; Mus
sa Demes - Bloco; Paulo Silva - PSDB.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - Blocó; Flávio Rocha - PL; João
Faustino - PSDB; Ney Lopes - Bloco.

Paraíba·

Adauto Pereira - Bloco; Efraim Morais - Bloco; Eval
do Gonçalves - Bloco; Francisco Evangelista - S/p; Ivandro
Cunha Lima - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Rivaldo
Medeiros - Bloco; Zuca Moreira - PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Gilson Machado - Bloco; Ino
cêncio Oliveira,... Bloco; João Colaço - PTR; José Carlos
Vasconcellos - Bloco; José Mendonça Bezerra - Bloco; Jo
sé Múcio Monteiro - Bloco; Luiz Piauhylino - PSB; Maurfiio
Ferreira Lima - PMDB; Maviael Cavalcanti - Bloco; Miguel
Arraes - PSB; Nilson Gibson - PMDB; Pedro Corrêa - Blo
co; Renildo Calheiros - PC do B; Ricardo Fiuza - Bloco;
Roberto Franca - PSB; Roberto Freire - PPS; Roberto Ma
galhães - Bloco; Salatiel Carvalho - pTR; Sérgio Guerra 
PSB; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão - S/P; José Tho
maz Nonô - PMDB; Luiz Dantas - Bloco; Mendonça Neto
- PDT; Olavo Calheiros - PMDB; Roberto Torres - PTB;
Vit6rio Malta - PDS.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/P; Cleonâncio Fonseca 
Bloco; Djenal Gonçalves - PDS; Jerônimo Reis - Bloco; Jo
sé Teles - PDS; Messias G6is - Bloco;.Pedro Valadares - PST.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães - Bloco; Be
nito Gama - Bloco; Beraldo Boaventura - PDT; Clóvis Assis
- PDT; Eraldo Tinoco - Bloco; Félix Mendonça - PTB;
Geddel Vieira Lima - PMDB; Genebaldo Correia - PMDB;
Haroldo Lima - PC do B; Jabes Ribeiro - PSDB; Jairo Azi
- PDC; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João
Alves - PDS; Jonival Lucas - PDC; Jorge Khoury - Bloco;
José Carlos Aleluia - Bloco; José Falcão - Bloco; José Lou
renço - PDS; Leur Lomanto - Bloco; Luís Eduardo - Blo
co; Luiz Moreira - PTB; Luiz Viana Neto - S/P; Marcos
Medrado - PDC; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irujo - Blo
co; Ribeiro Tavares - PL; Sérgio Brito - PDC; Sérgio Gau
denzi - PDT; Tourinho Dantas - Bloco; Ubaldo Dantas 
PSDB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Alvaro Pereira - PSDB; Annfbal Teixeira - PTB; Ar
mando Costa - PMDB; Avelino Costa - PL; Camilo Macha
do - Bloco; Célio de Castro - P8B; Edmar Moreira - Bloco;
Elias Murad - PSDB; Felipe Neri - PMDB; Fernando Diniz
- PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Getúlio Neiva 
PL; Humberto Souto - Bloco; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Is
rael Pinheiro - PRS; João PaulO - PT; José Aldo - PRS; Jo
sé Belato - PMDB; José Geraldo -PMDB; José Santana
de Vasconcellos - Bloco; Leopoldo Bessone - PST; Luiz Ta
deu Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário de Olivei
ra - PTR; NeifJabur - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odel-
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Ir....} L~áo - Bloco; QSrMnlú PereIra - FSDB; Paulo De!;:;ado
_. PT; Paulo Heslander - PTB; Romel Anísio - Bloco; Samir
Tannús - PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Coelho .... PSDB;
Sérgio Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medio
li - PSDB; Wagner do Nascimento - Bloco; Wilson Cunha
- PTB; Zaire Rezende - PMDB.

Espfrito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - PMDB; João Baptista
Motta - PSDB; Jones Santos Neves - PL; Jório de Barros
PMDB; Nilton Baiano - PMDB; Paulo Hartung - PSDB;
Rita camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Rose de
Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Aldir cabral - PTB; Amaral Netto - PDS; Arolde de
Oliveira - Bloco; Artur da Távola - PSDB; Carlos Alberto
campista - PDT; carlos Lupi - PDT; carlos Santana - PT;
Cidinha campos - PDT; Cyro Garcia - PT.

São Paulo

Aldo Rebelo - PC do B; Aloizio Mercadante - PT;
André Benassi - PSDB; Ary Kara - PMDB; Bebeto Haddad
_ P1R; Beta Mansur - PDT; C.ardoso Alves - PTB; carlos
Nélson - PMDB; Cunha Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS;
Diogo Nomura - PL; Irma Passoni - PT; Robson Tuma - PL.

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PTR;

Chico Vigilante - PT.

Goiás

Antônio de Jesus - PMDB; Antonio Faleiros - PSDB;
Délio Braz - Bloco.

Paranâ

Antônio Barbara - Bloco; AntÔnio Deno - Bloco; Ba
sílio Villani - PDS; carlos Roberto Massa - Bloco; carlos
Scarpelini - PST; Delcino Tavares - PST.

Santa Catari.J.a

Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Dércio
Knop-PDT.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Strek - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Amaury Müller - PDT; Arno Magarinos - Bloco; car~os

Azambuja - PDS; carrion Júnior - PDT; Celso BernardI 
PDS; Eden Pedroso - PDT; Hilário Braun - PMDB; Ibsen
Pinheiro - PMDB.

-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista

de presemça registra o comparecimento de 274 Senhores De
putados.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apres~ntam proposições os Senhores:
ANTONIO MORIMOTO - Requerimento de informa

ções ao Ministério da Educação e Desporto sobre situação
funcional de docentes da Universidade de BrasJ1ia - UnB.

ELIAS MURAD - Projeto de Lei que dispõe sobre
o fornecimento de seringas e agulhas descartáveis esterilizadas
em Centros de Tratamento e Recuperação de Usuários de
Drogas credenciados.

EDSON SILVA - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre financiamentos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - a
empresas do Ceará.

GILVAN BORGES E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de constituição de Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar possí
veis irregularidades na aplicação de verbas federais no Estado
do Amapá.

FRANCISCO SILVA - Indicação ao Poder Executivo
de criação de escola técnica agropecuária no Município de
Magé. Estado do Rio de Janeiro.

ROMEL ANÍSIO - Projeto de Lei que concede prefe
rência às pessoas de mais de 60 anos ou portadoras de deficiên
cias físicas para atendimento em filas.

NILSON GIBSON - Indicação ao Poder Executivo de
retornada da proposta de transposição das águas do São Fran
cisco e Tocantins para o semi-árido nordestino.

LAPROVITA VIEIRA - Projeto de Lei que dispõe
sobre a exibição de programas e filmes com cenas de sexo
pelas emissoras de televisão.

CARLOS SANTANA - Projeto de Lei que modifica'
o Decreto-Lei n" 2.404. de 23 de dezembro de 1987. e dispõe
sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante e o Fundo de Marinha Mercante e dá outras provi
dências.

VASCO FURLAN E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que altera o art. 2° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da
Casa de voto de congratulações pela passagem da data magna
do Município de Maricá. Estado do Rio de Janeiro. com comu
nicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara
de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem da data magna do Município de Itaboraí. Esta
do do Rio de Janeiro. com comunicação ao Prefeito Municipal
e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Indicação ao Poder Executivo de criação de escola
técnica agropecuária no Município de Rio Bonito. Estado
do Rio de Janeiro.

- Indicação ao Poder Executivo de criação de escola
técnica industrial no Município de Paracambi. Estado do Rio
de Janeiro.

GIOVANNI QUEIROZ - Projeto de Lei que altera
o art. 8~ da Lei n'? 5.197. de 3 de janeiro de 1967. que dispõe
sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

- Requerimento de informações ao Ministério das Minas
e Energia sobre pagamento de royalties.

FLÁVrO PALMIER DA VEIGA - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais
da Casa de voto de congratulações pela passagem da data
magna do Município de Cantagalo. Estado do Rio de Janeiro.
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com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da
Câmara de Vereadores.

MATHEUS IENSEN - Projeto de Lei que acrescenta
dispositivo à Lei n9 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção ao consumidor, e dá outras provi
dências.

AUGUSTO CARVALHO E OUTROS - Projeto de
Resolução que institui Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar as causas da atual crise financeira da
Caixa Econômica Federal, assim como a utilização pela dire
ção da instituição dos financiamentos sem destinação especí
fica (SDE) para fins estranhos aos seus objetivos institucionais.

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço permissão a V. Ex~

para fazer um registro pela liderança do PMDB. O Deputado
Lázaro Barbosa, hoje Ministro da Agricultura, enviou corres
pondência ao Líder Genebaldo Correia esclarecendo sua posi
ção com referência a notícias veiculadas pela imprensa.

Diz o documento:

"Brasília, 21 de outubro de 1992.
Deputado Genebaldo Corrêa
Em relação à matéria estampada hoje, na Folha

de S. Paulo, lançando dúvidas em operação de crédito
para a fazenda de minha propriedade denominada Ca
choeira Bonita, nos Municípios de Iporá e Amaron6
polis, passo às mãos do eminente Líder carta do Banco
do Brasil, esclarecendo a normalidade da operação.
E ainda mais: que não existe nenhum responsabilidade
minha naquele Banco.

Na verdade, não tenho débito em Banco algum,
nem sou emitente de obrigação cambial, de qualquer
natureza, exceto o débito declarado para com a Em
presa Agropecuária Arco Ltda., a vencer em maio de
93, e que se refere à parcela final pela compra da fazen
da denominada Santa Cruz, no Município de Cocali
nho, Estado de Mato Grosso, em processo de transfe
rência.

Sr. Presidente, o Deputado Lázaro Barbosa solicita, ain
da, que conste dos Anais da Casa a informação do Banco
do Brasil, mostrando que realmente S. Ex~ não tem nenhuma
débito com aquele estabelecimento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Brasília (DF), 20 de outubro de 1992

I1m9 Sr.
Lázaro Ferreira Barbosa
Nesta

Prezado Senhor,
Atendendo a sua solicitação, venho esclarecer que, con

soante informações de nossa Agência de Iporá (GO), V. S~

figurou, no ano de 1987, como mutuário de operações de
financiamento para desmate de 580 ha. de cerrado e custeio
de 530 ha. de arroz de sequeiro, as quais foram contratadas
dentro das linhas normais de crédito para as finalidades.

2. Cumpre-me aduzir que tais operações foram condu
zidas e liquidadas dentro da normalidade, sendo que a relativa
ao investimento foi liquidada antecipadamente.

3. Por fim, as informações obtidas registram que atual
mente não há operações de crédito "em ser" de sua responsa
bilidade.

Atenciosamente, Luiz Antonio Fayet, Presidente Inte
rino.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar à votação da matéria que está sobre a Mesa e a constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Sr. Secre
tário procederá à leitura de matéria sobre a mesa.

E lido o seguinte:

RECURSO N9 52, DE 1992
(€ontra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. José Maria Eymael)

Requer, na forma do § 29, do art. 132, que o PL
n9 1.485/91, seja apreciado pelo Plenário da Câmara
dos Deputados.

Senhor Presidente,
Dirigimo-nos a Vossa Excelência no sentido de apresentar

Recurso, na forma do art.58, § 2''. I, da Constituição Federal
e do art. 58, §§ 1° e 3° do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, para que seja apreciado pelo Plenário desta
Casa o Projeto de Lei n9 1.485/91, de autoria do Nobre Depu
tado José Maria Eymael, que cria o Dia Nacional do Reven
dedor de Combustíveis Automotivos, rejeitado, nos termos
do Relator, pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, somos pela rejeição.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

A SRA. ÂNGELA AMIN (PDS - Se. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Em votação
o recurso.

Rejeitado o recurso.
A matéria vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso do Deputado Nelson Marquezelli e outros, de
cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte:

RECURSO N9 59, DE 1992
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Requer, na forma do § 29do art. 132, do Regimento
Interno, que o Projeto de Lei 0 9 1.051, de 1991, seja
apreciado pelo Plenário.

Senhor Presidente,
Não se conformando, data v€nia, com a respeitável deci

são da Comissão de Seguridadi~ Sodal e Famílial, que rejeitou
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o Projeto de Lei nQ 1.051, de minha autoria, que "inclui o
suco de laranja nos cardápios de merenda escolar, das unida
des militares e dos programas sociais da União", anexado
ao de n? 917/91, venho interpor Recurso, na conformidade
do art. 132, § 2Q

, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, Nelson Marquezelli - Maurício Calixto

- Edison Fidelis - Raquel Cândido - Matheus Iensen 
Fabio Meirelles - Hilário Coimbra - Wilson Cunha - Ger
son Peres - Caldas Rodrigues - Osvaldo Melo - Cardoso
Alves - Arnaldo Faria de Sá - Gastone Righi - Rodrigues
Palma - Luiz Moreira - Ruben Bento - Nilton Baiano
- Félix Mendonça - João de Deus Antunes - Maurici Maria
no - Eliel Rodrigues - Roberto Torres - Onaireves Moura
- Paulo de Almeida - Alceste Almeida - Jairo Carneiro
- Antonio Carlos Mendes Thame - Gilson Machado - Touri-
nho Dantas - João Colaço - Francisco Rodrigues - Ivo
Mainardi - Dejandir Dalpasquale - Ricardo Izar - Munhoz
da Rocha - Pinheiro Landim - Wilson Gibson - Pascoal
Novais - Alberto Haddad - Paulo Duarte - Mussa Demes
- Cleonâncio Fonseca - Luiz Tadeu Leite - Benedito Domin
gos - B. Sá - Wilmar Peres - Marcelo Luz - Abelardo
Lupion - Alvaro Ribeiro - Edivaldo Motta - Celia Mendes
- Edson Silva - Eraldo Trindade - José Belato - Joaquim
Sucena.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa o requerimento que diz o seguinte:

"Sr. Presidente, requeiro a V. Ex\ nos termos
regimentais, a retirada da pauta de votação do Recurso
n? 59/92, de autoria do signatário, referente ao PL nQ

1.051/91."
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1992. A~sina

o Deputado Nelson Marquezelli, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação

o requerimento de retirada.
Aprovado.
Retirado de pauta o recurso.
O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de um esclare
cimento.

A retirada de pauta determina também prejuízo com rela
ção aos prazos? Como ficaria o recurso? Voltaria na próxima
sessão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Volta o
recurso na próxima sessão, porque a matéria depende de deli
beração.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso do Sr. Zaire Rezende e outros, que será lido
pelo Sr. Secretário Robson Tuma.

É lido o seguinte:

RECURSO N~ 66, DE 1992
(Contra Decisão Terminativa de Comissão)

(Do Sr. Zaire Rezende)
Requer, na forma do artigo 132, parágrafo 2~, do

Regimento Interno, que o Projeto de Lei n~ 1.767, de
1991, de sua autoria, seja apreciado pelo Plenário.

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com base no art. 132,

§ 2?, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, recor-

rem ao Plenário contra a rejeição do Projeto de Lei n° 1.767,
de 1991, que "altera a Lei n? 4.375, de 17 de agosto de 1964
- Lei do Serviço Militar", discutido e votado, conclusiva
mente, nos termos do art. 24, inciso II, do Regimento Interno,
na Comissão de Defesa Nacional, em sessão realizada a 24
de junho de 1992.

O Projeto de Lei n? 1.767/91 intenta fixar em lei federal
os documentos necessários à comprovação da situação de arri
mo e o prazo máximo para a concessão, pelos órgãos de execu
ção do Serviço Militar, do Certificado de Dispensa de Incorpo
ração, em caráter definitivo, aos jovens que nessa situação
forem enquadrados.

Na justificação do seu voto contrário, o nobre Relator
alegou que o disposto no Projeto de Lei em tela "está dupli
cando normas existentes e em pleno vigor no âmbito das For
ças Armadas".

Dessa alegação discordamos.
Uma das legislações citadas pelo ilustre Deputado Relator

é a Portaria n? 001 - P SCH/EME, de 10 de agosto de
1992, publicada como separata ao Boletim do Exército n?
04, de 24 de janeiro de 1992.

No que se refere ao arrimo, a Portaria dispõe, em seu
"n? 13 - Prescrições Diversas, letra b. Arrimos", os docu
mentos que devem ser apresentados para a comprovação da
situação de arrimo e, no n? 1 da letra c do n" 2 da letra
b. do n~ 10, estabelece que os arrimos receberão o Certificado
de Dispensa de incorporação" até 30 (trinta) dias após a sele
ção", o que, no ano de 1993, corresponderia ao período entre
14 de agosto e 30 de outubro.

Em nossa avaliação, após a análise das normas em vigor,
não está ocorrendo duplicação de legislação existente, pelas
seguintes razões:

a) o objetivo pretendido pelo Projeto de Lei que é a
entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação até 90
(noventa) dias após o alistamento não está atingido. O prazo
atual continua dilatado; e

b) a fixação dos documentos comprobatórios da situação
do arrimo em norma de validade anual- as Instruções Com
plementares são publicadas ao início de cada processo de con
vocação - introduz uma componente de incerteza, submetida
ao poder discricionário do órgão executor do Serviço Militar,
que dificulta, ao jovem alistando, a montagem do seu processo
de arrimo.

Por relevante, cabe ainda ressaltar que o Decreto n?
57.654/66 - Regulamento da Lei do Serviço Militar - fixa,
em seu art. 107, que o Certificado de Dispensa de Incorpo
ração, no caso dos arrimos, deverá ser entregue "a partir
de 31 de dezembro do ano que anteceder ao da incorporação
da sua classe". Ora, constata-se que a Portaria Ministerial
dispõe sobre o mesmo tema de maneira conflitante com o
estabelecido no Decreto Federal, o que caracteriza uma in
compatibilidade vertical entre as normas. Em ocorrendo essa
incompatibilidade, a norma hierarquicamente superior - o
Decreto Federal - retira a validade da norma hierarquica
mente inferior - a Portaria Ministerial. Assim, não há como
se falar em "duplicidade de normas" em relação a um princípio
normativo legal sem validade que não pode ser considerado
como integrando o ordenamento jurídico nacional.

Em virtude do exposto julgamos que deve o Projeto de
Lei n? 1.767/91 ser apreciado pelo egrégio Plenário dessa Câ-
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mara dos Deputados, razão pela qual oferecemos o presente
recurso.

Sala das Sessões, 31 de julho e 1992. - Zaire Rezende
- Raul Pont - Matheus Iensen - Maviael Cavalcanti _
Cleonâncio Fonseca - Reditário Cassol - João de Deus Antu
nes - Antonio Morimoto - Amaury Müller - Augusto Carva
lho - Nilson Gibson - Aldo Rebelo - Chico Vigilante _
Roberto Freire - Odacir Klein - Valter Pereira - Teresa
Jucá - Ernesto Gradella - Sergio Cury - Alvaro Ribeiro
- Ubiratan Aguiar - Delio Braz - Rita Camata - José
Genoino - Roberto Magalhães - Ivandro Cunha Lima _
Pedro Tonelli - Israel Pinheiro - Germano Rigotto - Paulo
Rocha - Maria Laura - Felipe Neri - Paulo Paim - Nelson
Jobim - Roberto Franca - Cardoso Alves - Eurides Brito
- Osório Adriano - Adylson Motta - Mendes Ribeiro _
Luiz Carlos Hauly - Eduardo Jorge - Jonival Lucas - Elio
Dalla-Vecchia - Said Ferreira - Valdemar Costa - Inocêncio
Oliveira -.:. Genebaldo Correia - Eliel Rodrigues - Elias
Murad - José Santana de Vasconcellos - Dejandir Dalpas
quale - Edi Siliprandi - Tidei de Lima - Geraldo Alckmin
Filho - Luiz Piauhylino - Miguel Arraes - Jaques Wagner
- Aloisio Vasconcelos - Gastone Righi - Artur da Tavola
- Roberto Valadão - Iberê Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso.

Como votam os Srs. Líderes? .

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quanto ao mérito, acredito
que este recurso deveria ser acolhido, até para que no Plenário
pudéssemos discutir com mais profundidade o projeto. Ele
se refere à prestação de serviço militar pelo filho arrimo de
família. O projeto tem razão de ser. Acho que, quanto ao
mérito, merece uma discussão mais aprofundada. Por isso,
pedimos o apoiamento dos demais líderes para a aprovação
desse recurso.

6 SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" e vai discutir
o mérito em Plenário.

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim", apesar
de sabermos da existência de aspectos polêmicos com relação
ao mérito.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

A SRA. ÂNGELA AMIN (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) -Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria segue sua tramitação nas Comissões, devendo

vir à apreciação do Plenário quando estiver com todos os
pareceres dos órgãos técnicos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso da Sr' Etevalda Grassi de Menezes e outros,
de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conhecimento ao Ple
nário.

É lido o seguinte recurso:

RECURSO N9 72, DE 1992
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Da Sr' Etevalda Grassi de Menezes)

Requer, na forma do § 29, do art. 132 do Regimento
Interno, que o Projeto de Lei n" 4.477, de 1989, seja
apreciado ]leIo Plenário.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Com base no § 29 do art. 132 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos que o Projeto de
Lei n94.477/89, que modifica a Lei nº 7.183/84, que "regula
o exercício da profissão de aeronauta e dá outras providên
cias". seja discutido e votado pelo Plenário desta Casa.

Sala das Sessões, 29 de julho de 1992. - Etevalda Grassi
de Menezes - Ricardo Izar - Ney Lopes - Alacid Nunes
- Roberto Magalhães - Murilo Rezende - Marcos Lima
- Paulo Ramos - Manoel Castro - Tourinho Dantas -
Annibal Teixeira - Gastone Righi - Ezio Ferreira - Simão
Sessim - Diogo Nomura - Roberto Torres - Antonio Veno

Lazaro Barbosa - Rivaldo Medeiros - Mauro Borges
- José Carlos Aleluia - Mário Oliveira - Luiz Moreira
- Felix Mendonça - Fernando Diniz - Nilton Baiano -
Antonio de Jesus - João Mendes - Osório Adriano - Roni·
von Santiago - Adelaide Neri - Gerson Peres - Ubiratan
Aguiar - Lucia Vania - Rodrigues Palma - Prisco Viana
- Eduardo Braga - Paes Landim - Eraldo Trindade 
Luiz Tadeu Leite - Elisio Curvo - Jabes Ribeiro - Munhoz
Fagundes - Genésio Bernardino - João Rodolfo - Roberto
Franca - Cardoso Alves - Raul Belém - Costa Ferreira
- Benedito Domingos - Salatiel Carvalho - Eliel Rodrigues
- Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota contra esse recur
so, em razões de esse projto já ter sido devidamente analisado
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e pela
Comissão de Trabalho.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB também vota
contra o recurso.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não" ao recurso.

A SRA. ANGELA AMIN (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".
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A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Sem revi
são da oradora.) -Sr. Presidente, o PC do B vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Plenário,
pela manifestação dos Líderes partidários, está dividido.

Os Srs. Deputados que aprovam o recurso permaneçam
como se encontram, os que são contrários levantem o braço.

O Sr. Jabes Ribeiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. JABES RIBEIRO (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para uma informação.
Quem for a favor do recurso ... ?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica como
se encontra. Quem for contrário, levanta o braço.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
Parlamentares que são a favor do recurso permaneçam como
se encontram, os que são contrários levantem o braço. (Pau
sa.)

Rejeitado.

A Sr~ Ângela Amin - Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pro
ceder à verificação de votação solicitada pela nobre Deputada
Ângela Amin. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados presentes nas diferentes
dependências da Casa que compareçam imediatamente ao
plenário, pois dentro de breves instantes teremos votação no
minal pelo sistema eletrônico.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao PMDB
e demais partidos que votaram contra. Não se trata do mérito.
Trata-se da posição democrática de trazer uma matéria ao
exame do Plenário. Um partido com as tradições do PMDB
pode perfeitamente tolerar que a matéria venha a plenário
e sofra o crivo da maioria. Se o PMDB concordasse, eu faria
igual apelo à Deputada Ângela Amin para que abrisse mão
do seu pedido de verificação de votação. Assim, poderíamos
prosseguir nossos trabalhos.

O Sr. Germano Rigotto -:- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, só uma consulta. Se acolher
mos o recurso, esse projeto estará aprovado? Se o projeto
vem ao plenário, podemos rever nossa posição, até para dar
mos continuidade à sessão.

É a indagação que faço: esse projeto, votando-se a favor
do requerimento, vem ao plenário?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vem ao
plenário, porque ele foi emendado.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Então, até para que
possamos encaminhar essa votação e discutir esse projeto no
plenário, votamos a favor do recurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Havendo
modificação do voto do PMDEf, do PDT e do PSDB, a Depu
tada Ângela Amin retira o pedido de verificação.

Em votação o recurso. (Pausa.)
Aprovado, contra o votQ do PT.
A matéria, então, segue o seu trâmite nas Comissões

e será incluída na Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso do Sr. Cleto Falcão e outros que será lido pelo
Sr. Secretário, Deputado Robson Tuma.

É lido o seguinte:

RECURSO N~ 73, DE 1992
(Contra Decisão Conclusiva De Comissão)

. (Do Sr. Cleto Falcão)

Requer, na forma do § 2~ do artigo 132 do Regi
mento Interno, que o Projeto de Lei n~ 1.641, de 1991,
seja apreciado pelo Plenário.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara
dos Deputados

Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no § 3°, do
art. 58, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n°
1.641/91, de minha autoria, que "concede incentivos à adoção
de crianças e adolescentes em estado de carência" seja subme
tido à apreciação do Plenário, em sua íntegra.

Brasília, 10 de agosto de 1992. - Deputados Cleto Falcão,
- Antônio Barbara - Odelmo Leão - José Burnet - Heitor
Franco - Tadashi Kuriki - José Moura - Odacir Klein
- Inocêncio Oliveira - Nilson Gibson - Edmar Moreira
- Gilvan Borges - Nilton Baiano - José Carlos Coutinho
- Eliel Rodrigues - Vadão Gomes - Cleonâncio Fonseca
- Freire Júnior - João Teixeira - Paulo Octávio - Osvaldo
Bender - Fausto Rocha - Marino Clinger - Maria Luiza
Fontenele - Roberto Valadão - Osvaldo Melo - Pinga Fogo
de Oliveira - Ivan Burity - Tony Gel - Costa Ferreira
- José Carlos Vasconcellos - José Elias - Leopoldo Bessone
- Euclydes Mello - Álvaro Ribeiro - Elísio Curvo - Maviael
Cavalcanti - Virmondes Cruvinel - Vital do Rego - Aécio
de Borba - José Diogo - Romel Anísio - João Maia 
Délio Braz - Etevalda Grassi de Menezes - Amaral Netto
- Fetter Júnior - Flávio Palmier da Veiga - Luiz Dantas
- Olovo Calheiros - Pedro Valadares - Wilson Campos
- João de Deus Antunes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" e apela aos
demais partidos que façam o mesmo, para que possamos apre
ciar a matéria do nobre Deputado Cleto Falcão.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

A SRA. ÂNGELA AMIN (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".
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o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam, permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria segue seu trâmite nas Comissões Técnicas,

devendo vir à apreciação do Plenário quando estiver coin
todos os pareceres prontos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso do Sr. Maurici Mariano e outros que será lido
pelo Sr. Secretário.

É lido o seguinte:

RECURSO N9 57, DE 1992
(Contra Decisão Terminativa de Comissão)

(Do Sr. Manrici Mariano e outros)

Requer, na forma do art. 144 c/c o art. 132, §
29, do Regimento Interno, seja apreciado pelo Plenário
o parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei n91.266, de 1991.

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo assinados, com base no art. 132,

§ 29, do Regimento Interno, recorrem ao Plenário contra a
rejeição total do Projeto de Lei n9 1.266, de 1991, que "revoga
dispositivo legal que proíbe a compra de bens por entidades
beneficentes para a realização de sorteios", discutido e votado,
conclusivamente, nos termos do art. 58, § 29 , da Constituição,
pela Comissão de Finanças e Tributação, pelas seguintes ra
zões:

a) as alegações levantadas pelo ilustre relator, para justi
ficar a rejeição da proposição em espécie, são totalmente
improcedentes, haja vista que a parte não alterada pela propo
sição rebate plenamente todos os argumentos suscitados pelo
Relator, Deputado Paulo Mandarino;

b) a proposição sob análise é matéria de grande relevân
cia social, pois trata de recursos financeiros para a mantença
de creches, asilos e outras entidades de beneficência social.

Sala das Sessões, - Maurici Mariano - Manoel Moreira
- Luiz Carlos Santos - Nilson Gibson - Antonio Holanda
- Gilvan Borges - Maurício Calixto - Zé Gomes - Ronaldo
Caiado - Pedro Abrão - Osório Santa Cruz - Virmondes
Cruvinel - José Bunrnett - Jabes Ribeiro - Tony Gel 
Arnaldo Faria de Sá - Tadashi Kuriki - Edmar Moreira
- Carlos Alberto Campista - Amaury Müller - Roberto
Rollemberg - Beto Mansur - Orlando Pacheco - Luiz Tadeu
Leite - Daniel Silva - Pedro Pavão - Mario Chemont 
Jesus Tajra - B. Sá - José Maria Eymael - Ricardo Izar
- Rivaldo Medeiros - Paulo Lima - Valdemar Costa 
Ézio Ferreira - Jarvis Gaidzinski - Ruberval Pilotto 
Eduardo Moreira - Hugo Biehl - Wagner do Nascimento
- Elísio Curvo - Carlos Kayath - Armando Costa - Nelson
Trad - Abelardo Lupion - Marino Clinger - Aécio de Borba
- Carlos Scarpelini - Iberê Ferreirá - Hélio Bicudo -

Oswaldo.Stecca - Ciro Nogueira - Luiz Dantas - Basílio
VilIani - Lucia Braga - Caldas Rodrigues - Geraldo Alck
min Filhp.- Wanda Reis.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo-
tam os Srs. Líderes? .

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, oPT vota "não".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador. ) -Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

A SRA. ÂNGELA AMIN (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi-
dência esclarece que primeiro será votado o recurso.

Em votação o recurso. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso do Sr. Deputado Costa Ferreira e outros que
será l~do pelo Sr. Secretário.

E lido o seguinte:

RECURSO N9 58, DE 1992
(Contra Decisão Terminativa de Comissão)

(Do Sr. Costa Ferreira)

Requer, na forma do art. 144 c/c art. 132, § 29,
do Regimento Interno, seja apreciado pelo Plenário, o
parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela rejei
ção do Projeto de Lei n91.328, de 1991.

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados:
Os deputados abaixo assinados solicitam o exame pelo

Plenário do Projeto rio 1.328/91. da autoria do Deputado Costa
Ferreira, que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados" (produto descartável e de implante mecânico
e médico científico), de acordo com o que preceitua o § 2°
segundo do art. 132, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 10 de junho de 1992. - Costa Ferreira
- Aécio Neves - Nelson Proença - Gilson Machado - Paulo
Mariano - Daniel Silva - Tony Gel - Eduardo Matias 
Orlando Bezerra - Eliel Rodrigues - Osmânio Pereira 
Luiz Moreira - Saulo Coelho - Jairo Azi - Murilo Rezende
- Nilton Baiano - Domingos Juvenil - José Linhares 
José Carlos Sabóia - Ernani Viana - Eurides Srito - Salatiel
Carvalho - Edmar Moreira - Romel Anisio -'Manoel Castro
- Aroldo Cedraz - José Falcão - Mário de Oliveira 
Célia Mendes - Jorge Khoury - Jonas Pinheiro - Maria
Valadão - Basílio Villani - Vicente Fialho - João de Deus
Antunes - Nicias Ribeiro - Renildo Calheiros - Ruben Bento
- PedroNovais- B.Sá- Ângela Amin- IbrahimAbi-Ackel
- Moroni Torgan - Adroaldo Streck - Paulo Hartung -
Dejandir Dalpasquale - Gilvam Borges - Benedito Domingos
- Carlos Virgílio - Pascoal Novais - Flávio Aros - Wilson
Moreira - Munhoz da Rocha - André Benassi.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do mador.) - Sr. Presidente,o PT vota "não".

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

A SRA. ÂNGELA Ai\.UN (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "Sim"

A SRA. EURÍDES' BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) ---.:... Sr. Presidente" o PTR vota "não".

O SR. CARLOS LUPI (PÚT'- RJ. Sem revisão do ora-
dor.) ~ Sr. Presidente, <> :pDT vota "não;'. . .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Atenção!
Havendo votos divergentes, a Presidência vai submeter à vota
ção primeiramente o.recurso.

Em votação o recurso. (Pausa.)
Rejeitad? .
A matér~a vai ao Árq~ivo.

O SR. PR,ESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa reçurso que será lidd pelo 19 Secretário:,

É lido o seguinte recurso:

RECURSO. N9 60, DE 1992
(Contra Decisão Terminativa de Comissão)

(Do Sr. Fábio Raunheiti)

Requer, na formado art. 144 c/c art. 132, parágrafo
29, do Regimento Interno, seja apreciado pelo Plenário
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela inconstitucionalidade do ·Projeto de Lei
nº 5.051, de 1990.

Senhor Presidente,
Não se conformando, data venia, com a respeitável deci

são da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação que
julgou inconstitucional o Projeto de Lei nQ 5.051190, de minha
autoria, que "acrescenta parágrafo ao art. ,184 do Código
de Processo Civil- Lei n9 5.869173", venho interpor Recurso,
na conformidade do art. 132, § 29 do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 10 de junho de 1992. -'- Fabio Raunheiti
- Costa Ferreira - Ney Lopes - Edison Fidelis - Alceste
Almeida - Valdir Ganzer - Luiz Girão - Pedro Tonilli
- Paulo Rocha - Vadão Gomes - Domingos Juvenil 
Wagner do Nascimento - Eraldo Trindade - Roberto Jeffer
son - Raquel Candido - Annibal Teixeira '-- Arnaldo Faria
de Sá - Etevaldo Nogueira - José Egydio - Ronaldo Caiado
- Ricardo Izar - Haroldo Lima - Antônio Marimoto 
Samir Tannús - Romeu Anisio - Edmar Moreira - Nelson
Jobim - Liberato Caboclo - José Diogo - 'Cardoso Alves
- Carlos Alberto Campista - Junot Abi-Ranmia - Wilson
Müller - Francisco Diogenes - Celia Mendes - Leur Lo
manto - Roberto Balestra - Pedro Tassis - Osório Santa
Cruz - Cesar Bandeira - Nestor Duarte - Pedro Irujo 
João Carlos Bacelar - João Almeida - Beraldo Boaventura
- Munhoz da Rocha - Adylson Motta - Jutahy Junior 
Jabes Ribeiro - Ubiratan Aguiar - Wilson Campos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo- 
tam os Srs. Líderes.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente,'o PTvota "não".

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

SRA. ÂNGELA AMIN (PDS - SC. Sem revisão da ora:
dora.) - Sr. Presidente, o PDS votas "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso.

Para encaminhar, tem a palavra o nobre Deputado Fábio
Raunheitti'.

O SR. FÁBIO RAUNHEITTI (PTB ~.RJ. SeI\l revisão
do orador.) - Sr. Presidente, visa o projeto a acrescentar
parágrafo ao art. 184 do Código de Processo Civil, o, que
viria faciliar grandemente o exercício da profissão do.advo
gado, que se vê cercado no direito de melhor dinamizar. o
andamento do proce,sso. . ,

A lei atual estabelece, por ~xemplo, prazos de .cinco dias
para o cumprimento de determinados atos processuais, e m.ui
tas veies o profissional não pode, por falta de tempo útil,
juntar documentos para a defesa do seu constituinte. Na verda
de, esse prazo fica reduzido a dois dias Meis ou pode se ampliar
para até dez dias corridos, se entre o lapso inicial da intimação,
e o termo final ocorrerem sábados, domingos e feriados.

Não vejo por que o Plenário não possa apreciar com
acuidade a matéria. Aqui existem muitos profissionais da ad
vogacia que, poderiam, num prazo maior, fazer uma apreciação
mais acuradll dQ projeto, aperfeiçoando nosso Código. proces
sual. Sabemos das dificuldades com que se luta, hoje, na
apreciação do processo de impeachment do presidente da Re
pública, todos preocupados com os prazos.

Por isso, faço um apelo aos Líderes de partido para que
permitam que este recurso seja acolhido pelo Plenário desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em face
das informações do autor do recurso, a Presidência consulta
os Líderes.

O SR. CHItO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim" e reco
menda que o acompanhem, porque é perfeitamente justifi
cável a alteração proposta.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

A SRA. ÂNGELA AMIM (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL -SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. NAN SOUSA (PST - MA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PST vota "sim."

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
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o SR. ERALDO TRINDADE (~loco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

o Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela .ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex.~ a palavra:

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador) - Sr. PreSidente, esse é o tipo de voto que não
tem sentido a Casa negar. O que o Deputado quer é que'
se suspenda a fluência do prazo no dia de feriado. Num País
difícil de advogar, dar mais um ou dois dias para o advogado
é m'atéria' qúe não admite nenhuma discussão quanto ao méri
to. Ninguém de bom senso pode negar isso, Sr. Presidente:
dar mais dois dias para o advogado, interrompendo a fluência
do prazo nos sábados~ domingos e feriados. Não há nada
de inconstitucional. A rejeição situa muito mal a Casa" <lá
idéia de que não entende o que está votando.

. Acho que o Ptvll::>B e o PDT não devem votar contra
o recurso; acho que o Deputado Hélio Bicudo, que tem larga
prática forense, é quem deve encaminhar o voto dá PT: O
voto diz' respeito à distribuição' de justiça, e um paí~ só é
civilizl1doe desenvolvido quando distribui justiça em tempo
hábiL Quem entende disso, no PT, é o Deputado Hélio Bicu
do, promotor de longo curso; não é o Deputado Chico Vigi
lante. Isso deixa mal oPT;parece que o PT relega a profissão
de advogado ao menoscabo.'

Sr. Presidente, faço' um apelo ao PMDB. Já pertenci
ao PMDB. Fui Secretário-Geral naci()nal do PMDB, que era
um partía6 democrata. Não tem sentido a história do PMDB
vir li ser tisnada por um voto impeditivo do conhecimento
maior, do conhecimento da Câmara dos Deputados em maté
ria de distribuição de justiça. Acho que os Deputados pode
riam perfeitamente rever a decisão, em homenagem aos foros
de competência jurídica da Casa.

O Sr~ Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quem determina quem exerce
a Liderança do Partido dos Trabalhadores é a bancada do
Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não
aceita a insinuações de que para tratar de questão jurídica
o Parlamentar tem de ser advogado, ou de que para tratar
de questão trabalhista o Parlamentar tem de ser sindicalista.
O Partido dos Trabalhadores não aceita esse tipo de interfe-
rência. .

O Partido dos Trabalhadores tem Parlamentares prepa
rados para discutir, à altura, dentro da Câmara dos Depu
tados, qualquer assunto, tanto faz ser vigilante, advogado
ou professor. Exerço a Liderança do partido neste instante
e a bancada segue a minha orientação.

O Sr. Cardoso Alves - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não disse que foi um vigilante

que falou. Disse que foi o Chico Vigilante. Quem se diz vigi
lante é S. Ex'

O Sr. Hélio Bicudo - Sr. Presidente, fui citado nominal
mente e gostaria de fazer algumas observações a respeito.

O SR. PRESiDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apesar de
V. Ex~ ter sido citado, não houve nenhum agravo. Pelo contrá
rio, foi um elogio a V. Ex"

O Sr. Hélio Bicudo - De certa forma, sim; de outra,
não.

O SR. PRE~IDENTE (Inocênçi9 OliVeira) - Então, é
o critério de V. Ex' A Presidência cortcede"lhe um minuto.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT '~ SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de ler um
tópico do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, que deu pela injuridicidade da proposta apresen
tada. Gostaria que os colegas ouvissem atentamente o que
disse o Relator na Comissão de Constituição e Justiça, cujo
relatório foi por ela aprovado. '

"A pretensão esbarra em ql,lestões ,de Cunho jurídi
co, visto preconizar tratamento diferenciado em rela
ção aos demais prazos que, embora mais dilatados,
podem eventualmente sofrer dos mesmos problemas."

O prazo de dez dias pode reduzir-se a quatro dias úteis,
dependendo, por exemplo, de um evento como o carnaval.
Por isso, ou se adota o mesmo princípio de contagem, compu
tando-se somente dias úteis para todos os prazos - e, aí,
teríamos uma notável alteração na estrutura de prazo do Códi
go e que precisaria ser mais estudada e mais profundamente
meditada - ou não adotamos para nenhum deles, como fun
damento do princípio da isonomia processual.

Eis, Sr. Presidente, as razões pelas quais o Partido dos
Trabalhadores endossa o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e propõe a rejeição do recurso. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a pala
vra V. Ex')

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero agradecer ao nobre Depu
tado Hélio Bicudo o oferecimento da razão para que o pro
cesso venha a plenário. S. Ex~ acaba de dar a razão funda
mental. Com o processo vindo a plenário, a medida pode
ser de caráter geral com relação aos outros prazos, mediante
uma emenda que, tenho certeza, S. Ex~ apresentará. Daí a
necessidade dos doutos versados na matéria manifestarem-se
sobre ela.

O Deputado Hélio Bicudo, defendendo o "não", deixou
patente a conveniência do "sim". De modo que quero agrade
cer a S. Ex', e desculpar-me perante o Deputado Chico Vigi
lante. Não quis intrometer-me no PT, de maneira nenhuma.
Apenas quis levantar, dentro do PT, a competência maior
nesta matéria, que é a do Deputado Hélio Bicudo.

De maneira que renovo, já agora, a cavaleiro de novas
razões, as razões do Deputado Hélio Bicudo, meu apelo ao
PT, ao PMDB, ao PSDB e a toda a Casa no sentido de
que votem a favor <:lo recurso do nobre Deputado Fábio Rau
nheitti.
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o SR. PRESIDENTE (Inoc,êpcio Oliveira)- Vamos sub
meter a votos inicialmente o recurso para que .amatéria venha
a plenário.

Em votação. (Pausa.)
Rejeitado o recurso,' '

O Sr. Nelson Marquezelli --,-;-Sr. Presid~nte, o PTB pede
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pro
ceder à verificação de votação solicitada pelo nobre Deputado
Nelson Marquezelli, em nome do PTB.

O SR. PRESIDEN'FE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência reitera aos Srs. Deputãâi:5s ptesentes-rraSl:!iferentes 
dependências da Casa solicitação para que' compareçam ime
diatamente ao plenário, porque teremos, dentro em poucos
instantes, votação nominal pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo-
tam os Srs. L(deres? '

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. CHICO VIGIL~:NTE (PT -. DF'. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido 90S Trabalhadores
recomenda à bancada que "o.te "não".

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ.Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota ,"sim"

O SR. SAULO COELHO (PSDB -·.MP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente o PSDB vot'l "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB '--'- R,S. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB Vota "não".

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota
'4sim~'1.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - 0F. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota' "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (AP - Bloco. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto
"sim".

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota "sim".

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
ExQ a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como há colegas da bancada
do PMDB que gostariam de votar a favor do requerimento,
liberamos o bancada para votar como bem entender.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Líder
encaminhou o voto "não".

O SR. GERMANO RIGOTTO - A Liderança encami
nhou o voto "não", mas libera a bancada, já que há colegas
que gostariam de votar a favor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência informa ao Plenário que, caso seja aprovado o recurso,
ainda na sessão de hoje virá a matéria à pauta.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio 9liveira) - Os Srs.
Deputados que não registraram seus votos queiram fazê-lo
nos ,postos avulsos. '

A Presidência reitera, mais uma vez, aos Srs. Deputados
presentes nas diferentes dependências da Casa, a necessidade
de que compareçam imediatamente ao plenário. Estamos em
pleno processo de votação nominal pelo sistema eletrônico.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem'.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR.CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores alerta
os Parlamentares de sua bancada para que votem "não".

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para lembrar aos Parla
mentares integrantes do Bloco que estão chegando agora ao
plenário, que o Bloco vota "sim nessa matéria.

O SR. CARLOS NELSON (PMDB' - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estou assumindo hoje a cadeira.
Voto "sim".

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, desejo reiterar que a bancada do
PDT vota "não". .

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. quero aproveitar este momento
para, em meu nome e no do Partido dos Trabalhadores, para
benizar V. Ex' pelo transcurso do seu aniversário no dia de
hoje. (Palmas.)

Os parabéns são extensivos ao nobre Deputado Waldir
Pires, que também aniversaria hoje. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em meu
nome e no do Deputado Waldir Pires, 2" Vice-Presidente,
que tanto engrandece esta Casa com o seu trabalho, com
sua experiência e suas posições sempre firmes, agradeço as
manifestações de apreço pela passagem do nosso aniversário
natalício. Esperamos apenas continuar merecendo a confiança
de todo o Plenário com o nosso trabalho sempre em defesa
da Instituição.

O Sr. Mendes Botelho - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. MENDES BOTELHO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apoiamos V. Ex" como Presi
dente e o cumprimentamos pelo seu aniversário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agradeço
ao Deputado Mendes Botelho os cumprimentos.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência declara encerrada a votação.
• Votaram "sim" 192 Srs. Deputados. Com o voto "sim"

do nobre Deputado Carlos Nelson, são 193 votos "sim";
"não": 84; abstenções: 10; total: 287.

O recurso foi aprovado. Portanto, o parecer virá à apre
ciação do Plenário ao final da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ,
Votamm os Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Júlio Cabral- Sim
Marcelo Luz - Sim
.Ruben Bento - Sim
Teresa JucA - Sim.

Amapá

Eraldo Trindade - Sim
Murilo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Domingos Juvenil - Não
Eliel Rodrigues - Sim
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Hermfnio Calvinho - Não
Hilârio Coimbm - Sim
Mârio Chermont - Sim
Nicias Ribeiro - Não
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não.

Amazonas

Atila Uns - Sim
Ricardo Momes - Não.

RondOnia

Carlos Camurça - Sim
Maurício Calixto - Sim
Nobel Moura - Sim
Raquel Cândido - Sim
Reditârio Cassol - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Não
Célia Mendes - Sim
João Tota - Abstenção.

Tocantins

Edmundo Galdino - Sim
Freire Júnior - Não
Leomar Quintanilha - Não
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourão - Sim.

MaranhAo

César Bandeira - Sim
Costa Ferreira - Sim

Daniel Silva - Sim
Jayme santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Burnett - Abstenção
José Carlos sabóia - Não
José Reinaldo - Sim'
Nan Souza - Sim •
Pedro Novais - Sim
Roseana sarney - Sim
Sarney FIlho - Sim.

Aécio de Borba - Sim
AntOnio dos Santos - Sim.
Edson Silva - Não " .
Ernani Viana - Sim
Jackson Pereira - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Lufza Fontenele - Não
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
~heiro Landim - Não
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Não
Vicente Fialho - Sim.

Piauí
B. Sá -Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Não
JOSê Luiz Maia - Sim
Mussa Demes - Sim
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - Sim
João Faustino - Sim.

Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Sim
Ivandro Cunha lima - Não
JOSê Luiz Clerot - Sim
Rivaldo Medeiros - Sim
ZUca Moreira - Sim.

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Abstenção
JOSê Moura - Sim
Maviael Cavalcanti - Abstenção
Nilson Gibson - Não
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Fiúza - Sim
Roberto Franca - Abstenção
Roberto Freire - Nilo
Roberto Magalhães - Sim
Sérgio Guerm - Não
Wilson Campos - Sim.
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Alagoas
Augusto Farias - Sim
Cleto Falcão - Não
José Thomaz NonO - Sim
Luiz Dantas - Sim
Olavo Calheiros - Não
Roberto Torres - Sim
Vit6rio Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Não
Djenal Gonçalves - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim
Pedro Valadares - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Eraldo Tmoco - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
João Almeida - Não
José Falcão - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Nestor Duarte - Sim:
Pedro !rujo - Não
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Ubaldo Danta - Slim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerail

Alvaro Pereira - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Genésio Bernardino - Não
Getúlio Neiva - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
José Aldo - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Uma - Não
Mário de Oliveira - Sim
Neif Jabur - Sim
Nilmário Miranda - Não
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulo Delgado - Não

Paulo Heslander - Sim
Pedro Tassis - Sim
Romel Anísio - Sim
Samir Tannús - Sim
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
TIlden santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
zaire Rezende - Não.

EspfritoSanto

Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jones Santos Neves - Sim
J6rio de Barros - Sim
Paulo Hartung - Não
Roberto Valadão - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Sim
Amaral Netto - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Artur da Távola - Sim
Carlos Alberto C'.ampista - Não
Carlos Lupi - Não
Carlos Santana - Não
Cidinha Campos - Não
Cyro Garcia - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
João Mendes - Não
José Egydio - Sim
Laerte Bastos - Não
Laprovita Vieira - Sim
Paulo Portugal - Não
Paulo Ramos - Não
Regina Gordilho - Sim
Rubem Medina - Sim
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
VIValdo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não
Wanda Reis - Abstenção.

sao Paulo

Aldo Rebelo - Não
Alofzio Mercadante - Não
André Benassi - Sim
Ary Kara - Sim
Bebbeto Haddad - Sim
Cardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Fábio Feldmann - Sim
Fábio Meirelles - Sim
Floresú<n Fernandes - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não
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Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cicote - Não
José Genoíno - Não
José Maria Eymael - Sim
José Serra - Sim
Koyu lha - Sim
Luiz Carlos Santos - Não
Magalhães Teixeira - Abstenção
Manoel Moreira - Não
Marcelino Romano'Machado - Sim
Marcelo Barbieri - Sim
Maurici Mariano - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson MarquezeIli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
lidei de lima - Não
Tuga Angerami - Sim
Vadão Gomes - Sim
WaIter N01)' - Sim.

Mato Grosso

Jonas Pinheiro - Sim
Rodrigues Palma - Sim.

Distrito Federal

Chico Vigilante - Não
Burides Brito - Sim
Maria Laura - Não
Osório Adriano - Sim
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

Antônio de Jesus - Sim
Antônio Faleiros - Não
Dêlio Braz - Sim
João Natal - Sim
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Não
Paulo Mandarino - Sim
Ronaldo Caiado - Sim.

Mato Grosso do Sul

George Takimoto - Sim.

Paraoâ

Antônio Barbara - Sim
Antônio Ueno - Sim
BasOio Villani - Sim
carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Sim
Edésio Passos - Não
Edi Siliprandi - Não
Élio Dalla-Vecchia - Não

Ivânio Guerra - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Matheus Iensen - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Não
Reinhold Stephanes - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim.

santa catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dércio Knop - Abstenção
Hugo Biehl - Sim
JalVÍS Gaidzinski - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Não
Orlando Pachedo - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - Abstenção
Adylson Motta - Sim
Amaury Müller - Não
Amo Magarinos - Sim
Carrion Júnior - Não
Celso Bernardi - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Não
Hilario Braun - Não
João de Deus Antunes - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Fortunati - Não
Luís Roberto Ponte - Não
Mendes Ribeiro - Não
Nelson Jobim - Não
Odacir Klein - Não
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Não

o Sr. João Alves - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Exa.
tem a palavra.

O SR. JOÃO ALVES (PDS - BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, peço para constar minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Constará
em Ata a presença do nobre Deputado João Alves.

O Sr. Aroldo Cedraz - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex~ tem
a palavra.

- - _. -
O SR. AROLDO CEDRAZ (Bloco/PRN - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".



23136 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Que tam
bém conste em Ata o voto "sim" do nobre Deputado Aroldo
Cedraz.,

, O Sr. Aldo Pinto ~ Se Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (inocência Oliveira) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. ALDO PINTO (PDT - RS. Sem revisão do ora
doe) :- Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto "não".

. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Constará
da Ata a presença: do nobre Deputado Aldo Pinto.

·0 Sr. João Paulo -:- Se Presidente, peço a palavra pela
Ç>rdem. '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão do ora
dor.)~Sr. Presidente,g~staria de registrara meu voto "sim".

,O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Registrado
o voto "sim" do nobre Deputado João Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso dO Deputado Elísio Curvo, de cujo conteúdo
o Sr. Secretário dará conhecimento à Casa.

Ê lido o seguinte:

RECURSO N~ 65, DE 1992
(Contra Decisão Terminativa de Comissão)

(Do Se Elísio Curvo)

Requer, pa forma do artigo 144 c/c artigo 132,
§ 2~, do Regimento Interno, seja apreciado pelo Plenário
o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei n~ 2.481, de 1992.

Senhor Presidente,
Com fundamento no § 2~ do art. 132, do Regimento Inter

no, recorremos da decisão da Comissão de Finanças e Tribu
tação no sentido da rejeição do Projeto de Lei n9 2.481, de
1992, que autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo
público mediante a emissão de Obrigações Reajustáveis da
Previdência Social, a fim de que a matéria seja submetida
à apreciação do Plenário da Câmara.

Justificação

Data Vênia, improcede a restrição do digno Relator.
A medida proposta visa o levantamento, a curto prazo,

de recursos para possibilitar à Previdência Social o pagamento
do reajuste dos benefícios devidos a aposentados e pensio
nistas, permitindo por outro lado, o arquivamento de milhares
e milhares de ações judiciais movidas contra o INSS, nas
quais têm ocorrido graves conflitos entre as autoridades judi
ciárias e as do Governo, estas compelidas a efetuar pagamento
sem crédito orçamentário.

O projeto oferece alternativa, seja ao indesejado e impo
pular aumento do valor das contribuições sociais, seja ao noci
vo recurso à emissão.

Ao contrário do que afirma o Relator, o Projeto não
implica "maior endividamento do Estado" nem em "incre
mento do deficit público".

Na realidade, o Projeto - cujo a.lcance financeiro e social
escapou ao Relator -'possibilitará ao Governo substituir uma
dívida imediata, vencida, junto 'ao pessoas necessitadas por
uma outra dívida, de médio prazo (cinco anos), junto a investi
dores elo mercado fiJianceiro.

Aliás, em lugar de incrementar o deficit público, o Projeto
estimula a redução desse deficit, ao prever a utilização das
Obrigações Reajustáveis da Previdência Social nos diversos
fins relacionados no inciso V do art. 29 - Deputado Elísio
Curvo - Antonio de Jeus-' Alano de Freitas - Antonio
Morinoto - Osvaldo Reis - Maria Luiz Fontenele - Amaury
Müller - Paulo Ramos - Avelino Costa - Francisco Silva
-Roberto Campos - Delfim Netto - Annibal Teixeira 
Cardoso Alves - Edson Silva - Cunha Bueno - Moroni
Torgan - Etevaldo Grassi de Menezes - Waldir Guerra
Wagner do Nascimento - José Egydio - Oswaldo Stecca
- João Fagundes - João de Deus Antunes - Wilson Campos
- Luiz Henrique - Adylson Motta - Fernando Carrion -
Abelardo Lupion - Paulo Mandarino - Paulo de Almeida
- João Teixeira - Roberto França - Celio de Castro 
Armando Costa - Heitor Franco - Osvaldo Melo - Efraim
Morais - Jonas Pinheiro - Orlando Pacheco - Mendes Bote
lho - José Linhares - Rodashi Kukiki - Paulo Lima 
Aracely de Paula - Jamil Haddad - Fausto Rocha - Osório
Adriano - Ruben Bento - Jackson Pereira - Fabio Rau:
nheitti - Aldir Cabral - Adroaldo Streck - Mauricio Calixto
- Nelson Proença - Odelmo Leão - Alacid Nunes - José
BumeU - Eduardo Moreira - Luiz Carlos Hauly - Marcos
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em vota
ção. Como votam os Srs. Lideres?

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA~ Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - GO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
do oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "não".

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliv~ira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP ..Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber sobre o que
a matéria versa? O projeto de lei que o nobre Deputado
Elísio Curvo deseja trazer ao Plenário trata de que assunto?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Projeto
de lei autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo públi
co mediante emissão de Obrigações Reajustáveis da Previ
dência Social.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, se o projeto
não vier ao Plenário, porque o parecer da Comissão é termina
tiva, fica autorizado o Governo a emitir obrigações a fim
de financiar a Previdência? Ê isso, Se Presidente?
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliv~ira) - Não. O
projeto foi rejeitado nos órgãos técnicos. Derrotado o projeto,
vota-se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, que foi pela inconstitucionalidade. .

O SR. CUNHA BUENO - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. NELSON MA~QUEZELLI (PTB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio 9Iiv~ira) - Todos os
partidos inclusive o Bloco, encaminharam o voto "não".

Em votação o recurso. .
Os Srs. Parlamentar~s'queo aprovam permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. .
A matéria foi ao Arquivo.

O ~r. Telmo Kirst - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra. . . '.

O SR. TELMO KIRST (PDS - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto
"sim" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica regis
trado nos Anais, na votação anterior, a presença de V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa recurso do nobre Deputado Max Rosenmann e outros
que s~rá lido pelo Sr. Secretáriq. .

E lido o seguinte:

RECURSO N9 67, DE 19!'J2
(Contra Parecer Terminativo de Comissão)

(Do Sr. Max Rosenmann)
Requer, na forma do artigo 144, c/c artigo 132,

parágrafo 29 do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei n9983, de 1991, seja apreciado pelo Plenário, quanto
à sua constitucionalidade em face do parecer contrário
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redàção.

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com fulcro no art. 132,

§ 29 do Regimento Interno desta Casa, recorrem ao Plenário
contra o parecer de inconstitucionalidade proferido pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação ao Projeto
de Lei n? 983, de 1991, que "dispõe sobre o impedimento
do Presidente da República" pelas razões que passam a expor:

1. O projeto de lei em epígrafe prevê a não configuração
de impedimento a ausência do Presidente da República do
território nacional, por prazo não superior a três dias, para
o desempenho de missão oficial.

2. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
a proposição foi distribuída ao Deputado Paulo Marinho, que
oponou pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação. Contudo, em votação, foi
rejeitado o parec~r do Relator e aprovado o do Deputado
Prisco Viana, decorrente de pedido de vista, pela inconstitu
cionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejeição.

3. O parecer ora recorrido pretende primeiramente es
tabelecer paralelo entre o funcionário público - agente admi
nis!rativo - e o Presidente da República - agente político,
a fim de submeter o Chefe do Executivo à égide da Lei n9

8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único,
no que concerneao instituto da substituição.

4, Ora, é tranqüilo o entendimento da doutrina pátria
de que os agentes políticos, pelas funções governamentais
que exercem, condutores dos negócios públicos, detentores
de poder político, não se encontram adstritos aó estatuto legal
dos funcionários públicos. Gozam de garantias e prerrogativas
necessárias ao pleno exercício de sua função decisória, que
não se constituein em privilégios pessoais, mas necessidade
de autonomia para um bom desempenho e que só encontram
limites na Constituição Federal e em leis especiais. Esta é
a lição do insigne administrativista, Prof? Hely Lopes Meire
Iles, em Direito Administrativo Brasileiro, ao abordar o tema
nos seguintes termos: "Esses agentes atuam com plena liber
dade funcional, desempenho suas atribuições com prerroga
tivas e responsabilidade própria, estabelecidas na Constituição
e em leis especiais. Não são funcionários públicos em sentido
estrito, nem se sujeitam ao regime estatutário comum; Têm
normas específicas pela sua escolha, investidura, conduta e
processo por crimes funcionais e de. responsabilidade, que
lhes são privativos. (grifo nosso)

'5. Descabida, portanto, a comparação feita tanto no
aspecto jurídico ·quanto fático. Um funcionário público ao
afastar-se para estudo ou missão oficial será prontamentesubs
t!tuído, conforme preceituara o art. 38 do Regime Jurídico
Unico, tendo em. vista a precisão de continuidade de suas
tarefas administrativas e que, por serem técnicas, poderão
ser executadas por outro funcionário com a mesma qualifi
cação funcional. O mesmo não ocorre com o afastamento
?o Presidente da República. Em razão das decisões políticas
merentes ao cargq, a substituição, em verdade, reduz-se a
despachos de exp~diente, na esfera administrativa, pois o co
mum e o ético é que se aguarde o retÇlrno do titular para
a tomada de decisões políticas de relevo. Tal dá-se pela singula
ridade do cargo, cuja legitimidade para a tomada de decisões
de relevância nacional repousa no resultado obtido nas urnas
e um pleito eleitoral, na consagração da maioria de votos
válidos concedidos ao Chefe da Nação, e não, como ocorre
com um funcionário graduado, pela sua capacidade profis
sional. Não há como equiparar duas situações tão diversas.
Somente como recurso de retórica é que se pode reputar
o Presidente da República como funcionário Público.

6. Ainda que se pudesse considerar o Princípio da Im
pessoalidade como expressão do princípio personalista, ainda
assim, ,suscitá-lo como argumento de defesa à tese de que
o PreSidente da República estaria sujeito às mesmas regras
e condições de substituição que qualquer funcionário público,
seria insustentável. Conforme o entendimento dos administra
tivistas pátrios, o Princípio da Impessoalidade ou da Finali
dade, consagrado constitucionalmente, refere-se a exigência
de que qualquer ato administrativo tenha por escopo o inte
resse público, afastado o interesse particulares e espúrios,
quando se colocam contrários àquele. Logo, o Princípio da
Impessoalidade foi erroneamente invocado, pois não se insere
no tema da presente' discussão, não há qualquer conexão lógica
entre o que se discute e a máxima indicada.

7. No que tange ao aspecto constitucional, o projeto
encontra-se em diapasão com o Texto Maior. Este é claro
em seu artigo 79, in verbis:

"Art. 79. Substituirá o presidente, no caso de im
pedi~ento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice
preSidente.

Quais seriam os casos de impedimento e vacância? A
Constituição é omissa, a legislação ordinária também, de vez
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que o disposto no Regime Jurídico único dos servidores publi
cos da União é inaplicável, conforme já demonstramos. As-'
sim, cabe ao legislador, nós, membros do Congresso Nacional,'
com a competência que nos foi outorgada pelo art. 48 do
Estatuto Político, disciplinar a matéria.

9. É exatamente oque pretende o Projeto de Lei n~
983, de 1991, não considerando como impedimento, que justi
fique substituição, o afastamento do Presidente da República
em missão oficial no exterior, por prazo não superior a três
dias, a exemplo do que ocorre em outros pàíses. Em nossa
Justificação, citamos, a título de ilustração, o caso do Presi
dente Ronald Regan; só substituído uma única vez, ql,lando
baleado, embora tenha realizado centenas de viagens no trans-'
curso de seu mandato.

10. Por fim, salientamos que o simples afastamento do
território nacional não implica necessariamente em impedi
mento, sobretudo, hoje, com os modernos recursos tecnoló
gicos na área de comunicação. Aliás, cabe destacar, que o
próprio Regime Jurídico Único, equivocadamente citado pelo
Recurso recorrido, também faz distinção entre impedimento
e afastamento, conforme se deduz em interpretação, literal
do § 1ç do art. 38 daquele diploma legal, m!\s que, inexplica
velmente, não foi aludido no recurso.

11. Assim, conforme cabalmente demonstrado,.o Pro-,
jeto de Lei n~ 983, de 1991 não apresenta qualquer vício de
inconstitucionalidade ou injuridicidade. Se a propositura afeta
interesses políticos, pois então que o debate se desenvolva
quanto ao mérito, nas Comissões Técnicas e no Plenário desta
Casa. Inadmissível a utilização de artifícios, a desvirtuação
da vontade expressa do texto constitucional, para se frustrar
o debate.

Pelo exposto. esperamos que o soberano Plenário acolha
o presente recurso.

Sala das Sessões, . - Max Rosenmann - Iberê Fer-
reira - Paulo Lima - Basílio Villani ....:. Antonio Ueno 
Antonio de Jesus - Sérgio Barcellos - Ruberval Pilotto 
Renato Jonhsson - Ricardo Moraes - Abelardo Lupion 
Geddel Vieira Lima - Saulo Coelho - Delcino Tavar.es 
Ivânio Guerra - Pedro Valadares - Jerônimo Reis - Victor
Faccioni - João Faustino - Luiz Carlos Hauly - Antonio
Barbara - Aroldo Góes - Pascoal Novaes - Francisco Rodri
gues - Fernando Bezerra Coelho - Djenal Gonçalves - Be
raldo Boaventura - Paulo Mandarino - Wilson Cunha 
Mendes Botelho - Eduardo Moreira - Roberto Campos 
OUo Cunha - Carlos Roberto Massa - João Fagundes 
Joni Varisco - João Henrique - José Múcio Monteiro 
Diogo Nomura - Antonio Faleiros - Eraldo Trindade 
Pinga Fogo de Oliveira - Fátima Pelaes - Roberto Jefferson
- Nelson Morro - Carlos Scarpelini - Aécio de Borba 
Freire Júnior - Ronaldo 'Caiado - Aécio Neves - Virmondes
Cruvinel - Mauro Sampaio - João Deus! Antunes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa requerimento que vai ser lido pelo' Sr. Secretário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, solicito a retirada da pauta do
Recurso nQ 67/92, de autoria do nobre Deputado Max
Rosenmann.

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1992."
a) Deputado Max Rosenmann e Deputada Euri

des Brito, Líder do PTR.

oSR. PRESIDENTE (Inócêúcio Oliveira) - Em votação
o requerimento pará retirada de pauta da matéria.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)

Aprovado. Está retirada.de pauta a matéria e incluído
na pauta da próxima ~essão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
m~s~ ~ecurso do. Deputado Pedrp Pavão e outros que será
liqq eelo Sr. Sec;r~tá,rio·.

E lido o seguinte:

RECURSO N9 77,'DE 1992
(Contra Parecer Términàtivo de Comissão)

(Do Sr. Pedro Pavão e Outros)

Requer, na forma do artigo 144, c/c artigo 132,
§ 2., do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n·
941, de 1991, seja apreciado pelo Plenário, quanto à
sua inadequadação financeira e orçamentária, e no mé·
rito, em face dó parecer'contrário da Comissão de Finan·
ças e Tributação.

Senhor Presidente,
Com base no art. 132,. §'2Q, do Regimento Interno, recorro

ao Plenário contra a rejeição do Projeto de Lei nQ 941, de
1991, de minha autoria, que "Dá nova redação ao art. 51
da Lei nQ 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a
legislação do Imposto de Renda, e dá outras providências",
por tratar-se de matéria que, por sua complexidade e abran
gência, deve ser exaustivamente analisada e debatida pela
composição plenária da Casa.

Sala das Sessões, de Setembro de 1992. - Deputado
Pedro Pavão, (PDS - SP).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o recurso. .

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do' orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota contra.

O, SR. CHICQ VIGILANTE (PT - Dr., Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. CARLOS, LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) -'- Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. JESUS 'fAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "não".

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - 00. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota.":sim".

O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA. Sem revisão
dO,orador.) -Sr. Presidente, o PMDB vota:'f1ão".

'O SR. RENILDO CALHEIROS (PC do B- PE. Sem
revisão do orador.) ,- Sr. Presidente, o PC âo'B vota "não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB~ SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota;"sim".

O SR. NILTON BAIANO - Sr. PresiQeqt~, peço a pala
vra, pela ordem.

O SR.PRE8IDENTE (Inocêncio OliveiJ:a) - Tem V.
Ex· a palavra. '

O SR. NILTON BAIANO (PMDB ...c...,. ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de, 'registrar o voto
"não", na votação anterior. '
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o SR. PRESIDENJ:E (I.nocêncio Oliveira) - Nobre De
putado Nilton Baiano, registJ;Q a presença de y. Ex~ na votação
anterior.

O Sr. Tadashi Kuriki - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. TADASHI KUlÜKI (Bloco'~ SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o voto
"sim" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre De
putado Tadashi Kuriki, registro a presença de V. Ex' na vota
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PTB e
PDS votam "sim"; os demais Partidos, "não".

Vou submeter a votos o recurso do nobre Deputado Pedro
Pavão e outros.

Em votação a matéria. Os Srs. Parlamentares que apro
vam o recurso permaneçam'como se encontram; os que são
contrários levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitado. A matéria vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Recurso nQ 70/92, do Sr. César Souza, contra o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inadmissibilidade da Proposta de Emen
da à Constituição nQ 69/91, que "altera a redação do
art. 53 da Constituição Federal, que dispõe sobre as
imunidades parlamentares". .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo havi
do engano da Mesa na contagem do número de Parlamentares
que apóiam o oferecimento desse recurso, a Presidência o
retira de pauta.

O Sr. César Souza - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CÉSAR SOUZA (Bloco - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como autor da proposta do recurso,
gostaria de sabe!' se a matéria fica prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não fica
prejudicada. Vai' ser conferido o número de assinaturas, e
se não for suficiente, V. Ex' será informado, para que possa
colher as assinaturas necessárias.

O SR. CÉSí\.R SOUZA - Sr. Presidente, a matéria é
de extrema relevância, pois trata da questão da imunidade
p~rlamentar. PrQ.pomos uma revisão dessa questão. Go~t~

ríamos também de obter, no momento em que a matena
voltar a plenário; especial atenção dos Parlamentares e dos
Líderes dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Recurso nQ 75/92, do Sr. José Luiz Clerot, contra
parecer' da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inadmissibilidade da Proposta de Emen
da à Constituição nQ 75/91, que ."dá nova redação à
letra "b" do inciso X do parágrafo 2Q do art. 155 da
Constituição Federal".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como se
trata de proposta de emenda constitucional, ela virá ab final
da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Requerimento, do Senhor.Edi Siliprandi e outros,
com base nos arts. 117, XVII e 155 do Regimento
Interno, solicitando urgência para tramitação do Pro
jeto de Decreto Legislativo nQ 141, de 1991, que "dispõe
sobre a realização de plebiscito para criação do Estado
do Iguaçu".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. Secretario.

É lido o seguinte:
"Sr. Presidente, solicito a retirada da pauta da

sessão de hoje do requerimento sobre a mesa que soli
cita urgência para o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 141, de 1991, que dispõe sobre a realização de plebis
cito para a criação do Estado de Iguaçu."

Sala das Sessões, outubro de 1992. - Eden Pe
droso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Portanto,
requerimento da retirada de pauta da sessão de hoje do Pro
jeto de Decreto Legislativo nQ 141.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

-1-
'PROJETO DE LEI DO COMPLEMENTAR

NQ 73-F, DE 1991

Discussão, em turno único, do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei Complementar n? 73-E, de
1991, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União, e dá outras providências, tendo pareceres
dos Relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões,de: Finanças e Tributação, pela adequa
ção financeira e orçamentária (Relator: Sr. Luiz CarlQs
Hauly); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela
rejeição (Relator: Sr. José Thomaz Nonô.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa requerimento que será lido pelo Sr. Secretário.

É lido o seguinte-requerimento:

"Sr. Presidente, solicito a V. Ex' a retirada de
pauta do item 1, Projeto de Lei Complementar nQ 73,
de 1991."

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1992. - Depu
tado Germano Rigotto, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -em votação
o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria sai da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

W 104-A, DE 1991
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nQ 104, de 1991, que aprova o texto do
acordo de Seguridade Social ou Segurança Social, cele-
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brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado
em Brasília, em 7 de maio de 1991: tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (Relator: Sr. Prisco Viana), e da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação (Relator:
Sr. Delcino Tavares.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nO 104-A de
1991

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ê aprovado o texto do Acordo de Seguridade

Social ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, assinado em BrasI1ia, em 7 de maio de 1991.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do presente Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49. inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. l04-B, DE 1991

Aprova o texto do Acordo de Seguridade Social
ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, assinado em Brasília, 7 de maio de 1991.

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1. Fica aprovado o texto do Acordo de Segundade

Social ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, assinado em BrasI1ia, 7 de maio de 1991.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do presente Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2. Este decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1992. - Nilson Gibson,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apreciação
preliminar do parecer dá Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela inconstitucionalidade e injuridicidade do
Projeto de Lei n" 5.051, de 1990, que acrescenta parágrafo
ao art. 184 do Código de Processo Civil. (Lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1973).

O recurso do nobre Deputado Fábio Raunheitti relativo
a esta matéria foi aprovado na sessão de hoje. por votação
nominal processada pelo sistema eletrônico.

Vamos votar, em apreciação preliminar, parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, que deu pela
inconstitucionalidade da matéria.

A Presidência lembra aos Srs. Deputados que quem votar
"sim" estará votando a favor do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, ou seja, estará votando
pela inconstitucionalidade da matéria. Quem votar "não",
logicamente estará votando contra o parecer.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Em nosso poder, para relatar, o Projeto de Lei em epí
grafe.

Cuida-se de acrescer um § 3· ao art. 184 do Código de
Processo Civil, ampliando o prazo de cinco dias, para atos
processuais, com sua contagem incidindo somente sobre dias
úteis.

Ora, o Código de Processo Civil dispõe sobre os mais
variados prazos processuais. e, ao fazê-lo, estabelece a regra
geral contida no art. 178, que diz:

" Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo
juiz é contínuo, não se interrompendo nos feriados."

Além deste. estabelece o art. 179:

"Art. 179. A superveniência de férias suspen
derá o curso do prazo; o que lhe sobrejar recomeçará
a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das
férias. "

Ademais de outras hipóteses de suspensão de prazos,
o próprio art. 184, diz quanto à sua contagem:

"Art. 184. Salvo disposição em contrário, com
pletar-se-ão os prazos, excluindo o diá do começo e
incluindo o do vencimento."

Ê sabido que o Código ao estabelecer diferentes prazos
para os atos processuais, tem em mente que os mesmos se
impõem pelas diversas situações que justificam essas diferen
ças (5, 10, 15 dias, p.e.).

Como se disse, a proposta ora em exame procura excep
cionar a contagem do prazo de 5 (cinco) dias, no sentido
de que, na contagem do mesmo se computem 'apenas os dias
úteis. Sob o ponto de vista político, nada se obsta a tal propo
situta, visto que as razões apresentadas pelo autor são suficien
temente claras.

Porém, a mesma esbarra em questões de cunho jurídico,
visto preconizar tratamento diferenciado e,m relação aos de
mais prazos, que embora mais dilatados, podem, eventual
mente, sofrer dos mesmos problemas. O prazo df~ dez (lO)
dias pode reduzir-se a 4 ou 5 dias úteis, dependendo, por
exemplo, de um evento como o carnaval .. : Por isso, ou se
adota o mesmo princípio de contagem, computando-se somen
te dias úteis para todos os prazos (e aí teríamos uma notável
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alteração na estrutura de prazos do Código) ou não o adotamos
para nenhum deles, com fundamento no princípio da isonomia
processual.

É de louvar-se a proposta do ilustre deputado. Contudo,
devemos reconhecer que ela insere, para a contagem do prazo
de cinco dias, uma excepcionalidade juridicamente insusten
tável. Se adotada a alteração, o referido prazo poderia, em
certas circunstâncias, como se mencionou, igualar-se ao de
dez (10) dias atentando, evidentemente, contra o princípio
constitucional da, isonomia, que ilumina todo o ordenamento
jurídico, e cujos fundamentos justificam a regra geral contida
no art. 178 do Código de Processo Civil.

H- Voto

Pela rejeição, em face das razões expostas.
Sala da Comissão, 28 de agosto de 1991. - Deputado

João Mellão Neto.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opiniou unanimemente
pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto de Lei
n9 5.051190, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João Natal
Presidente; Roberto Magalhães, Jurandyr Paixão e Edevaldo
Alves da Silva - Vice-Presidentes; Antônio dos Santos, Átila
Lins, Benedito de Figueiredo, Ciro Nogueira, Cleonâncio
Fonseca, José Bumett, Vitória Malta, José Dutra, José Tho
maz Nonô, Luiz Carlos Santos, Mendes Ribeiro, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson, Vital do Rêgo, Adylson Motta, Ibrahim
Abi-Ackel, Osvaldo Melo, Prisco Viana, André Benassi, Ro
drigues Palma, Hélio Bicudo, José Dirceu, Luiz Gushiken,
José Maria Eymael, Robson Tuma, Luiz Piauhylino, Benedito
Domingos, Arolde de Oliveira, Ney Lopes, Antônio de Jesus,
Ivo Mainardi, Paulo Ramos, João de Deus Antunes, João
Faustino, Moroni Torgan, Agostinho Valente, Messias Góis,
Pedro Valadares, Toni Gel, Raul Belém, José Luiz Clerot,
Renato Vianna, Éden Pedroso, Ary Kara, José Luiz Tadeu
Leite, Gerson Peres, Magalhães Teixeira e Cardoso Alves.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1991. - Deputado
João Natal, Presidente - Deputado João Mellão Neto, Re
lator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. CARLOS LUPI (POT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o POT vota a favor do parecer da
comissão, "sim".

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim", a favor
do parecer.

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - GO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. JESUS TAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "não".

O Sr. Rubens Bueno - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, houve uma confusão. Gostaria

. de dar um esclarecimento e retificar o meu voto. Estamos
votando contra o parecer. Esta é a posição da Bancada do
PSDB. O voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) - Em vota
ção o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. (Pausa.)

Rejeitado.
A matéria retoma à Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação para que seja oferecido parecer quanto ao mé
rito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Apreciação
preliminar do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda
à Constituição n9 75, de 1991, que dá nova redação à alínea
b do inciso X do parágrafo 29 do art. 155 da Constituição
Federal.

PARECER DA COMISSÃO DA
COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da presente proposta de emenda a Constituição
Federal, pretende o seu autor tornar imperativa a aplicação
prioritária do produto do imposto previsto no art. 155, I,
b (ICMS), na educação tecnológica. E, na mesma emenda,
propõe a modificação do contido na alínea b, do inciso X,
do § 29 , do art. 155, I, b que prescreve a não-incidência do
ICMS sobre "operações que destinem a outros Estados, petró
leo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e energia elétrica", subtraindo da dicção as
expressões"... petróleo, inclusive lubrificante, combustíveis
liquidos e gasosos dele derivados, " ...", passando o referido
a ter redação sugerida: b) sobre operações que destinam a
outros Estados energia elétrica."

H - Voto

Inobstante competir à Comissão a qual integramos a veri
ficação da constitucionalidade formal dos projetos e propostas
e se estas guardam boa adequação à técnica legislativa, no
presente caso vale destacar alguns pontos que reputamos ne
cessários.

Veja-se que o artigo 167, IV, da CF, veda a vinculação
de receita de impostos à órgãos, fundo ou despesa, à exceção
de certas, específicas e estanques ressalvas.

Então, a primeira parte da proposta de emenda, a nosso
sentir, e apenas enquanto "conteúdo de emenda", portanto
não sendo ainda "norma constitucional" está a criar antinomia
com a aludida norma (167, IV da CF), sem olvidar nos que
a receita do ICMS e a principal fonte de receita derivada
dos Estados brasileiros, que dela lançam mão para o atendi
mento das mais diversas e variadas despesas, inclusive as des
pesas com pessoal.

Em suma, a primeira parte da emenda(acréscimo do pará
grafo 40, ao artigo 155 da CF), por ser contraditória, diriamos
até inconstitucional mesmo sabendo da dificuldade que muitos
têm em admitir emenda constitucional, inconstitucional -,
se sotoposta à redação do artigo 167, IV, da CF, não deve
merecer deste relator voto favorável á tramitação.
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Por outro lado, a modificação da alínea b, do inciso X,
do parágrafo 20 do artigo 155 da CF, não está a violar, em
princípio, normas constitucionais, inobstante infinitas implica
ções que trará.

Todavia, a proposta de emenda é uma, com dois vetores
distintos, sendo um, como salientado, inconstitucional o que,
a nosso sentir está a macular o todo da proposta de emenda.

Assim, tendo presente ainda que conste de todo o proces
sado, onde se denota e obediência aos meios preconizados
para a aprovação de proposta de emenda, vale dizer "compe
tência" e iter constitucional em face do que foj aqui predicado,
somos de parecer contrário à tramitação da emenda.

E como voto. - 9 de março de 1992. - Nelson Trad.
IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição
n~ 75/91, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Luiz Clerot, Presidente, João Rosa Vice-Presidente;

Átila Lins, Benedito de Figueiredo Cleonancio Fonseca, Jesus
Tajra, Messias Góis, Roberto Magalhães, Toni Gel, Tourinho
Dantas, Alano de Freitas, João Natal, José Dutra, José Tho
maz Nonô, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato Viana,
Adylson Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Prisco Viana, Israel Pi
nheiro, Osvaldo Melo, Sigmaringa Seixas, Hélio Bicudo, José
Genoíno, Gastone Righi, Mendes Botelho, Wilson Müller,
José Maria Eymael, Rodrigues Palma, Luiz Piauhylino, Ary
Kara José, Edivaldo Motta, Luiz Tadeu Leite, João de Deus
Antunes, Magalhães Teixeira, Osmânio Pereira, Cardoso Al
ves e Reditário CassoI.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1992. - Deputado
José Luiz Clerot, Presidente - Deputado Nelson Trad, Re
lator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
à votação da matéria.

A Presidência esclare aos Srs. Deputados que quem votar
"sim" estará votando a favor do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, ou seja, pela inadmissi
bilidade da Proposta de Emenda à Constituição; quem votar
"não", logicamente estará votando pela manutenção da Pro
posta de Emenda à Constituição.

A Emenda dá nova redação à alínea b do inciso X do
§ 29 do art. 155 da Constituição, nos seguintes termos:

"Art. 19 O art. 155 da Constituição é acrescido
do seguinte parágrafo.

"§ 49 O produto do imposto previsto na alínea
b do inciso I será aplicado prioritariamente na educação
tecnológica."

Art. 29 A alínea b do inciso X do § 29 do art. 155 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"b) sobre operação que destinem a outros Estados
energia elétrica. "

Senado Federal, 12 de novembro de 1991. -Mauro Bene
vides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PSDB vota "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" ao
parecer da Comissão.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim" ao parecer.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" ao parecer.

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - GO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JESUS TAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em vota
ção.

O Srs. Parlamentares que aprovam o parecer permane
çam como se acham. (Pausa.) Aprovado.

A matéria vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra a Sra. Ângela Amin.

A SRA. ÂNGELA AMIN (PDS - SC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr,s e Srs. Deputados, o País
ainda não se refez do trauma que abalou profundamente a
Nação durante esses dois anos e meio de Governo Collor,
interrompidos democraticamente pelo Congresso Nacional no
último dia 29 de setembro, quando o "sim" que decretou
o início do processo de impeachment do Presidente nada mais
fez senão confirmar o repúdio do povo, manifestado em unís
sono nas praças e ruas, pintadas de luto e de vergonha.

Jamais se viu, em nossa história republicana, um persona
gem percorrer, de forma tão meteórica, a trajetória política
que levou Fernando Collor da Prefeitura de Maceió à rampa
do Palácio do Planalto, em menos de dez anos.

Jamais se viu um governante assumir o poder com tão
grande apoio popular, depositário de tantas esperanças que
foram sendo cultivadas pelas promessas de campanha. Acena
va-se com o paraíso para os descamisados e com o justo castigo
para as elites impatrióticas, os políticos, os corruptos e os
marajás. Cada comício era um sermão da montanha a congre
gar multidões diante da figura messiânica que erguia no ar
seu punho cerrado, símbolo da força nova de todos os opri
midos.

Por outro lado, gestava-se nos laboratórios das empresas
de marketing uma outra figura para consumo de salão: a ima
gem do jovem sério, moderno e competente, cercado de outros
jovens também sérios, modernos e competentes, a elaborar
com a máxima seriedade e competência os planos de um Brasil
novo, comprometido com a modernidade e o sucesso.

Quem não se lembra da presença indefectível da ex-Mi
nistra Zélia, sobraçando sempre as volumosas pastas onde
se guardavam, com desvelos de mãe, as linhas gerais e o
detalhamento da alquimia econômica, da poção mágica que
haveria de redimir o País do atraso e da misériil?

O plano impressionava, tinha uma lógica irrecusáveI. Era
necessário reformar as estruturas de um Estado arcaico que
emperrava o funcionamento da economia, alimentava a espe
culação e a inflação, concentrava a riqueza nas mãos de uns
poucos e resistia a qualquer política de saneamento.
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Primeiro, uma reformá administrativa, prometia-se. A
máquina burocrática, pesada e ineficiente, daria lugar a um
aparelho novo, ágil, capaz de responder eficientemente às
necessidades de um projeto modernizante.

A chamada reforma fiscal se encarregaria, ao mesmo
tempo de combater cartórios e corporativismo, de impedir
a sonegação e de dotar o Erário dos recursos necessários
para o Governo investir maciçamente em programas sociais.

Por fim, uma reforma patrimonial: o Estado deveria des·
fazer-se de todas as empresas e serviços que pudessem ser
geridos pela iniciativa privada e concentrar-se em áreas básicas
como saúde, educação e obras de infra-estrutura.

Tais providências, calculava-se, seriam capazes de levan
tar, em prazo relativamente curto, algo em torno de 20 bilhões
de dólares, a serem aplicados na construção de um Brasil
novo, democraticamente mais justo: mais empregos, melhores
salários, melhor distribuição de renda, resgate da imensa dívi
da social contraída ao longo de nossa história.

Um novo país estava pronto no papel. Faltava apenas
realizá-lo na prática.

No dia seguinte ao da posse do Governo Collor, o País
amanheceu perplexo. Uma primeira medida provisória anun
ciava, entre várias outras providências, o confisco generalizado
de praticamente todo o dinheiro da população. Contrariando
enfáticas e repetidas promessas, não foram respeitadas sequer
as cadernetas de poupança e as contas correntes. Escaparam
uns poucos privilegiados - soube-se mais tarde, através das
investigações das Comissões Parlamentares de Inquérito.

Acossado por uma inflação de quase 90% ao mês, portas
escancaradas para a hiperinflação e o caos econômico e social,
o País não reagiu. Congresso e Judiciário como que lavaram
as mãos diante da inconstitucionalidade da medida. Se tal
atitude se fez compreensível diante das graves circunstâncias
do momento, hoje percebemos o alto custo que estamos pa
gando por nossa omissão.

A partir de 16 de março de 1990, passou-se a governar
através de medidas provisórias. O instrumento de exceção,
previsto para ser usado em situações emergenciais e de alta
relevância social, transformou-se em ação corriqueira e ordi
nária. O trabalho do Legislativo reduziu-se quase que ao mero
exame de dispositivos colocados em vigência pelas inúmeras
medidas provisórias que iam, ao sabor das veleidades do Exe
cutivo, elaborando uma Constituição paralela.

Chegou-se ao absurdo de editar-se uma medida provisória
- essa felizmente rejeitada - que vedava ao Poder Judiciário
pronunciar-se sobre a constitucionalidade da ação legiferante
do Executivo.

Sr" e Srs. Deputados, dentro desse cenário anômalo,
o Governo procedeu às suas propaladas reformas.

A reforma fiscal consistiu em um confisco, dois congela
mentos, algumas mudanças de nomenclaturas financeiras e
trihutárias e um assalto aberto às verbas públicas em benefício
dos "amigos do rei".

Se é verdade que nos primeiros meses a inflação declinou
e o fantasma da "hiper" foi banido, a má administração do
projeto legou-nos uma desconfortável e resistente taxa infla
cionária na casa dos 20 a 30% e uma recessão que se veio
aprofundando progressivamente, destruindo empregos e cor
roendo salários.

O nível de emprego no setor formal de trabalho do País
acumulou uma queda, até julho de 1992, de 7,5% em relação
a dezembro de 1989. E, segundo o IBGE, a taxa de desem
prego aberto chegou a atingir 6,36% em fevereiro de 1992,

índice só comparável ao clímax da recessão do início da década
de 80. Só nas seis maiores regiões metropolitanas do País
(São Paulo, Rio de Janeiro, B,elq Horizonhe, Salvador, Reci
fe, Porto Alegre) havia, em março de 1991, 1.040.000 desem
pregados. As mesmas estatísticas do IBGE indicavam para
o salário mínimo uma perda de 25% do seu poder aquisitivo
nos dois primeiros anos do.Governo Collor e de 33% para
os salários do conjunto de trabalhadores com carteira de traba
lho assinada.

Hoje, segundo dados de Dieese, a massa de desempre
gados já atinge 7 milhões de pessoas, 2 milhões apenas na
Grande São Paulo.

O País empobreceu. Muitas empresas fecharam as portas
ou passaram a operar muito abaixo de sua capacidade insta
lada. O desemprego e a economia informal transformaram
o Brasil em um enorme mercado persa.

Sem salário, o trabalhador não compra, o comércio não
vende, a indústria não produz. Cai a arrecadação, e o Gover
no, que investia pouco ou mal, fez crescer a crise que asfixiou
a todos.

Tão desastrada como a reforma fiscal revelou-se a refor
ma administrativa. A eliminação e a fusão de alguns ministé
rios, com uma aparente economia de recursos, gerou um nú
mero correspondente de secretarias com estruturas em muito
pouco diferentes das dos próprios ministérios c provocou o
surgimento de alguns superministros, que passaram a coman
dar como deuses a vida da Nação.

Sem qualquer estudo mais acurado, sem critérios minima
mente racionais, milhares de funcionários foram colocados
em disponibilidade remunerada. Em mais uma de suas muitas
trapalhadas jurídicas, o Estado, argüído pelo Judiciário, viu-se
obrigado a pagar integralmente os vencimentos dos dispo
níveis, e o único resultado que se obteve foi desarticular ainda
mais a máquina da Administração.

Algum tempo depois, premido pela carência de quadros,
o Governo passa a reconvocar, um a um, todos os funcionários
que puderam gozar tão longas férias remuneradas. Hoje só
não retornou ao posto primitivo quem se deu melhor na inicia
tiva privada.

A reforma patrimonial se efetuou pela venda de algumas
mansões de ministros, pelo leilão de centenas de carros oficiais
e através de um moroso programa de privatização, cujos resul
tados financeiros têm sido pouco mais que pífios, se compa
rados às projeções mirabolantes dos planos de campanha.

O balanço do que foram esses trinta meses de Governo
na área social é francamente desanimador. Se todas as refor
mas tinham como objetivo levantar fundos para os programas
de investimentos e assistência social, paradoxalmente, para
atender a compromissos de outra ordem, o Governo deter
minou contínuos cortes e reduções na dotação de verbas para
saúde, educação, habitação e saneamento básico.

Nem seria necessário lembrar agora em que consistiu
a ação assistencial da LBA, transformada em caixa tipo saque
fácil para atender a interesses muito pouco sociais.

O simples confronto dos Orçamentos da União para os
anos de 1991 e 1992 revela um decréscimo de mais de 30%
nas dotações para programas assistenciais. E, se analisada
a execução orçamentária, verificaremos que as perdas foram
significativamente maiores.

Quando o Ministro Adib Jatene assumiu a Pasta da Saú
de, verificando a calamitosa situação em que se encontrava
o Ministério e constatando como se fazia a aplicação de recur
sos em sua área, confessou, entre perplexo e indignado, que
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o orçamento da saúde era elaborado e controlado no País
pelas empreiteiras.

"Os recursos" - afirmava ele - "são direcio
nados principalmente para obras, construção de hospi
tais; inexiste, contudo, um plano para fazer funcionar
eficientemente a capacidade já instalada, para dotar
o setor de recursos mínimos que permitam assistir a
população em suas necessidades básicas na área da
saúde".

Processo semelhante ocorreu em relação ao fantástico
projeto dos CIAC. Levantado como a principal bandeira do
Governo Collor na área social, o programa ambicionava cons
truir nada menos que 3.000 Centros Integrados de Apoio
à Criança, que funcionariam em horário integral, em todos
os cantos do País.

Em pouco tempo o programa revelou-se muito mais um
projeto de engenharia que de pedagogia, privilegiando o setor
de construção civil, com o anúncio de verbas astronômicas
para a construção de 11 fábricas que produziriam os CIAC,
cada um deles orçado também nas alturas.

Esqueceu-se, contudo, de que, sem uma proposta peda
gógica adequada e sem garantia de recursos para o funciona
mento e manutenção dos Centros, logo se transformariam
eles, como disse o Ministro José Goldemberg, em meros "de
pósitos de crianças".

"O importante não é a construção física, pré-fa
bricada, de argamassa armada, muito bonita-afirmou
há poucos dias o novo Ministro da Educação, o Prof.
Murílio Hingel. O importante é o que vai ser colocado
dentro dos CIAC."

E considerou "uma felicidade" que apenas 18 prédios
tenham sido construídos até agora, embora outros 172, já
contratados, devam ser concluídos.

Outra falácia, fertilíssima em discursos emocionais e em
marketing de bom-mocismo, foi o chamdo Ministério da
Criança. Todas as intenções - corretas, diga-se de passagem
-esvaíram-se na falta de planejamento e na absoluta impossi
bilidade de garantir recursos para tão ambiciosa proposta:
atendimento a cerca de 50 milhões de crianças e adolescentes
carentes, através de ações sociais que iriam desde o incentivo
à adoção, o retorno à família dos meninos de ruas até a constru
ção de creches. Criou-se a "Raspadinha", ou Loteria Federal
Instantânea, cujos recursos financiariam a assistência ao me
nor.

Em pouco tempo o Ministério da Criança foi esquecido,
sumiu das manchetes dos jornais, reduzido a umas poucas
e tímidas ações dispersas pelos vários gabinetes ministeriais.

Menos feliz ainda foi o chamado Ministério Mirim, teatri
nho mal ensaiado que não resistiu a mais de meia dúzia de
encenações. As inocentes crianças, que durante meio ano ser
viram ao marketing político do Planalto, foram simplesmente
despachadas do gabinete em que eventualmente se reuniam
e convidadas a cumprir em casa o resto de sua gestão. Motivo:
excessi de barulho no amviente de trabalho.

O Sr. Orlando Pacheco - Nobre Deputada Àngela Amin,
estou acompanhando atentamente o seu brilhante discurso
em que focaliza a área da educação no contexto nacional.
V. Ex~ analisa matéria sobre a qual tem inteiro domínio, por
que sempre militou nesse setor, principalmente em seu Estado
de origem, a nossa Santa Catarina. Na Comissão de Educação,

V. Ex' desempenha trabalho de grande relevância como Rela
tora do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Na verdade, o projeto de modernização do Presi
dente afastado Fernando Collor teve boas metas, boas inicia
tivas, bons propósitos, mas faltou-lhe preparo técnico e conhe
cimento no todo, especialmente no que tange à implantação
dos CIACs. Não se viu nesse projeto a realidade regional
da questão educacional - e cada região tem a sua realidade.
Aí foram investidos recursos de grande monta, e sem resul
tados positivos. Basta dizer que aqui mesmo, no Distrito Fede
ral, construíram-se CIACs em locais descentralizados, e os
professores, para se deslocarem até lá, têm de apanhar dois,
três ônibus, ou ir de condução própria, aqueles que a possuem.
Portanto, o que está faltando são melhores critérios. Não
estou aqui criticando a implantação dos CIACs, mas a sua
construção. Se fossem feitas pelos Secretários de Educação
dos Estados avaliações em profundidade a propósito da im
plantação desses estabelecimentos de ensino, na verdade as
aplicações desses recursos teriam sido feitas em correspon
dência com a realidade. Esperamos que o novo Ministro da
Educação olhe com bons olhos os problemas do setor e faça
os investimentos justos, cabíveis, reais, na área da educação.
V. Ex' e eu ouvimos hoje, na Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, o relatório sucinto, claro, que nos fez o ex-Mi
nistro Eraldo Tinoco, sobre a soma volumosa, quase astronô
mica, de recursos para serem aplicados na área educacional.
Faltam apenas critérios e aprovação do Congresso Nacional
para que eles sejam devidamente aplicados. Esperamos que
isso aconteça na gestão do novo Ministro.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Falta mais, SI. Deputado:
falta o encaminhamento dessas medidas a esta Casa. o que
é mais grave.

O Sr, Orlando Pacheco - É verdade. Falta isso, para
que esta Casa discuta a destinação desses recursos, que, como
disse, são volumosos, para serem aplicados na área da educa
ção. Muito obrigado a V. Ex", Deputada Ângela Amin. Para
benizo V. Ex" pelo seu belo e oportuno discurso.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Agradeço a V. Ex' () aparte.
Prossigo, SI. Presidente, nas minhas considerações.
Da mesma forma se diluiu o Programa Nacional de Alfa

betização e Cidadania. As poucas ações empreendidas através
de convênios com universidades ou outros institutos governa
mentais reduziram-se a pesquisas isoladas que, por falta de
continuidade e de coordenação efetiva, pouco ou nenhum
resultado prático ofereceram.

Embora o Congresso Nacional tenha votado e aprovado
o Estatuto da Criança e do Adolescente, elaborado pela Co
missão do Menor, e embora esse Estatuto lhes confira status
de cidadãos, crianças e adolescentes estão ainda muito longe
de verem garantidos seus direitos.

A lentidão em implementar o Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente, bem como os Conselhos Estaduais
e Municipais, os Fundos de Manutenção do Atendimento e
os Conselhos Tutelares é obstáculo que invialJiliza a vigência
plena das disposições legais do Estatuto.

Fazendo-se um balanço desses dois anos de Governo Co
llor, poderíamos traçar um gráfico cuja linha descendente
mostraria uma progressiva degradação dos investimentos go
vernamentais, particularmente na área social. E como é esta
a área que mais diretamente afeta a população carente -
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e a criança de modo especial - o cenário configurado em
conseqüência de tal degradação apresenta dados de uma gravi
dade alarmante.

Segundo as últimas estatísticas do.IBGE, em 1990 o Brasil
contava com uma população de 59 milhões de menores de
17 anos. Desses, 32 milhões vivem em famílias cuja renda
é inferior a meio salário mínimo.

Embora a taxa de escolarização de menores de 14 anos
atinja 84%, apenas 26% completam o primeiro grau. Além
disso, ainda temos 4 milhões de crianças sem qualquer assistên
cia escolar.

Mais graves são os indicadores que retratam a situação
do menor no mercado de trabalho. Apesar de a Constituição
determinar em 14 anos a idade mínima para a admissão ao
trabalho, o IBGE encontrou, num universo de 7,5 milhões
de trabalhadores menores, 3 milhões com idade entre 10 e
14 anos, e mais de 5 milhões sem carteira assinada, cumprindo,
a maioria, um turno de trabalho superior a 8 horas diárias.

Mortalidade infantil, desnutrição, violência, prostituição,
drogas, condições miseráveis de saneamento, saúde e habita
ção constituem, no Brasil, as cores trágicas que vão completar
o cenáro cotidiano de nossa infância e adolescência.

Sr" e Srs. Deputados, estamos vivendo um momento s~n

guIar de nossa história. Descobrimos, no auge de uma cnse
política, que nossas instituições d~m?cráticas estão m.adura~,

suficientemente vigorosas para resIstIr, sem abalo, ao ImpedI
mento constitucional de um presidente da República.

Essa maturidade, contudo, gera responsabilidades. O po
vo espera - mais do que isso, exige - que o Congresso
assuma integralmente o seu papel no esforço de reordenar
as políticas sociais e, em especial, aquelas dirigidas às crianç~s.

Precisamos criar um projeto consistente que defina de maneIra
realista nossas prioridades, que esboce o País em que a socie
dade deseja viver. E mais: para construir esse País, qualquer
que seja ele, o projeto deve partir da consciência ?a :n~rme

dívida social que acumulamos e da coragem de mstItUlr os
meios adequados para saldá-la. Esse é o papel do Congresso,
e dele não podemos fugir.

Sem isso, sequer podemos falar em democracia.
Muito obrigado. .

Durante o discurso da SI"! Angela Amin, o Sr. Ino
cêncio Oliveira, 1Q Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. João de Deus Antunes,
§ 2" do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João de Deus Antunes) - Con
cedo a palavra à nobre Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
obviamente a candência do tema da atual conjuntura fez com
que, da tribuna, registremos opiniões sobre esse processo vivi
do e um pouco das nossas perspectivas diante do novo Go
verno.

O resultado das eleições do dia 3 de outubro confirmou
as previsão que fazíamos de que as urnas condenariam os
que se arvoraram em defender o Presidente Coll~)f: O resul
tado eleitoral foi mais favorável às forças de oposlçao ao Go
verno corrupto, sendo conseqüência direta da grande c~mpa

nha para afastar Collor do poder. O Congresso NacIOnal,
em consonância com a opinião pública expressa nas ruas,
cumpriu seu papel ao não admiti~ que a chefi~ da Nação
continuasse nas mãos de um PresIdente envolvIdo em atos
ilícitos. A vitoriosa votação na Câmara, que aprovou a aber-

tura do processo de impeachment contra o Presidente Collor,
e a posse do Vice Itamar Franco, somadas aos resultados
já anunciados das últimas eleições, criaram um novo cenário
na política nacional.

E cabe dizer que o grau de politização dessa luta foi
muito elevado. Foi uma movimentação que derrubou o Presi
dente da República, colocou no centro e em xeque a questão
do poder político e levou não só os trabalhadores, mas em
especial a juventude, a reclamar uma nova perspectiva e um
novo futuro para o País.

A euforia cívica vivida nas grandes manifestações pelo
impeachment fez ressurgir com vigor a luta pela ética na polí
tica e pelo resgate da cidadania brasileira. De fato, vivemos
um novo período de nossa história. O Governo Itamar Franco
traz consigo uma enorme responsabilidade, carregando nos
ombros as esperanças de milhões de brasileiros que exigiram
o afastamento de Fernando Collor. O povo brasileiro sofre
drasticamente com o projeto de modernização apregoado pelo
Governo anterior, que o levou a uma crescente pauperização
de suas vidas.

Pela importância do momento, exige-se que examinemos
com mais acuidade política o atual processo em curso. Primei
ramente é necessário destacar que a falta de ética não se
deu exclusivamente na esfera da administração pública. Essa
é apenas uma faceta do dramático quadro em que se transfor
mou o Brasil nos dois anos e meio de Governo Collor. A
luta pela ética não pode fechar os olhos para os resultados
da desastrosa economia neoliberal. A ética abrange todos
os aspectos da vida. que é justamente o que está em jogo
para milhões de brasileiros, que hoje tentam redescobrir sua
cidadania perdida, resgatar os seus direitos pisoteados e tentar
barrar a degradação ainda maior de suas vidas.

Dados recentes apontam para uma taxa de desemprego
de 16,2% da população economicamente ativa. Somente na
cidade de São Paulo, maior centro econômico do País, esse
índice representa mais de 1 milhão e 200 mil pessoas sem
trabalho. Os jornais de ontem noticiaram uma ínfima recupe
ração no nível de emprego na Grande São Paulo. Segundo
dados da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, foram criados 433 postos de trabalho na primeira sema
na desta mês, isto é, o nível de emprego subiu somente 0,02%.
A alta é tão pequena que a leitura estatística da Federação
continua sendo de estabilidade. Em outras palavras, nada
há para se comemorar. Já é dado como certo para muitos
economistas que a taxa de inflação será de 30% até o final
de novembro. Somente nos últimos 6 meses o modelo implan
tado pelo Governo anterior levou à falência e a pedidos de
concordata nada menos que 1.258 empresas.

Houve, motivada pela sonegação, pelas contestações ju
diciais e pela queda do poder aquisitivo, uma queda brutal
na arrecadação federal, a menor dos últimos dez anos, que
foi de 8,9 bilhões de dólares.

Vivemos na mais brutal recessão de que se tem notícia
no País, desastrada proposta que leva milhões ao desespero.
Cerca de 60% dos brasileiros sofrem de desnutrição, 40%
das crianças de zero a 6 anos sofrem de anemia e outras
20 milhões de pessoas têm problemas de nanismo; diversas
doenças, que se encontravam extintas ou sob controle, voltam
a aparecer em muitas regiões do País; o cólera continua cres
cendo e mata duas vezes mais do que no Peru por falta de
saneamento básico e de atendimento médico adequado; 54
milhões de pessoas não dispõem de água tratada e 108 milhões
não são atendidas pelo serviço de coleta de lixo; dos 4.415
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Municípios brasileiros, 2.093, ou seja, 47% deles, não pos
suem rede de esgoto ou fossa séptica.

Cortes constantes nos recursos para a pesquisa científica
têm levado à paralisia as nossas universidades e centros de
pesquisa tecnológica, reforçando a tese do monopólio do co
nhecimento pelas grandes potências. A área militar também
encontra-se enfraquecida, com tecnologia e armamentos antí
quados, diante da necessidade de avanço, que a própria com
petência das Forças Armadas demonstra possibilidade de rea
lizar.

São dados que nos levam a perguntar se somente o PreSi
dente da República é que deve ser substituído. Será somente
a corrupção e a falta de moralidade na Administração Pública
o problema atual do Brasil? Não, certamente que não. A
luta pelo impeachment do Presidente Collor trouxe consigo
o desejo da Nação de começar a ver solucionado e superado
tanto sofrimento em nome da tão defendida modernidade.
A busca de soluções não passa exclusivamente pelo campo
da probidade administrativa, que deveria ser o dever de todo
governante, mas, fundamentalmente, pela mudança do pro
jeto hoje em curso do País, que vem a cada dia sufocando
as esperanças de uma vida melhor, com todos os direitos
do cidadão garantidos, como saúde, moradia, trabalho, salário
digno, educação, lazer etc. Direitos mínimos que a cada dia
ficam mais distantes da realidade dos brasileiros, se continuar
essa falsa modernidade que beneficia um círculo reduzido
de privilegiados. A grande massa de brasileiros jamais terá
acesso aos computadores de última geração e aos carros impor
tados, quando lhe falta comida na mesa e casa para morar.

O Congresso Nacional em muito contribuiu na luta pelo
resgate da dignidade nacional. Cabe perguntar se continuará
se mantendo nessa linha e se contribuirá para afastar definiti
vamente essa política econômica genocida. Será ético o Con
gresso Nacional ser conivente com o crescimento da miséria,
atingindo números e camadas cada vez maiores? Será ético
fechar os olhos para o desastre em que se tem transformado
a Nação com a aplicação do neoliberalismo, submetendo-nos
as chantagens econômicas do imperialismo para a aprovação
de projetos de interesses escusos e contrários aos do Brasil?

Será étíco compactuar com a fome, com a falta de acesso
à informação, com a falta de uma habitação decente, com
a inviabilízação da família, que hoje mais sobrevive do que
vive, sendo que muitas sequer conseguem sobreviver?

E muitos desses projetos, como o dos portos, o da proprie
dade industrial e tantos outros, levarão, sem dúvida, a um
agravamento profundo da nossa realidade, porque, quando
discutimos patentes, estamos discutindo remédios; quando dis
cutimos a semente, que, em suma, é a alimentação, estamos
discutindo a biotecnologia, a diversidade biológica, a enge
nharia genética e tantos outros fatores que afetam diretamente
a vida da cada cidadão e de cada cidadã brasileira.

As manifestações de rua em todo o País não exigiram
somente o impedimento e a punição de Collor, de PC Farias
e dos demais envolvidos em corrupção; exigiram também o
fim das privatizações, o fim do arrocho e da recessão, disseram
"não" aos projetos de sucateamento da Nação. O brasileiro
quer ser valorizado no seu trabalho, quer ver sua rica e vasta
cultura ser incentivada, quer sentir orgulho de exercer sua
cidadania e influir nos destinos do País.

Interessante notar que mesmo nos Estados Unidos, nação
imperialista que influencia diretamente as decisões dos gover
nos da América Latina, também lá, na catedral da moderni-

dade, a pobreza aumenta. O jornal Washington Post noticia
que 36 milhões de pessoas, numa população de 200 milhões,
vivem sob padrões de indigência. Há um ano eram 25 milhões,
e a projeção para o ano 2000 é de que cheguem a 50 milhões.
Há considerável índice de desempregados, o que fere fundo
o modelo lá adotado. Inexorável que essa política venha gerar
um número cada vez maior de desfavorecidos. Na matriz dessa
onda neohberal a situação é grave, eno Brasil encontramos
amplos setores que a defendem, às custas de iludir a maioria.

Cabe até dizer que a busca da hegemonia mundial pelos
Estados Unidos já não é mais econômica, passando a ser
essencialmente belicista e de agressão, à autodeterminação
e à vida dos povos.

Tão importante quanto a aprovação do impeachment é
também compreendermos que a corrupção desmendida em
amplos setores do aparelho burocrático é o subproduto da
tão apregoada modernidade, subproduto do dom capitalismo,
que precisa corromper os homens para manter-se hegemônico.

As elites brasileiras impõem a todo o País esse modelo
modernizante a todo custo, como único caminho para a supe
ração da crise. Pura falácia essa modernização, que já começa
velha ao beneficiar somente uma camada mínima de privile
giados. Estamos rompendo com a tradição da impunidade
neste País, e precisamos também romper com o neolibera
lismo, gerador de miséria e fome. Não vejo outra alternativa
para o Brasil senão rompermos com o atual projeto de moder
nização iniciado por Collor de Mello, e chegarmos à possibi
lidade de investirmos numa estratégia para a qual poderemos
abrir caminhos hoje. Mas, para nós, do PC do B, não há
outra saída senão a da sociedade socialista.

Quanto ao Governo recém-empossado, gostaria de ex
pressar a opinião do meu partido, o PC do B, que realizou
reunião da sua Direção Nacional no último final de semana.

O novo governo se estabelece num momento muito difícil
para o País, do ponto de vista econômico e social. É grave
a situação herdada do Governo Collor, que se esmerou na
aplicação do plano neoliberal, em sintonia com os interesses
imperialistas.

O Presidente Itamar Franco ainda não teve tempo de
elaborar um programa de governo nem de costurar a neces
sária base de apoio político no Congresso Nacional e na socie
dade. Procura dialogar com os partidos, as lideranças dos
movimentos sociais, os diversos setores políticos. Nomeou
um Ministério heterogêneo, representando diferentes forças,
onde, ao lado de democratas nacionalistas e progressitas, estão
presentes vários elementos representantes das forças conserva
doras. Destaco aqui o banqueiro Andrade Vieira.

Não obstante a inexistência de um programa e malgrado
a heterogeneidade do Ministério, o Governo tem dado indica
ções sobre suas posições políticas. Em sua trajetória na vida
pública, Itamar Franco expressou, em diferentes momentos,
a defesa dos interesses nacionais. No discurso de posse do
Ministério, o novo Presidente fez afirmações que o distinguem
do entreguista e corrupto Collor e revelam a intenção de
trilhar novos caminhos. Falando sobre a aflitiva situação em
que vivem os brasileiros, o novo Presidente disse:

"Repilo, por criminosa e cruel, 'a modernidade
que lhes nega a dignidade do pão, do alfabeto, do
trabalho honrado, da saúde e da alegria'. Um país não
pode ter a sua modernidade recluída em setores de
ostentação enquanto o resto do povo se afronta, todos
os dias, com a fome, o desespero, a doença e a ofensa."



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo I) Quinta-feira 22 23147

, O Sr. João Paulo - Nobre Deputada Jandira Feghali,
é preciso que se recorde a história das empresas estatais brasi
leiras e que se desmistifique de vez essa conversa dos aprovei
tadores sobre ser o Estado um elefante, um monstrengo na
economia. Em primeiro lugar, nos países desenvolvidos o Es
tado é extremamente forte no que diz respeito à economia,
o que não se pode dizer do Estado brasileiro. Nos países
desenvolvidos, como Estado Unidos, Canadá, França, Itália,
o Estado tem posições decisivas na economia e tem suas em
presas estatais, que são fortes e bem organizadas. O problema
brasileiro não é a empresa estatal, mas a força do capital
privado dentro do Estado a dominar as empresas estatais.
As empresas estatais brasileiras, notadamente as do setor side
rúrgico, são criadas por imposição e interese do capital priva
do, que delas sempre se aproveitou em nosso País. O setor
siderúrgico foi dividido, da forma como ocorreu, por interesse
exclusivo do capital privado. O capital privado ficou com a
produção de aços não planos e deixou a cargo do Estado
os aços planos, porque esse tipo de investimento exigia uma
intensidade de capital muito maior e significava, evidente
mente, uma infra-estrutura industrial de interesse dos grandes
empresários nacionais e multinacionais. Essas empresas, ao
longo de toda a sua história, transferiram dinheiro público
para os cofres das empresas privadas, sem exceção! A CSN
enriqueceu não só a plutocracia paulista, como também em
presas multinacionais. O mesmo ocorreu com a Cosipa e a
Usiminas. A Acesitafoi uma iniciativa do capital privado
mal-sucedida - mal-sucedida devido à locupletação daqueles
que a criaram-e.o Estado assumiu os prejuízos, como sempre
acontece na relação Estado-setor privado, que tem mão única,
mão que vai sempre na direção do interesse privado. Mas,
por força do planejamento governamental, a Acesita tornou
se a maior preciosidade do setor siderúrgico, empresa única

Entendemos que há um conflito no interior do Governo.
Por ser o Ministério heterogêneo, setores de esquerda buscam
avançar, mas setores conservadores buscam manter os rumos
do Governo anterior. Não temos dúvida de que esse conflito
é real e de que essa composição ministerial é reflexo do amplo
movimento que derrubou o Presidente Fernando Collor. Mas,
certamente, este Governo é de todos, terá a sua vida e terá
também que se definir.

Queremos dizer que, na opinião do PC do B, que participa
integralmente da Frente Parlamentar Nacionalista, é muito

i nefasta e prejudicial a posição do Governo Itamar Franco
de manter o leilão da Acesita, uma empresa também de setor
estratégico, sem que retomássemos a discussão, no Congresso
Nacional e junto à sociedade, sobre a estratégia com que
vai encarar os setores petroquímico, siderúrgico, energético
em geral, farmacêutico etc. Porque é impossível manter um
programa de privatização ao arrepio da lei, da lisura e da
dignidade nacional. Na verdade, são leilões irregulares, ilíci
tos, com a utilização de moedas podres, em que as nossas
empresas não estão sendo vendidas; estão sendo doadas, tra
zendo prejuízo ao País, ao Tesouro Nacional, e dilapidando

, o patrimônio público.
Queremos, aO mesmo tempo, repelir toda e qualquer

manifestação de oposição às medidas democráticas e nacionais
do Governo Itamar Franco e, com nossa liberdade, expressar
profunda crítica à atitude de subserviência do Presidente da
República a essas pressões, que vêm de setores que continuam
dilapidando o patrimônio nacional.

. Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Paulo.

Falando sobre o papel do Estado, no mesmo discurso"
o Presidente disse: ' , , ' , ,

"É nessa quadra terrível que múitos pregam o en'
fraquecimento do Estado. Se o Estado não servir para
promover a paz, a justiça e o bem-estar entre os ho"
mens, para que servirá?"

Tais declarações foram bem recebidas pelo povo e ouvi~as
com desconfiança e oposíção pela diréita' e pelos represep.
tantes do capital internacional, segundo 'os quais o governo
Itamar representaria o "retro'cesso", o "àtraso" e o abandono
da "modernidade".

Trata-se, na verdade, de um Governo ainda interino,
que carrega todos os condicionalismos das circunstâncias que
o levaram ao poder. Do Governo Itamar não se poderá esperar
soluções imediatas, milagrosas ou radicais para os sérios pro~ ,
blemas com que o Brasil se defronta. O País vive uma encruzi
lhada histórica, uma crise estrutural crônica, da qual só sairá
com o advento de um novo regime.' ,

No auge da crise política,-o Partido Comunista do Brasil
defendeu a posse de Itamar Franco na Presidência da Repú
blica, saída política viável na atual conjuntura 'do País. Coe"
rente com essa posição e tendo em vista o caráter do Governo,
bem como os aspectos nacionalistas e democráticos das posi
ções assumidas pelo novo Presidente da República, o Partido
Comunista do Brasil considera necessário que todas as forças
políticas comprometidas com o movimento que resultou no
afastamento de Fernando Collor e na posse de Itamar Franco
ofereçam respaldo político ao novo Governo, a fim de ajudá-lo
a corresponder à expectativas do povo brasileiro.

São injustificáveis os açodamentos oposicionis'tas, as
omissões e ambiqüidades, inspiradas muito mais em interessês.'
mesquinhos de grupos e/ou personalidades cuja estratégia polí
tica está voltada exclusivamente para as eleições presidenciais
de 1994, do que na sincera inquietação de resolver os emer
gentes e angustiantes problemas nacionais e populares.

O Partido Comunista do Brasil, agindo com indepen,"
dência e responsabilidade, e apoiado no desejo de mudanças
expresso nas ruas durante o movimento "Fora Collor", mani.
festa a expectativa e a esperança de que o novo Governo
adote medidas visando promover as mudanças reclamadas
pela maioria da Nação, nos marcos de uma orientação demo
cática e em consonância com os interesses nacionais. Nesse
sentido, resguardando a nossa independência e o direito à
crítica e levando em conta as circunstâncias em que o atual
Governo chega ao poder, consideramos justo emprestar nosso
apoio às medidas do Governo Itamar Franco que visem apro
fundar a democracia, defender os interesses nacionais,promo
ver o desenvolVimento econômico e garantir os direitos dos
trabalhadores. ' '

Expressamos a convicção de que a vida política, econô
mica e social do País só se desenvolverá no sentido progressista
com o aprofundamento da democracia e a defesa enérgica
da soberania nacional, gravemente ameaçada pela política
neoliberal de Collor.

O Partido Çomunista do Brasil manifesta sua disposição
de continuar apoiando a mobilização do povo brasileiro para
abrir caminho à solução de fundo dos problemas do País.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que para nós
é uma surpresa'bastante negativa a manutenção do leilão da
Acesita, marcado para amanhã.
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no Hemisfério Sul a produzir aquele tipo de aço. E um mono
pólio do Hemisfério Sul. Vem a história da Açominas, da
criação da Siderúgica Mendes Júnior, em que o Estado investiu
muito mais do que o capital privado, só que o Estado ficou
com as ações preferenciais, enquanto o capital privado ficou
com as ações ordinárias, com direito a voto. Mas na Mendes
Júnior, realmente, a maior parte do investimento foi do Esta
do, foi dinheiro público, e para mante-Ia criou-se a Açominas,
outra empresa estatal, que até há dois anos, por decisão do
Governo, vendia seus produtos por apenas 55% do custo de
produção. Quer dizer, transferia escandalosamente dinheiro
público para os cofres das empresas privadas. No momento
em que o Brasil se abre, se democratiza - e pela primeira
vez estivemos na iminência de uma alternância de poder 
isso ocorreu no Terceiro Mundo como um todo. O grande
capital, o capital internacional, promoveu essa chamada priva
tização, que nada mais é do que uma transferência, a preço
irrisório, dos bens públicos para o setor privado. Infelizmente,
a Acesita está para ser privatizada. Esperávamos uma outra
postura do Governo Itamar, não essa postura tímida diante
das pressões que vêm sofrendo. A Acesita é um monopólio
ransferido para o setor privado, até por força de dispositivo
constitucional. No entanto, o Governo, com receio das críticas
e das pressões que vêm sofrendo, vai permitir que a empresa
vá a leilão. É uma empresa que tem um grande valor estraté
gico para nós, é a única capaz de produzir as ligas de titânio
e de nióbio, afora os ácidos especiais que vêm ffabricando.
V. Ex~ tem toda razão. O Governo que se inicia não podia
realizar esse leilão. Devia interromper o processo e fazer com
que a decisão passasse por esta Casa. Não me coloco contra
a privatização, mas, acho que a Acesita é uma empresa que
não poderia ser privatizada. Alega o Governo que, passando
esse monopólio para o setor privado, resta-lhe o recurso da
importação. Mas esse é um recurso sobre o qual não temos
domínio. É um conluio entre uma empresa privada, um grupo
que compre a Acesita e o capital estrangeiro é certo, para
que possam locupletar-se ainda mais, empobrecendo o nosso
País. Portanto, acho que é um erro. V. Exª tem toda a razão,
e elogio o seu pronunciamento. O Governo, nesse episódio,
marca uma posição muito triste na história econômica do nosso
País.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Agradeço, ao Deputado
João Paulo, que enriquece o debate e fortalece o setor avan
çado desta Casa.

Sr. Presidente, apesar de quase esgotado o meu tempo,
gostaria de concerder um aparte ao Deputado Marcelo Barbie
ri, do PMDB de São Paulo.

O Sr. Marcelo Barbieri - Serei bastante breve. Agradeço
a atenção da nobre Deputada Jandira Feghali, que, além de
uma combativa parlamentar, tem enriquecido, com sua parti
cipação, a luta do povo brasileiro. Quero registrar que, no
meu entendimento, pelo menos a revisão do problema das
moedas podres deveria ser levada em conta pelo Governo
Itamar Franco. Se não a revisão total do processo de privati
zação, pelo menos a da questão das moedas podres. Quería
mos saber quanto o Estado arrecadou, com as privatizações
feitas até agora, de capital líqüido. Porque se fez propaganda
na televisão daquele elefantinho dizendo que a privatização
ia ajudar a educação, a segurança, a saúde. Os hospitais estão
falidos. Se fôssemos perguntar ao nosso companheiro, Minis
tro Jamil Haddad, qual a situação real dos hospitais, hoje,
S. Ex~ diria que é de falência. Quero saber quanto daquele

dinheiro que se falava que seria investido na saúde está real
mente sendo aplicado, hoje, nos hospitais do nosso País.
Acontece que, além de a privatização estar sendo mal condu
zida, há o fato de se utilizarem moedas que não valem nada,
papéis, apenas, como as TDA, que não têm valor de face,
não têm valor no mercado, não podem ser reutilizadas pelo
Estado. Queríamos aproveitar o pronunciamento de V. Exª
para fazer um apelo ao GovernQ dO Presidente Itamar Franco
e à sua equipe econômica no sentido de que, de imediato,
pelo menos impeça a utilização de moedas podres no leilão
de amanhã. Já seria um passo para a revisão dessa posição
que vai contra os interesses nacionais. Tenho certeza de que
as manifestações de rua pelo impeachment do Sr. Fernando
Collor de Mello foram contra a corrupção apurada pela CPI
e, sem dúvida nenhuma, também contra aquela política econô
mica e de privatização. Espero que o Presidente Itamar Franco
tenha sensibilidade e perceba esse sentimento nacional. Para
benizo V. Exª pelo pronunciamento.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Agradeço a V. Ex. o
aparte, Deputado Marcelo Barbieri. Quero dizer, refor9ando
suas palavras, que o próprio Procurador da República Alvaro
Costa, em seu parecer, mostrou, com dados e números, a
irregularidade dessas privatizações. S. S·, pelas contas que
fez, concluiu que o dinheiro ganho pelo Tesouro com a privati
zação já feita de quatro empresas, inclusive a da Usiminas,
foram 70 milhões de cruzeiros, valor de hoje, que não dão
para comprar, como ele mesmo afirma, nem um carro Gol.
Isso foi o que sobrou para o Tesouro da privatização de quatro
empresas que foram pagas, 90%, ou muito mais do que isso,
com moedas podres, que não têm nenhum valor. Na verdade,
isso foi mais um roubo, que, se compararmos com o escândalo
PC, não sei se é igualou até maior, em termos de dilapidação
do patrimônio nacional.

Quero dizer que o Partido Comunista do Brasil perma
necerá em seu posto avançado de luta, vigilante, atento ao
desenrolar dos acontecimentos, lado a lado com o povo e
com as correntes nacionalistas, democráticas e progressistas
para que possamos retirar do Congresso Nacional essa pauta
de entreguismo, para que consigamos acabar com as atitudes
de subserviência do Governo Itamar Franco e garantir que .
não passará por esta Casa qualquer tipo de cerceamento das
liberdades políticas, como se pretende na discussão do sistema
eleitoral e da reforma tributária.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (João de Deus Antunes) - Vou
dar conhecimento ao Plenário do teor do ofício encaminhado
a esta Casa pelo Senador Mauro Benevides, Presidente do
Congresso Nacional:

"Sr. Presidente:
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio,

à Câmara dos Deputados, que esta Presidência convo
cou sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezenove
horas, no plenário dessa Casa, destinada à apreciação
preliminar da admissibilidade da Medida Provisória n~

308, de 7 de outubro de 1992, que cria a Secretaria
Nacional de Projetos Educacionais Especiais e dá ou
tras providências.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
os protestos de alta estima e distinta consideração. 
Senador Mauro Benevides, Presidente."
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o SR. PRESIDENTE (João de Deus Antunes) - Vai-se
passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Com a palavra o nobre Deputado João Paulo, pelo PT.

o SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, constitui
proposta do maior bom senso a que foi feita pelo Ministro
da Fazenda, Gustavo Krause, em defesa da antecipação da
reforma constitucional, prevista para outubro do próximo ano,
para abril, logo que for votado o plebiscito que definirá o
regime de governo desejado pela sociedade.

O País está enfrentando uma crise sem precedentes. Por
isso, todas as ações políticas voltadas ao ataque frontal à crise
devem ser bem-vindas, pois contribuirão, de forma decisiva,
para sinalizar aos agentes econômicos e a toda a sociedade
a disposição política do Governo em solucionar os problemas
que emperram a retomada do crescimento econômico.

Somos partidários da formação, nesta Casa, de uma Co
missão Especial, composta de todos os partidos, para começar
a debater a reforma constitucional. Trata-se de providência
imprescindível para criar em nossa população o sentido didá
tico da necessidade das mudanças que terão de ser feitas para
se poder alcançar, o mais breve possível, as condições adequa
das à retomada do desenvolvimento com justiça social.

Quanto mais rapidamente se promoverem as discussões
- partidos políticos, associações, sindicatos, cooperativas,
Governos Estaduais, entidades civis, OAB, Igreja etc., etc.
- mais rapidamente teremos chanves de alcançar os objetivos
que estamos perseguindo, que é tirar o Brasil, urgentemente,
da recessão.

É preciso ganhar tempo. Nosso povo não compreenderá,
de forma alguma, uma recusa em providenciar as ações que
venham resultar em maior agilidade na tomada de decisões
que facilitem a ação do Governo para alcançar o objetivo
de promover o crescimento econômico.

Tal providência deverá proporcionar aos diversos seg
mentos sociais a mais ampla informação sobre o que se deve
fazer para permitir ao País enterrar de vez a recessão. Será
a hora de debatermos, a fundo, as mazelas do atual modelo
de desenvolvimento econômica superconcentrador de renda,
que tem-se constituído em obstáculos à retomada do progresso
em nosso País

Não podemos perder tempo, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. A proposta do Ministro da Fazenda deve ter uma
boa acolhida nesta Casa em forma de ação política no sentido
de se iniciarem discussões em torno da matéria. Para tanto,
propugnamos pela criação de uma Comissão Especial supra
partidária, composta de Deputados e Senadores, ou seja, uma
Comissão Especial do Congresso, para começar as discussões
sobre pontos relevantes da reforma constitucional.

O País não pode esperar para o próximo ano providência
nesse sentido.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João de Deus Antunes) - Com
a palavra o nobre Deputado Antônio Morimoto, pelo PTB.

O SR. ANTÓNIO MORIMOTO (PTB - RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o
Estado de Rondônia vive uma crise sem precedentes na sua

história. Já foi um Estado muito próspero, especialmente na
época da abertura e do alargamento de suas fronteiras. Mas
hoje, infelizmente, está passando por dificuldades enormes.

Nesta oportunidade vou tratar de um dos nossos grandes
problemas: os garimpos, que geralmente são explorados por
empresas multinacionais.

No último domingo, reuni-me com garimpeiros que exe
cutam sua tarefa manualmente mas não estão podendo explo
rar o r~scaldo d?,garimpo, me~ani~ado, de onde a empresa
Jacunda-Cesbra Ja extraIU a cassItenta, no Garimpo de Jacun
dá, no recém-cr!ado Município de Jamari, antigo Itapuã do
Oeste, que no dia 3 de outubro elegeu seu primeiro Prefeito.

O Município é bastante extenso do ponto de vista geográ
fico, mas cerca de três quartos de sua área, pertencentes à
União, estão ocupados pela Empresa de Mineração Jacundá
Cesbra, que tem o alvará para a lavra de minério. Lá trabalha
vam manualmente milhares de garimpeiros. Quando a empre
sa regularizou a sua situação, estendeu seus tentáculos a cerca
de 500 mil hectares, proibindo de maneira peremptória, com
guarda armada, a exploração manual do garimpo, ainda que
em área já garimpada mecanicamente.

Os garimpeiros estão querendo aproveitar o rescaldo para
garantir sua sobrevivência. Os milhares de garimpeiros, famin
tos. ~ sem trabalho, presentes à reunião do último domingo
soltcltaram autorização para a prática da garimpagem manual
na área já explorada mecanicamente.

C?mo sabemos, Sr. Presidente, o trabalho do garimpo
mecamzado não consegue extrair a cassiterita em muitos luga
res. Nos morros, nos baixios e em outras áreas o minério
ainda pode ser explorado economicamente pelo trabalho ma
nual. Os garimpeiros, então, pediram que eu fosse portador
deste pleito justo, legítimo e de direito, para que possam,
organizados em associação ou cooperativa, explorar o rescaldo
do garimpo mecanizado, o que garantiria a sobrevivência de
milhares de famílias.

Apelo ao Sr. Ministro das Minas e Energia, Paulino Cíce
ro de Vasconcellos, e especialmente ao Departamento de Pro
dução Mineral - PNPM, por intermédio de seu Delegado
em meu Estado, Dr. Adami, no sentido de que haja entendi
mento entre a empresa titular do direito de lavra e os garim
peiros. Trata-se apenas de uma concessão da União para que
ela explore a riqueza que a natureza lá colocou. Num ato
de liberalidade ou de compreensão, a empresa pode permitir
que milhares de famílias possam garantir a sua sobrevivência
ao explorarem manualmente o rescaldo no Garimpo de Ja
cundá.

Abordo um outro assunto, Sr. Presidente. Recebi do Sin
dicato Rural de Ariquemes ofício assinado pelo companheiro
Temístocles Maia. Na correspondência ele se refere à tecno
logia, experimentada e aprovada, usada para combater a praga
da vassoura-de-bruxa na lavoura cacaueira, muito importante
para a economia de Rondônia, que hoje ocupa o segundo
lugar no Brasil em produção de cacau. Essa lavoura foi desen
volvida, com muito sacrifício, pelos pioneiros oriundos de
outros Estados da Federação. Com o apoio da Ceplac, a duras
penas, eles investiram dinheiro - produto da venda de seus
bens no Estado de origem - na lavoura de cacau, confiando
na campanha do Governo Federal cujo slogan era: "Plante
que o Governo garante". Agora, estão abandonados à própria
sorte, com a agravante do aparecimento da vassoura-de-bruxa,
que praticamente está dizimando as lavouras de cacau. Eles
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mesmos, interessados em combater essa praga, conseguiram
desenvolver uma tecnologia através do processo de poda.

O Sindicato Rural de Ariquemes apela para que pelo
menos parte dos recursos que a essa atividade serão destina
dos, através do Planaíior3 , cujo contrato de financiamento
foi assinado recentemente entre o Governo de Rondônia e
o Banco Mundial, em Washington, seja aplicada para desen
volver a tecnologia de combate à vassoura-da-bruxa na lavoura
cacaueira do nosso Estado.

o SR. PRESIDENTE (João de Deus Antunes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Délio Braz, pelo Bloco
Parlamentar.

. O SR. DÉLIO BRAZ (Bloco - GO. Pronunica o seguinte
dIscurso.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, no último
dia 3 de outubro falaram as urnas populares. Do que disseram
depende a vida de mais de 4 mil municípios do Brasil.

Houve surpresas para uns, boas ou más; para outros,
esperanças confirmadas, como acontece em todas as eleições.
De maneira geral, ganhou o povo por exercitar livremente
sua cidadania.

Esse é o salutar jogo democrático!
Porém, sempre que o povo é chamado a votar, articu

lam-se escusos jogos de poder na tentativa de fraudar sua
vontade. Muitos querem que a voz das urnas seja a voz dos
bonecos de ventríloquo, ainda que para isso tenham de amea
çar, de agradar, de comprar ou de corromper.

Aos que acreditam que tal indignidade ocorre apenas
nos grotões incivilizados, perdidos no longínquo interior do
País, afirmo que se enganam.

Ocorrem também aqui, quase à sombra dos imponentes
edifícios da Capital da República.

Sim, nobres colegas, nas últimas eleições municipais, o
Entorno de Brasília foi vítima de um coronelismo sacripanta
que usou dos recursos mais retrógrados da chicana eleitoral
para que os governadores da região impusessem seus candi
datos goela abaixo das comunidades. Onde o esquema falhou
não foi por escrúpulos, foi por incompetência.

Como. em Luziânia, por exemplo: reduzido, há anos, a
um feudo familiar, tudo se fez para impedir que o Município
dele se libertasse. Alistaram-se milhares de eleitores fantas
mas, vindos dos assentamentos que pululam ao redor de Brasí
lia, onde lotes públicos se transformaram em moeda eleitoral,
para alterar o resultado autêntico das urnas do Município.
Não conseguiram. Delfino surrou o candidato parente por
mais de 4 mil votos, apesar de tudo. Luziânia se libertou.

O mesmo já não acontece em Santo Antônio do Desco
berto, mas a Justiça há de repor nos trilhos a eleição fraudada.

Com escassa antecedência, foram recrutando eleitores resi
dentes em Samambaia, Ceilândia, Candangolândia e outras
satélites do Distrito Federal, transferindo os títulos, a toda
pressa, para Santo Antônio do Descoberto, ao mais abusivo
arrepio das leis.

O Candidato José Corrêa, da Oposição, alertado para
o fato, mandou fazer uma verificação por amostragem, visi
tando os endereços indicados nos títulos transferidos, consta
tando a fraude de forma indiscutível.

Com tais elementos, impugnou tempestivamente mais de
4 mil títulos. Chamados a se justificarem pelo juízo, através
do edital competente, apenas uns quinhentos compareceram.
Mais de 3.500 eleitores transferidos silenciaram-se por não
poderem justificar-se. Transitada em julgado, a anulação dos
títulos resultou' na exclusão desses eleitores, tendo o meritis-

simo Juiz determinado a afixação, nos locais necessários das
relações dos eleitores excluídos. '

. ~o dia 2 ~e o.utubro, às vésperas da eleição, às 19h30min
ratifIcava o JUIZ a mformação de que a situação desses eleitores
excluídos não sofrera qualquer modificação.

No mesmo di~, porém, cerca de dez minutos depois,
a TV Globo anunCIava, em seu jornal local que os títulos
tinham sido liberados. '

Às 22h, procurado pela segunda vez, o Magistrado afir
mou que de fato recebera um telefonema do TRE de Goiás
determinando a liberação dos títulos impugnados. '

A partir daí, turvaram-se as águas.
O requerimento para que se recolhessem em separado

os votos constantes das relações de exclusão foi indeferido
apesar de inexistir qualquer documento probante da decisã~
liberatória.

~ t~n~ativa de re~urso ao Tribunal não foi aceita, apesar
do pnnclplo da dupla Jurisdição.

Na segunda-feira seguinte, procurado, não se achou no
T?bunal~e G~iâniaqualquer recurso que autorizasse a libera
çao dos tItulas Impugnados em Santo Antônio do Descoberto.
A decisão fora tomada ao arrepio da lei, pois estendera-se
ao Município, extra petita, um julgado referente à Luziânia
o qual não mencionara, em nenhum instante, as impugnaçõe~
em Santo Antônio do Descoberto.

A irregula?dade su.scitou o clamor público, não tendo
o suposto candIdato eleIto sequer condições de comemorar
sua estranha vitória no~ limite~ do Município, pois a população
local, revoltada com o Jogo sUJO contra sua cidadania resolveu
persegui-lo com vaias por onde quer que fosse. '

E 9ue a tra~óia ficou por demais evidente depois das
apuraç?es: o candIdato do povo, o médico José Corrêa, bateu
o candIdato dos Governadores na maioria absoluta das urnas
com diferenças variáveis de até 70 votos por urna. Porém:
em duas localidades, no Parque da Barragem e em Pontezinha
onde predominaram os eleitores transferidos e colocados e~
pont?s ~stratégicospara a condução de transporte clandestino
do Dlstnto Fede~al,o candidato dos Governadores conseguiu,
em sete u:nas, dIferenças de até 169 votos, por urna.

ConsIderando-se que a diferença final sobre o candidato
José Corrêa foi de apenas 268 votos, fácil é perceber que
os 3.500 votos espúrios, levados do Distrito Federal foram
decisivos para o candidato da Situação. Escoimado~ estes
ter~a perdido a eleição por mais de 3.000 votos, e a vitóri~
sena do povo com a proclamação de José Corrêa como o
novo Prefeito de Santo Antônio do Descoberto.

A Justiça foi provocada pelo procedimento próprio;
aguar,dava-se da parte dela uma solução saneadora.

E intolerável que se reduza Brasília a curral eleitoreiro
de um coronelismo despreparado e ambicioso que deve ser
preservado apenas como folclore humorístico de temos e de
lugares dos quais o Brasil não tem saudades.

Oxalá, autoridades tão importantes como Governadores
~ Des.embargado:e~, principalmente de terras tão próximas
a CapItal da ReI;'ubhca, a~:Jandonem essas práticas retrógradas
e assumam confiança na CIdadania, pois o Brasil já demonstrou
s~: u~ país maduro, incompatível com a mercância de cons
ClenClas e com o autoritarismo dos tiranetes.

o Sr. João de Deus Antunes, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antônio de Jesus, § 29 do art. 18
do Regimento Interno.
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Senhores:
PMDB
PLC
BUXX>

vnI - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Antonio de Jesus) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

o SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus) -Comparecem.
mais os Srs.:

RondOnia

Mauricio calixto - Bloco

ParA

Eliel Rodrigues - PMDB.

Piam

Felipe Mendes - PDS.

Pernambuco

José Moura - Bloco.

Bahia

Jairo carneiro - Bloco.

Minas Gerais

José Ulfsses de Oliveira - PRS; Pedro Tassis - PMDB.

Rio de Janeiro

Eduardo Mascarenhas - PDT; Fábio Raunheitti - PTB;
Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco Dornelles - Blo
co; Francisco Silva - PST; Jair Bolsonaro - PDC; Jamil Had
dad - PSB; Jaodira Feghali - PC do B; João Mendes - PTB;
José carlos Coutinho - PDT; José Egydio - Bloco; Laerte
Bastos - PDT; Laprovita Vieira - PMDB; Marino Clinger 
PDT; Nelson Bornier - PL; Paulo Almeida - PTB; PaulO
Portugal - PDT; PaulO Ramos - PDT; Regina Gordilho 
PRP; Rubem Medina - Bloco; Sandra cavalcanti - Bloco;
Sidney de Miguel - PV; Simâo Sessim - Bloco; Vivaldo Bar
bosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wanda Reis - Bloco.

sao Paulo

Eduardo Jorge - PT; Ernesto Gradella - PT; Fábio
Feldmann - PSDB; Fabio Meirelles - PDS; Florestan Fer
nandes - PT; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho
- PSDB; Heitor Franco - Bloco; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Cico
te - PT; José Dirceu - PT; José Genoíno - PT; José Maria
Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Jurandyr Paixão 
PMDB; Koyu lha - PSDB; liberato caboclo - PDT; Luiz
carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Magalhães Tei
xeira - PSDB; Manoel Moreira - PMDB; Marcelino Roma
no Machado - PDS; Marcelo Barbieri - PMDB; Maurici
Mariano - PMDB.; Mendes Botelho - PTB; Nelson Marque
zelli - PTB; Osvaldo Stecca - PMDB; Pedro Pavâo - PDS'
Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg - PMDB; Solo~
Borges dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - Bloco' Tidei de
üma - PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Ulysses Guimarães
- PMDB; Vadão Gomes - Bloco; Valdemar Costa - PL;
Walter Nory - PMDB.

Mato Gro880

Jonas Pinheiro - Bloco; Rodrigues Palma - PTB.

Distrito Federal
Eurides Brito - PTR; Maria Laura - PT; Osório Adria

no - Bloco; Paulo Octávio - Bloco; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiés

João Natal- PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Maria Vala
dão - PDS; Mauro Borges - PDC; Mauro Miranda - PMDB;
Paulo Mandarino - PDC; Pedro Abrão - PTR; Roberto Bales
tra - PDC; Ronaldo caiado - Bloco; Virmondes Cruvinel 
PMDB.

Mato Grosso do Sul

Flâvio Derzi - Bloco; George Takimoto - Bloco; José
Elias - PTB; Nelson Trad - PTB; Waldir Guerra - Bloco.

ParanA

Edésio Passos - PT; Edi Siliprandi - PDT; Élio Dalla
Vecchia - PDT; Flávio Arns - PSDB; lvânio Guerra - Blo-

co; José Felinto - PST; Luciano Pizzatto - Bloco; Matheus
Iensen - PTB; Munhoz da Rocha - PSDB; Onaireves Mou
ra - PTB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo - PT; Pedro
Tonelli - PT; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco; Renato John
sson - Bloco; Romero Filho - PST; Rubens Bueno - PSDB;
said Ferreira - PMDB; Werner Wanderer - Bloco.

Santa Catarina

Hugo Biehl - PDS; Jarvis Gaidzinski - PL; Luci Choi
nacki - PT; Nelson Morro - Bloco; Neuto de Conto - PMDB;
Orlando Pacheco - Bloco; Paulo Duarte - Bloco; Vasco Fur
lan-PDS.

Rio Grande do Sul

Fernando Carrion - PDS; Fetter Júnior - PDS; Germa
no Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus
Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB; José Fortunati 
PT; Luís Roberto Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB;
Nelson Jobim - PMDB; Nelson Proença - PMDB; Odacir
Klein - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; PaulO Paim - PT;
Raul Pont - PT; Telmo kirst - PDS; Victor Faccioni - PDS;
Wilson MWler - PDT.

Deixam de comparecer os
IreIA VANIA
CEORIO SANrA CRUZ
ZE <DE DA RCCBA

Mlm) GR(l;SO 00 SUL

ELISIO CURVO
MARIIlJ GlJDWmE5
VALTER PEREIRA

PARANA
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MAX RQSER.!ANN
WJISOO IDRF.IRA

DE'JANDIR DALPASQUALE
EDill\ROO MJREIRA
LUIZ HENRIQUE
RENATO VIANNA
RUBERVAL PIIDI'lú

RIO GRANDE 00 SUL

ADAD PRErIO
ALDO PmID
NELSON PRDENCA
VALJXM[RQ LIMA

RAUL BELEM
'mRCISIO DEIG\OO

ESPIRITO SANID

AIDIZIO SANroS

RIO DE JANEIRO

ALVARO VALLE
BENEDITA DA SILVA
CESAR MAIA
JOSE VICENrE BRIZOIA
J"OOOI' ABI-RAMIA
MARCIA CmILIS VIANA
MIRO TEIXEIRA
ROBERID CAMPOS
ROBERID JEFFERSON
SERGIO AROU:::A
SERGIO CURY

SAO PAUID

.ALBEErn) GOJ.n.mN
AN'IONIO CARIDS MENDES TRAME:
ARNlill)() FARIA DE SA
EDEVALDO ALVES DA SILVA
E:U::LYDES MErLI.O
FAUSro RCCHA
JOAD ME:I.;LN) NEro
MALULY NE'ITO
ULYSSES GOIMARAES

BUXX)

PSDB

PMDB
PMDB
BIDB
PMDB
PDS

PT
PIJr
PMDB
PDT

BI.OCC
PMDB

PIJr

PL
Pr
PMDB
PDI'
PIJI'
PIJI'
PIJr
PDS
PTB
PCB
PDI'

PMDB
PSDB
BIDCO
PDS
BIDCO
BIDCO
PL
BIDCO
PMDB

MA'ID GROSSO

.AI.GJSTINHO EREITAS
JOAO TEIXEIRA
JOAQUIM SUCENA .
JOSE AI.GJS'IO CURVO
~FAGUNDES

WII.MAR PERES

GOIAS

AIAID DE EREITAS

HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERE FERREIRA
IAIRE ROSAOO

PARAIBA

IVAN BURITY
JOSE MARANHAO
LUCIA BRAGA
VITAL 00 REm

FERNANOO BEZERRA aJELHO
QSVALOO COELHO
TONY GEL

SERGIPE

EVERALOO DE OLIVEIRA

AROLDO CEDRAZ
JOAO CARIDS~
MAroEL CASTRO
PRISCO VIANA
ULDURICO PINID

AECIO NEVES
AGOSTINHO \7AI.Em'E
AIDISIO VASCONCEIDS
ARACELY DE PAULA

PrB
PL
PTB
PL
PL
PL

PMDB

PMDB
l3IJXO
PMDB

BIJXX)

PMDB
PIJI'
PDI'

BIDCO
S/p
BIDCO
PDS
PSB

PSDB
PT
PMDB
BIDCO
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~m BARBC\SA
JQll;J RQ3p,

LAEL VAR1'..:I..ILA
MAURICIO CAMPOS
PAUID RCJ.mOO

RORAIMA

E'R1-\l\CISCO RODRIGUES
JOAO FAGUNDES

PARA'

JOSE DIaD

E:DtlARDO BRAGA
EZIO FERREIRA

EDISOO' FIDELIS

MAURI SERGIO

EDUAROO SIQUEIRA CAMPOS
HAGAHUS ARAUJO

EDUAROO I"1ATIAS
PAUIO MARINHO

CARLOS VIRGilJIO
MAURO SAMPAIO

PIAUI

MURIIJ) REZENDE
PAES LANDIM

RIO GRANDE 00 NaRrE

ALUIZIO ALVES

PSD
:au:.co
BIOCO
PL
BIJJCO

PTB
PMDB

PDS

PDC
BIOCO

Pl'B

PMDB

POC
PMDB

POC
BIOCO

PDS
PSDB

PMDB

o SR. PRESIDENTE (Antonio de Jesus) - Encerro a
Sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia 22, às 14
horas, a seguinte

ORDEM'DO DIA

(Das 15 às 18hlOmin)

TRABALHO DAS COMISSÕES

AVISOS

ProposiçOes em fase de Emendas ou RecuI'l108
n_ Recursos
ProposiçOes sujeitas a arquivamento, n08 termos do arti

fP 164, § 1°do RL Prazo para R:CUI'110 artigo 164, § 2" (5 8C&'IOe8).
Projeto de Lei
N° 228/91 (FRANCISCO SILVA) - Que "modifica os limites

de idade para os trabalhadores de estiva".
Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 550/91 (INOCtiNCIO OLIVEIRA) - Que "acrescenta dis

positivos à Lei n° 6.229, de 17 de julho de 1975, que
dispOe sobre a organização do Sistema Nacional de
Saúde, regulando a reposição parcial do preço do
medicamento".

Prazo: go dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 727/91 (JOSÉ rnOMAZ NONÓ) - Que "altera a redação

do parágrafo 20 do artigo 529 e dos parágrafos 1° e
20 do artigo 540 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943".

Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 752/91 (GETÚliO NEIVA) - Que "dispõe sobre incenti

vas às empresas que invistam em pesquisa, formação
e aperfeiçoamento dos recurso humanos e assegurem
aos empregados participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade do seu trabalho, regula
mentando o parágrafo 4° do artigo 218 da Constitui
ção Federal".

Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 933/91 (COSTA FERREIRA) - Modifica a Consolidação

das Leis do Trabalho, permitindo a participação de
trabalhadores aposentados nos cargos de administra
ção sindical.

Prazo: go dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 1.072/91 (ORlANDO PACHECO) - Que "dispõe sobre

o pagamento do adicional de remuneração, na for
ma do artigo 7°, inciso XXIII, da Constituição Federal".

Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 2.186/91 (NILSON GIBSON) -'Que "institui, nos termos

do art. 62 do Ato das Disposiçoes ConstitucionaisTran
sitórias, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, e dá outras providências".

Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 2.276/91 (MAGALHÃES TEIXEIRA) - Que "privatiza a

manutenção de rodovias, e dá outras providências".
Prazo: 3° dia:22-10-92 .
Último dia: 26-10-92
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Propol:ç6CIsujeitas a arquivamento, nos t.f1n:QC8 do arti- '}fJ
1P 133 do RI. Prazo para~artl~ 132, § '].O (S~)

Projeto de Lei

N° 488/91 (RUBERVAL PlLOTIO) - Dispõe sobre os contra
tos dp, paI'Cf:ria de pesca, e dá outras providencias.

N° 2.195/91 (IAERTE BASTOS) - Altera a redação de dispo
sitivos da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil.

Prazo: 3° dia:22-10-92
Último. dia: 26-10-92
N° 2215191 (BENEDITO DOMINGOS) - Dispõe sobre a per·

da do benefício da prisao especial pela prática dos
crimes que especifica, e dá outras providencias.

Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92
N° 2.850/92 (REGINA GORDIUlO) - Dispõe sobre publici

dade dos atos processuais.
Prazo: 3° dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92

PropoeiçOclsujeitas a arquivamento, nOl te1'IJlC8 do arti
1P S8, f 4° do RI. Prazo pera recurao artigo S8, f '].O (5 ae8SOea)
Propoeta de EmcDda à Ccmatituiçao
N° 107192 (DA COMISSÃO PARLAMENTAR D~ INQUÉ

RITO QUE INVESTIGA O EXTERMINIO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES) - Dá nova reda
ção ao artigo 160 da Constituição Federal.

Prazo: 30 dia:22-10-92
Último dia: 26-10-92

'Ramais: 7069

REIAÇÃO DOS DEPurADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENIE - OUTIJBRO - 1992

Prazo: 3C' dia:22·10-92
0Itim0 dia: 26-10-92

Oswaldo Stecca
Jonas Pinheiro
'Iones Santos Neves
Paulo Octávio

. Luiz Moreira
João Rosa
Vasco Furlan
Vladimir Palmeira

.. Nan Souza
Nilson Gibson
Evaldo Gonçalves

18:10
18:35
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

()8-feira

ORDEM DO DIA DAS·COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Local: Sala 1, Anexo II
Horário: 10 h

PAUTA Nº 26/92
REMANESCENTE

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

. 4) Ofício nº 718/92 - do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados - que "encaminha Consulta formulada pelo Sr.
Deputado Antônio Morimoto sobre sua nomeação para exer
cer as funções de Membro Suplente no Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela permissão ao Deputado Antônio Morimoto

para participar como suplente do Corlselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.

Vista: Deputado Prisco Viana (24-6-92)

PAUTA Nº 29/92
REMANESCENTE

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3) Projeto de Resolução nQ 53/91 - Do Sr. Eliel Rodri
gues - que "estende às Alas das Comissões a vedação à
prática do hábito de fumar".

Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidàcle e técncia

legislativa, com substitutivo
Vista: Deputado Jurandyr Paixão (9-9-92)

PAUTA N9 35/92
REMANESCENTE

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3) Projeto de Lei nQ 444/91 - do Sr. Marcelo Barbieri
- que "dispõe sobre livre acesso de ministros de_cul~os religio-
sos em hospitais da rede pública". .

Relator: Deputado Tourinho Dantas
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo,
deste e do de nº 739/91, apensado

Osório Adriano
Hêlio Rosas
Zaire Rezende
Andre Benassi

Raul Pont
Dercia Knop
Adroaldo Streck
Lourival Freitas
Paulo Rocha
Gilvam Borges
Alcides Modesto
Wagner do Nascimento
Valdomiro Lima

Nome
José Genoino
ZUca Moreira
Edson Silva
Chico Vigilante
Munhoz da Rocha
Dejandir Dalpasquale
Clovis Assis
José Thomaz Nono
Maria Luiza Fontenele
Ernesto Gradella
Beraldo Boaventura

18:10
18:35

18:10
18:35

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Hora
18:10
18:35
10:00
10:25

. 10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

48 -feira

38 -feira

6"-feira

58 -feira
Dia

28

26

22

23

Data
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4) Projeto de Lei n9 484-A/91 --'-- Do Sr. Ruberval Pilotto
- que "concede título de Patrono Ida Ecologia do Brasil ao
cientista e pesquisador Augusto Ruschi".

Relator: Deputado Jutahy Júnior
Parecer: pela constitucionalidaqe, juridicidade e técnica

legislativa

PAUTA N9 36/92

B -~ Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões

URGÊNCIA

1) Projeto de Lei n9 462/91 - Do Sr. Costa Ferreira
- que "institui limitações ao contrato de mandato e dá outras
providências".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda, deste
e pela prejudicialidade do de n9729/91, apensado

Vista: o Deputado Hélio Bicudo, que pedira vista, devol
veu o projeto apresentando voto em separado pela injuridi
cidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e do de n9729/91, apensado

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2) Projeto de Lei n9 1.203/91 - do Sr. Laíre Rosado
- que "denomina Luís Fausto de Medeiros, o Porto-Ilha
de Areia Branca, situado no município de mesmo nome, Esta
do do Rio Grande do Norte".

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela inconstitucionalidade
Vista: o Deputado Nilson Gibson, que pedira vista, ?ev?l

veu o projeto apresentando voto em separado pela constItucIO
nalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N9 37/92

Proposições sujeita à disposições especiais:
1) Ofício n9 806/91 - do Supremo Tribunal Federal 

que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 19 da
Constituição Federal, para processar o Deputado Maurício
Calixto" .

Relator: Deputado Benedito de Figueiredo
Parecer:' pela oitiva do Deputado - querelado

PAUTA N9 38/92

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
ComissõeS

PRIORIDADE

1) Projeto de Lei n9 2.349-A/91 - do Senado Federal
(PLS n9345/91) - que "dispõe sobre a nomeação de Adidos
Culturais junto às Representações do Brasil no Exterior".

Relator: Deputado Gerson Peres
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
Vista: o Deputado Benedito Figueiredo que pedira vista,

devolveu a proposição sem manifestação.

PAUTA N9 39/92
REMANESCENTE

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:

TRAMITAÇÃOQRDINÁRIA

4) Projeto de Decreto Legislativo n° 159/92 - do ,Sr.
Giovanni Queiroz - que "dispõe sobre a realização de plebis
citbpara a criação do Estado do Carajás, nos termos do art.
49, inciso XV, da Constituição Federal".

Relator: Deputado Edi Siliprandi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das

Comissões '

TRAMITAÇÃO.ORDINÁRIA

5) Projeto de Lei n\' 215/91 - do Sr. Roberto Jefferson
- que "declara de utilidade públ~ca a Sociedade" Pestálozzi
de Petrópolis"..

Relator: Deputado Osvaldo Melo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
6) Projeto de Lei n° 1.466/91 - do Sr. José Dirceu

- que "declara de utilidade pública a Associação Guaratin
guetense de aposentados".

Relator: Deputado José Thomaz Noná
Parecer: pela injuridicidade

PAUTA N° 41/92

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:

URGÊNCIA

1) Recurso' em Declaração de Prejudicial~dade n9 .3/~?
- do SI. Victor Faccioni - que "contra declaraçao de preJudi
cialidade do Projeto de Lei n° 6.732/85".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: pelo não provimento do recurso
Vista: O Deputado Nilson Gibson, que pedira vista, de-

volveu a propqstção sem manifestação e~cri~a.. °
2) Recurso em Declaração de PrejudiCialIdade n· 4/91

- do Sr. Costa Ferreira - "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei nO 219, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
3) Recurs.o em Declaração de Prejudi~ialidade .n9 ?/?1

- do Sr. Costa Ferreira - "contra declaraçao de preJudiCia
lidade do Projeto de Lei n'! 223, de 1991".

Relator: peputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
4) Recurso em Declaração de Prejudicialidade nQ 6/91

- do SI. Costa Ferreira - que "contra declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei n9 412, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
5) Recurso em Declaração de Prejudicialidade nO 7/91

- do SI. Costa Ferreira - que "contra declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei n'·' 491, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
6) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n9 8/91

- do SI. Max Rosemnann - que "contra declaração de preju
dicialidade do Projeto de Lei n9 541, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo acolhimento do recurso
7) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n9 10/92

- do Sr. Elias Murad - que "requer, nos termos do §.29
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do art. 164 do Regimento Interno, a manifestação do Plenário
sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei n? 4.751, de 1990".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo acolhimento do recurso
8) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n? 11192

- do SI. Marcelino Romano Machado - que "requer, nos
termos do art. 164, § 2?, do Regimento Interno, a manifestação
do Plenário sobre a prejudicialidade da Proposta de Emenda
à Constituição n" 76/91".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso

PAUTA W 42/92

A - Proposição sujeita à disposições especiais:
1) Proposta de Emenda à Constituição n" 43/91 - do

Sr. Aécio Neves - que "dá nova redação a dispositivo da
Constituição Federal e estabelece disposições transitórias".

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer: 1) pela admissibilidade desta e da PEC n° 85/91;
2) pela tramitação separada desta em relação à PEC n°

85/91, apensada.
B - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da

Casa:

PRIORIDADE

2) Projeto de Lei Complementar n" 9-A/91 - do Sr.
Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a forma de con
cessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais
referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser
viços - ICMS, e determina outras providências".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela inconstitucionalidade e falta de técnica le

gislativa

3) Projeto de Resolução n" 75/91-do Sr. Jackson Perei
ra - que "altera dispositivos do Regimento Interno".

Relator. Deputado Raul Belém
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
4) Projeto de Resolução n" 99/92 -do SI. Jório de Barros

-que "acrescenta parágrafo ao art. 66 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados".

Relator: Deputado Irani Barbosa
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emenda
5) Projeto de Resolução n"101I92-do SI. Murilo Rezen

de - que "altera o Regimento Interno instituindo mais uma
Comissão Permanente".

Relator: Deputado Trani Barbosa
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
c - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões

PRIORIDADE

6) Projeto de Lei n" 2.285-A/91 - do Poder Executivo
(Mensagem n? 645/91) - que "autoriza o Banco Central do
Brasil, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento, a doar o imóvel que menciona, no Muni
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Edevaldo Alves da Silva
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7) Projeto de Lei n" 2.689/92 - do SI. Nelson Jobim
- que "altera dispositivos do Código de Processo Civil, relati
vos à liquidação de sentença".

Relator: Deputado Gerson Peres
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, e, no mérito, pela aprovação, e pela rejeição da
emenda apresentada na Comissão

PAUTA N° 43/92

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:

PRIORIDADE
1) Emendas oferecidas em Plenário ao PL n" 4.392-A/89

- Emenda oferecida em Plenário ao PL n? 4.392-A, de 1989
que "regula o direito de acesso a informações e disciplina
o rito processual do habeas data.

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2) Projeto de Lei n\' 2.819/92 - do SI. Rubem Bento
- que "considera crime ingressar em locais destinados a com
petições esportivas com armas de qualquer natureza, fogos
de artifícios ou similares".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pela constitucionalidade, injuridicidade, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
3) Projeto de Lei n° 2.827/92 - do SI. Vasco Furlan

- que "aumenta as penas previstas no art. 180 do Código
Penal - Decreto Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação .
4) Projeto de Lei no 2.921192 - da Sr~ Raquel Cândido

- que "dispõe sobre os crimes contra os membros dos Poderes
da República, no exercício de suas funções e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela inconstitucionalidade e injuridicidade e, no

mérito, pela rejeição
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das

Comissões

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA· .

5) Projeto de Lei n" 457/91 - do Sr. Nilson Gibson 
que "disciplina o exercício da profissão de carregador de baga
gens nos aeroportos e dá outras providências". (apenso o
Projeto de Lei n° 1.644/91)

Relator: Deputado Carlos Kayath
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste, das emendas da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, e do PL no 1..644/91, apen
sado

6) Projeto de Lei n" 1.222/91 - do SI. Victor Faccioni
- que "institui a Carteira de Identificação Única".

Relator: Deputado Antônio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do P~n91.222/91;

pela CJT e, no mérito, pela aprovação, com emendas, do
PL n" 2.304/91, apensado .
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7) Projeto de Lei nQ 1.230-A/91- do Sr. Valter Pereira
- que "dispõe sobre a alienação de bens e imóveis da União
a estados e municípios".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste e das emendas apresentadas na Comissão
de Finanças e Tributação.

8) Projeto de Lei nQ 1.701-A/91 - do Sr. Sidney de Mi
guel - que "cria a estação Ecológica da Ilha do Medo, na
ilha de mesmo nome, Município de Itaparica".

Relator: Deputado Nestor Duarte
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste e da emenda apresentada pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

9) Projeto de Lei nQ 2.860/92 - do Sr. Osvaldo Melo
- que "dá nova redação ao art. 257 da Lei ng 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

Relator: Deputado Sérgio Cury
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda

PAUTA W 47/92

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões

REDAÇÃO FINAL

1) Projeto de Lei nQ 1.757/91 - do Sr. Magalhães Tei
xeira - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos

. Industrializados e do Imposto de Importação relativamente
a equipamentos e material educativo adquiridos por pessoa
portadora de deficiência física e dá outras providências".

2) Projeto de Lei n° 164-A/91 - do Sr. José Fortunati
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 1Q da Lei nQ 8.176,
de 8 de fevereiro de 1991, que define crimes contra a ordem
econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis,
e dá outras providências".

3) Projeto de Lei nQ 904/91 - do Sr. Nelson Jobim 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 161 do Código de
Processo Civil".

4) Projeto de Lei n° 1.085/91 - do Sr. Ivo Mainardi
- que "dá nova redação ao art. 501 do Código de Processo
Penal".

5) Projeto de Lei n° 1.172/91 - do Sr. Ivo Mainardi
- que "acrescenta parágrafo ao art. 370 do Código de Pro
cesso Penal".

6) Projeto de Lei ng 4.439/89 - do Sr. Sólon Borges
dos Reis - que "altera o disposto no § 2Q do art. 213 da
Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os Registros Públicos e dá outras providências".

7) Projeto de Lei nQ 4.205/89 - do Senado Federal (PLS
nQ 107/89)- que "regulamenta a publicidade dos atos, pr:ogra
mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos".

8) Projeto de Lei no 6.012/90 - do Sr. Sólon Borges
dos Reis -que "dá nova redação ao art. 830 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Nilson Gibson

PAUTA W 48/92

A - Proposições sujeitas à disposições espeicais:
) Proposta de Emenda à Constituição nQ 115/92 - do

Sr. Atila Lins que "acrescenta inciso ao art. 35 da Constituição
Federal".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela admissibilidade
2) Proposta de Emenda à Constituição n° 118/92 - do

Sr. Hélio Bicudo - que "dispõe sobre a organização do siste
ma penitenciário".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela admissibilidade
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das

Comissões

PRIORIDADE

3) Projeto de Lei nQ 4.565/89 - Altera a redação do
art. 40 da Lei nQ 7.244, de 7 de novembro de 1984.

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; pela CJT e,
no mérito, pela rejeição da emenda apresentada na Comissão
e do PL ng 3.758/89, apensado

4) Projeto de Lei n° 6.003/90 - do Senado Federal (PLS
ng 106/88) - que "estabelece os casos em que acontecerá
a identificação criminal, para os fins do disposto no art. 5",
item LVIII da Constituição".

Relator: Deputado Benedito de Figueiredo
Parecer: pela inconstitucionalidade deste e do PL no

3.832/89, apensado; pela CJT e, no mérito, pela rejeição dos
PLS no 4.082/89, 4.288/89, 800/91, 2.063/91 e 1.524/91. apensa
dos; pela CJT e, no mérito, pela aprovação do PL nQ 1.633/89,
apensado, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5) Projeto de Lei n° 6.055/90 - dos Srs. Haroldo Sabóia
e Nelton Friedrich - que "dispõe sobre as águas em depósito,
decorrentes de obras da União, em conformidade com o art.
26, inciso I, da Constitução Federal de 1988".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela injuridicidade e falta de técnica legislativa
6) Projeto de Lei no 567-A/91-do Sr. Max Rosenmann

- que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
a aquisição, pelas Prefeituras, de ambulâncias, ônibus e maqui
nários para abertura e conservação de estradas". (apensos
os Projetos de Lei n'" 1.368, de 1988, 690, 697, 810, 812,
1.030 e 1.404, de 1991,2.633 e 2.651, de 1992)

Relator. Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela CJT, com emenda, do PL n° 567-A/91,

de seus apensos (PLS no 1.366/88, 690/91, 697/91, 810/91,
812/91,1.030/91,1.404/91,2.633/92,2.651/92) e do substitutivo
oferecido pela Comissão de Finanças e Tributação

PAUTA No 49/92

A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:

PRIORIDADE

1) Projeto de Lei no 3.241189 - do Senado Federal (PLS
no 77/88) - que "regulamenta o art. 208, parágrafos 10 e
3° da Constituição Federal que tratam da obrigatoriedade do
ensino" .

Relator: Deputado José Dirceu

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa e"no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2) Projeto de Lei nQ 2.949/92 - da Sr" Socorro Gomes
- que "altera a Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, incluindo
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entre os crimes hediondos os de reduzir alguém à condição
análoga a de escravo".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô .
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação.
3) Projeto de Lei n? 2.957/92 - da Sr' Socorro Gomes

-que "determina a obrigatoriedade da participação do Minis
tério Público nos processos envolvendo litígio pela posse da
terra".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
R) - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das

Comissões:

PRIORIDADE

4) Projeto de Lei n9 2.545-A/92 - do Senado Federal
(PLS n" 219/91) - que "altera a Lei n9 8.036, de 11 de maio
de 1990 que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências".

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.
5) Projeto de Lei n? 2.989/92 - do Poder Executivo (Men

sagem n' 206/92) - que "autoriza a reversão ao Município
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do terreno que
menciona".

Relator: Deputado Renato Vianna.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6) Projeto de Lei n9 938-A/91- do Sr. Florestan Fernandes
- que "obriga o Poder Público a públicar a lista dos devedores
da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal e de suas
autarquias" .

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e, t,écnica

legislativa., , .
7) Projeto de Lei n? 1.116-A/91 - do Sr. H~ho ?,osas

_ que "modifica a redação do art. 193 da Consohdaçao das
Leis do Trabalho e determina outras providências".

Relator: Deputado Edésio Passos. .,. . . .
Parecer: pela constitucionalidade, ]undlcldade e tecmca

legislativa. . .
8) Projeto de Lei n9 1.403-A/91 - do SI. Marcelo Barblen

_ que "dá nova redação ao caput e ao § 29 do art. 49 da
Lei n° 5.768, Ele 20 de dezembro de 1971, que altera a legislação
sobre distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale
brinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece normas
de proteção à poupança popular, e dá outras providências".

(Apenso o Projeto de Lei n9 2.647/92.)
Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela CJT do PL n9 1.403/91, do PL ~o ~.647/9~,

apensado, e do substitutivo apresentado na Comlssao de FI
nanças e Tributação.

PAUTA N9 50/92

A - Proposições sujeitas à apreciação 'pelo Plenário da .
Casa:

TRAMITAÇÃO ÓRDINÁRIA

1) Projeto de Lei n° 1.150/91 - do Sr. Koyu Iha - 9ue
"define o conteúdo dos arts. 312 e 313 'do Decreto-LeI n9

2:848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras
providências".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição.
R - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões,

URGÊNCIA

2) Projeto de Decreto Legislativo n" 191/92 - da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensa-

, gem n9 265/90-PE) - que "aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Verê,
Estado do Paraná".

Relator: Deputado Edi Siliprandi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa.

PRIORIDADE

3) Projeto de Lei n° 2.755/92 - do SI. George Takimoto
- que "dispõe sobre efeitos civis do casamento religioso, regu
lamentando o parágrafo 2° do art. 226 da Constituição Federal
e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, falta. de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4) Projeto de Lei n? 840/91 - do SI. Waldir Guerra 
que "dispõe sobre a hora legal do Estado de Mato Grosso
do Sul".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pela constitucionalidade e, no mérito, pela rejei- '

ção.
5) Projeto de Lei n9 1.964/91 - do SI. Sólon Borges dos

Reis - que "altera a redação do § 39 do art. 223 do Código
de Processo Civil, dispondo sobre a citação por carta do comer
ciante ou industrial residente no Brasil".

Relator: Deputado Antonio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição.
6) Projeto de Lei n9 2.775/92 - do Sr. Ivo Mainardi 

que "altera a redação dos arts. 178 e 185 da Lei n? 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

Relator: Deputado Gastone Righi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PAUTA N? 51/92

Proposições sujeita à disposições especiais:

1) Ofício n9 634/91 - do Supremo Tribunal Federal 
que "solicita licença prévia, conforme dispõe o art. 53, § 19,

da Constituição Federal, para processar e julgar o Deputado
Nóbel Aires de Moura".
Realator: Deputado José Genoíno
Parecer: pela oitiva do Deputado acusado.

PAUTA N? 52/92

A - Proposições sujeitas à disposições especiais:
1) Ofício n9 484-P/92 - do Supremo Tribunal Federal 

que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 19 , da
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Constituição Federal para processar o Deputado Antônio No
bel Ayres de Moura".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
Parecer: pela não concessão de l~cença para processar

o Deputado.
2) Ofício n9 729/91 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 19 , da Consti
tuição Federal, para processar o Deputado Ary Kara José".

Relator: Deputado Jurandyr Paixão
Parecer: pela não concessão de licença para processar

o Deputado, nos termos do Projeto de resolução anexo.
3) Ofício n9 917/91 - do Supremo Tribunal Federal - que

"solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 19 e 29, da
Constituição Federal, para processar o Deputado Federal João
Paulo Pires de Vasconcellos".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
Parecer: pela não concessão de licença para processar

o Deputado.

Relator: Deputado Nelson Trad
4) Projeto de Lei n9 6.030-A/90 - do Sr. Carlos Gardinal

_que "dá a denominação de rodovia Presidente João Goulart
à Rodovia BR - 472".

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
5) Projeto de Lei n9 553-A/91 - do Sr.. Nel~o~ Proe~ça

_que "isenta do pagamento anual da taxa de mscnçao prevista
no Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, alterado
pelo Decreto-Lei n9 2.467, de 19 de setembro de 19~8, as
embarcações de pesca de até 10 (dez) metros de compnmen
to".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
6) Projeto de Lei n9 562-A/91 - do Sr. Hélio Rosas 

que "dá nova redação ao art. 11 do Decreto-Lei n9 1.968,
de 23 de novembro de 1982, que altera a legislação do Imposto
de Renda de pessoa física residente ou domiciliada no Brasil
e dá outras providências".

AVISO N9 19/92

AVISO N9 18/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 21-10-92
Término: 27-10-92
Local: Sala 1, Anexo II
Horário: 9h às 12h e 14h às 18.30min
Da análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito
1) Substitutivo ao Projeto de Lei n9 156-A191 - do Relator

- que "proíbe fumar em ônibus interestaduais e internacio
nais".

(Apensos os Projetos de Lei n\Ô 985, de 1991, e 2.831,
de 1992.)

Relator: Deputado José Dirceu
2) Substitutivo ao Projeto de Lei n9 2.654-A/92 - do Rela

tor - que "dá nova redação aos dispositivos que menciona
do Código de Processo Civil".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Obs.: para ambos os substitutivos, somente membros des

ta Comissão poderão apresentar emenda.

,
Relator: Deputado Carlos Kayath
7) Projeto de Lei n9 868-A/91 - do Sr. Marcelo Barbieri

- que "dispõe sobre a autorização para condição de veículo
automotores por terceiros".

Relator: Deputado José Maria Eymael
8) Projeto ~e Lei n9 943-A/91 - do Sr. Jair Bolsonaro

- que "regula a aplicação do art. 230, § 29 , da Constituição
Federal, para os ex-combatentes e dá outras providências".

Relator: Deputado Átila Lins
9) Projeteo, de Lei n"I.023-A/91-do Sr. Amaury Müller

- que "atualiza valor da pensã@ vitalícia, concedida pela
Lei n9 3.597, de 29 de julho de 1959, à viúva do ex-Deputado
Sílvio Sanson, Sr~ Albina Clementina Frascalossi Sanson".

Relator: Deputado Adylson Motta
10) Projeto de Lei n° 1.370-A/91 - do Sr. José Maria

Eymael - que "dá nova redação ao art. 14 da Lei n9 8.177,
de 19 de março de 1991, que estabelece regras para a desinde
xação e dá outras providências" .

Relator: Deputado Ciro Nogueira
11) Projeto deLei n° 1.396-A/91 - do Sr. Ernesto Gra

dellá - que "exclui a Empresa Brasileiro de Aeronáutica
S.A. - EMBRAER - da abrangência da Lei n'! 8.031. de

Prazo para recebimento de emendas. 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional de Desesta-
Início: 23-10-92 tização".
Término: 29-10-92 Relator: Deputado Paes Landim
Local: Sala 1, Anexo II 12) Projeto de Lei n9 1.700-A/91- do Sr. Dejandir Dal-
Horário: 9h às 12h e 14h às 18:30min pasquale - que "determina a devolução aos legítimos proprie-
A _ Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade tários dos valores relativos ao Fundo 157 e dá outras provi

dências" .(art, 54, RI)
Relator: Deputado Pedro Valadares

1) Projeto de Lei n" 4.436-A/89 - do Sr. Victor Faccioni 13) Projeto de Lei n9 1.966-A/91- do Sr. Gilvan Borges
- que "denomina Rota do Sol a Rodovia BR-453, no Rio - e Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Faml1ia
Grande do Sul". - que "determina a divulgação oficial, pelos veículos de co-

Relator: Deputado Nilson Gibson municação social, dos métodos anticoncepcionais".
2) Projeto de Lei n94.876-A/90 - do Sr. Mauro Miranda Relatora: Deputada Sandra Starling

- que "inclui na interligação de bacias do Plano Nacional 14) Projeto de Lei n" 2.125-A/91 - do Sr. José Belato
de Viação, nas bacias dos rios Paranaíba-Paraná, a interligação - que "dá a denominação de Rodovia Vital Brasil ao trecho
Itumbiara-Confluência dos rios Parnaíba-Grande". da rodovia BR-267 que interliga as cidades mineiras de Juiz

3) Projeto de Lei n9 5.655-A/90 - do Senado Federal de Fora e Poços de Caldas".
(PLS n9 388/89) - que "altera o art. 99 da Lei n9 4.591, de Relator: Deputado Robson Tuma
16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio 15) Projeto de Lei nU 2.162-A/91 - do Sr. José Luiz
em edificações e as incorporações imobiliárias, para reduzir Clerot - que "denomina Rodovia José Francisco de Souza
o número de assinaturas necessárias à aprovação de Conven- o trecho federal da BR-230, que liga as cidades de Sousa
ção de Condomínios". - e Cajazeiras, no Estado do Paraíba".
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Relator: Deputado Nilson Gibson
16) Projeto de Lei n" 2.317-A/91 - do Sr. Élio Dalla

Vecchia - que "denomina Rodovia AveIino Piacentini o tre
cho da Rodovia - BR-158 entre os municípios de Campo
Mourão e Peabiru, no Estado do Paraná".

Relator: Deputado Mendes Botelho
17) Projeto de Lei n° 2.375-A/91- do Sr. Jackson Perei

ra - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de
Certificado de Regularidade Social- CRS, relativo às contri
buições previdenciárias, PISIPASEP, FGTS e FINSOCIAL,
quando da contratação com o Poder Público, nas esferas fede
ral, estadual e municipal.

Relator: Deputado Renato Vianna
B - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade

e Mérito
18) Projeto de Lei n° 3.120/92 - do Sr. Wellington Fa

gundes - que "introduz alterações no art. 809 do Código
de Processo Penal, tornando obrigatório o fornecimento de
informações sobre a população carcerária dos presídios e dá
outras providências".

Relator: Deputado Edésio Passos
19) Projeto de Lei n" 3.142/92 - do Sr. João Fagundes

- que "cria a carteira de identidade sacerdotal".
Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
20) Projeto de Lei n\' 3.164/92 - do Sr. Alberto Haddad

- que "cria o Tribunal de Acidentes de Trânsito em todo
o território nacional".

Relator: Deputado Gastone Righi
21) Projeto de Lei no 3.224/92 -do Sr. Onaireves Moura

- que "dispõe sobre a declaração de utilidade pública, das
entidades de prática desportiva".

Relator: Deputado Israel Pinheiro

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Local: Sala 112, Bloco das Lideranças
Horário: 9h30min

PAUTA No 19/92
(REMANESCENTE)

A) Requerimento:
1) Requerimento do Deputado Fábio Feldemann, pro

pondo a realização de reunião de audiência pública do Secre
tário de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, Manuel
Alceu Affonso Ferreira; Representantes da Federação e Con
gregação Israelita de São Paulo; Representantes do Núcleo
de Tradições Nordestinas de São Paulo; Representantes da
Anistia Internacional; Representantes da Ordem dos Advo
gados do Brasil; Representantes do Conselho de Participação
e Desenvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo;
da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos e das Mi
norias, para prestarem esclarecimentos sobre as recentes práti
cas racistas em São Paulo contra Minorias e a adoção das
providências cabíveis.

B) Proposições sujeitas à apreciação pelo plenário da
Casa:

PRIORIDADE

2) Projeto de Decreto Legislativo n? 196192 - da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem no 98192 - que "apro
va os Estatutos da União Internacional para a Conservação
da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), com vistas
à adesão do Brasil aos mesmos".

Relator: Deputado Tuga Angerami
Parecer: Favorável
c) Proposições Sujeitas à apreciação conclusiva das co

missões:
PRIORIDADE

3) Projeto de Lei n? 1.444191 - do Senado Federal (PLS
n9 79/91) - que dispõe sobre o reflorestamento com a espécie
"Araucária Angustifolia Brasiliensis", nas regiões do planalto
meridional dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul.

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável, com Substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4) Projeto de Lei n° 1.069/91 - do Sr. Salatiel Carvalho
- que "estabelece novos limites para a área do Parque Nacio
nal dos Guararapes".

Relator: Deputado Aldir Cabral.
Parecer: Favorável, com Substitutivo
5) Projeto de Lei no 1.210191 - do Sr. João Almeida

- que "obriga os terminais de recepção e embarque de petró
leo e seus derivados a disporem de unidades de combate à
poluição das águas".

Relator: Deputado Nan Souza
Parecer: Favorável

PAUTA No 20/92

A) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das co
missões:

1) Projeto de Lei no 2.743/92 - do Sr. Costa Ferreira
- que "acrescenta parágrafos ao artigo 41 da Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências".

Relator: Deputado Wellington Fagundes
Parecer: Contrário
2) Projeto de Lei n° 3.029/92-do Sr. Vladimir Palmeira

que "altera o artigo 6° da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências".

Relator: Deputado Wellington Fagundes
Parecer: Contrário

AVISO No 28192

Prazo para recebimento de destaques:
Início: 20-10-92
Término: 22-10-92
Local: Sala 113, Bloco das Lideranças
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Projeto de Lei no 2.763192 - do Sr. Antonio de Jesus

Dias - que "dispõe sobre a preservação e exploração racional
de oligoqueto (minhocuçu)."

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
(Cópias dos processos encontram-se à disposição na secre

taria da Comissão)

COMISSÃO DE ECONO~IA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Local: Sala 209, Bloco das Lideranças
Horário: lOh

PAUTA N° 20/92

A - Relatórios:
1) Proposta de Fiscalização e Controle no 37/91 - da

Sr'l Sandra Starling e Sr. Jaques Wagner - que "solicita que
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a Comissão de Economia, Inçlústria e Comércio requeira ao
Tribunal de Contas da União a realização de inspeção na
Petróleo Brasileiro S/A -,. Petrobrás, para que sejam esclare
cidos e/ou apurados os indícios de irregularidades nos contra
tos para a constru9ão de navios, firmados com os Estaleiros
EBRASA, MAUA, CANECO E VEROLME".

Relator: Deputado Roberto Balestra
Relatório Prévio: Favorável
2) Proposta de Fiscalizàção e Controle n° 40/92 - do

Sr. Célio de Castro - que "solicita a apuração, pela Comissão'
de Economia, Indústria e Comércio, dos atos de gestão adttüc

nistrativa e relações negociais mantidas entre a Petróleo Brasi
leiro S/A - PETROBRÁS, empresa trading e terceiros"..

Relator: Deputado Roberto Balestra
Relatório Prévio: pela prejudicialidade
3) Proposta de Fiscalização e Controle n'? 43/92 - do

Sr. José Fortunati - que "solicita que a Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio .requeira ao Tribunal de Contas
da União a realização de inspeção extraordinária nas empresas
Aços Finos Piratini S/A, Aços Minas Gerais S/A - AÇOMI
NAS e Companhia de Aços Especiais Itabira - ACESITA,
a fim de serem apuradas denúncias de irregularidades prati
cadas por dirigentes destas siderúrgicas na área de vendas"., .

Relator: Deputado Rubem Medina
Relatório Prévio: Favorável
4) Proposta de Fiscalização e Controle n'? 54/92 - do

Sr. Agostinho Valente - que "solicita que a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio requeira ao Tribunal de Con
tas da União a realização de inspeção fiscalizatória junto ao
Banco do Brasil S/A a fim de verificar a regularidade cje
contrato efetivado com o Estado do Mato Orosso do Sul,
nos termos descritos na presente proposta".

Relator: Deputado Felipe Neri
Relatório Prévio: Favorável
B - Requerimentos:

5) Requerimento n'? 18/92 - CEIC - do Sr. Deputado
Marino Cling'er - "solicitando ao Tribunal de Contas da
União a realização de auditoria na Companhia Siderúrgica
Nacional, na sua subsidiária, a FEM - Fábfica de Estruturas
Metálicas, e na FUGEMSS - Fundação General Edmundo
de Macedo Soares e Silva, mantida pela empresa".

6) Requerimento n" 19/92 - CEIC -.do Sr. Deputado
Gilson Machado - "convidando os Srs. Paulo Haddad, Gus
tavo Krause, Walter Barelli e Paulino Cícero para compare
cerem a esta Comissão, com a finalidade de prestarem infor
mações sobre o programa de governo do Presidente em exercí
cio, Itamar Fraqc;o, nas pastas sob seu comando".

C - Proposições sujeitas a apreciação pelo plenário da
Casa:

PRIORIDADE

7) Mensagem n'? 106/92 - do Poder Executivo - que
"solicita homologação do Congresso Nacional para a emissão
adicional de papel-moeda autorizada pelo voto do Conselho
Monetário Nacional n'? 42, de 28 de fevereiro de 1992, no
montante de Cr$ 5,23 (cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões
de cruzeiros), para atender às exigências das atividades de
produção e circulação da riqueza nacional no primeiro semes
tre do corrente exercício".

Relator: Deputado César Maia
Parecer: Favorável, nos termos do Projeto de Decreto

Legislativo que apresenta.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8) Projeto de Lei n° 1.003/88 - do Sr. Paulo Paim 
que altera a redação do § 19 do art. 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado João Mendes .
Parecer: Preliminar, pela apensação a este dos PLs nQS

1.015/88, 1.185/88, 1.165/88, 29/91, 1.072/91, 2.286/91 e
2.549/92

9) Projeto de Lei n'? 1.005/88 - do Sr. Paulo Paim -
que ".dispõe sobre a remuneração do serviço extraordinário".

Relator: Deputado Pedro Pàvao
Parecer: Contrário
10) Projeto de Lei n'? 1.015/88 - do Sr. Paulo Paim 

que "dispõe sobre o adicional de remuneração para as ativida
des penosas". (Apensos os PLs noS 3.061/89, 339/91, 583/91
e 920/91)

. Relator: Dçputado Ézio Ferreira
Parecer: Favorável, com adoção do substitutivo da Co

missão de Trabàlh6, de Administração e Serviço Público, com
subemenda

11) Projeto .de Lei n9 2.532/89-~ do Sr. Koyu lha 
.que "dá nova redação ao artigo 58 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

Relator: Deputado João Mendes
Parecer: Favorável, com substitutivo
12) Projeto de Resolução n'? 33/91 - do Sr. João Paulo

- que "susta, com base no artigo 71, parágrafo 19, da Consti
tuição Federal, o acordo de acionistas firmado entre a empresa
Siderúrgica BraslIeira S/A - SIDERBRÁS, e a Siderúrgica

, Mendes Júnior, bem como os contratos, dele resultantes".

Relator: Deputado Rubem Medina
Parecer: Contrário
13) Projeto de Decreto Legislativo n9 108/91 - do Sr.

Amaury Müller - que "susta a aplicação da alínea "c" do
inciso III do artigo 38 do Decreto n9 99.463, de 16 de agosto
de 1990, e das Resoluções nçó 5, 6 e 7 da Comissão Diretora

, ,do Programa Nacional de Desestatização". (Apensos os PDC
n?' 113/91 e 114/91) ,

Relator: Deputado Rubem Medina
Parecer: pela prejudicialidade deste e dos de n9S 113 e

114, de 1991, apensados
14) Projeto'de Decreto Legislativo n9 122/91 - do SI.

Marcelo Barbieri~ que "susta o acordo de acionistas firmado
entre o BNDES,a'Siderbrás e a Nippon-Usiminas Co. Ltda.".

Relator: Deputado Rubem Medina
Parecer: Contrário
Vista Conjunta: O Deputado Jaques Wagner apresentou

voto em separàdo, favorável ao projeto; o Deputado Alberto
Goldman devolveu sem manifestação escrita de voto

D - Proposições sujeitas a apreciação conclusiva das
Comissões:

PRIORIDADE

15) Projeto de Lei n9 2.653/92 - do Senado Federal
(PLS 54/91) - que "institui a obrigatoriedade de elaboração
de demonstração do valor adicionado e dá outras providên-
cias". '

Relator: Deputado Jones Santos Neves
Parecer: Contrário
16) Projeto de Lei n9 2.904/92 - do Poder Executivo

(Mensagem n9 177/92 - que "dispõe sobre a atualização dos
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valores das comissões devidas a representante comercial, em
caso de mora no pagamento".

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Favorável
17) Projeto de Lei nQ 2.907/92 - do Poder Executivo

(Mensagem nQ 185/92) - quI'; :'extingue a fração do cruzeiro
denominada centavo e d~ outras providências".

Relator: Deputado E~io Ferreira
Parecer: Favorável, com emenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

18) Projeto de Lei nQ 4.438/89 - do Sr. Ney Lopes --;
que "dispõe sobre a compensaçao de créditos entre órgãbS
da Admínistração Pública,' direta e indireta, e as empresas
privadas, para os fins que éSl'ecifica, e dá outras providências":
(Apensos os PLs nQ'·2.426f91 e 5.637/90)

Relator: Deputado Roberto'Balestra
Parecer: Favorável a ésté é aos apensos; com substitutivo
19) Projeto de Lei nQ 26-A/91 - do Sr. Ariti:mio Carlos

Mendes Thame - que "torna obrigatório, a cargo do empre
gador, o exame médico dos'trabalhadores, nas condições que
especifica". .

Relator: Deputado Jones Santos Neves
Parecer: Contrário. .
20) Projeto de Lei nQ 468/91 - do Sr·. Carlos Cardinal

- que "institui isenção do' IPI para tratores, -máquinas, equi
pamentos e implementos' agrícolas". (Apenf>os os PLs nQ

'

'593/91, 634191, 1.226191, 1.535/91, 1.499/91, 2.218/91,
2.467191, e 2.406/91.

Relator: Deputado Pedro Pavão
Parecer: Contrário a este e aos de nQ

' 634, 1.226, 1..535, .
1.499,2:218,2.467 e 2'.406, de 1991, aperisados,e favorável,
com emendas, 'ao de' nQ 593/91: apensado

21) Projeto de Lei n9·1."z.ü7/91- do Sr, N,e;lson Marque
zelli - que "altera o parágrafo 49 do artigo 49 da Lei nQ

7.678, de 8 de novembro de 1988, dando maiores possibi
lidades de correção do mosto em fermentação"

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Favorável, com emenda
22) Projeto de Lei n° 1~372/91 - do Sr. Max Rosennlaim

- que "institui incentivo para oferta de emprego a trabaUja
doreS com idade igualou' superior a quarenta anos e dá outras
providências". (Apensos os PLs no;' 2.947/92, 3.025192 e '
3.050/92)

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Favorável a este e contrário aos PLs n'" 2.947/92,

3.025/92 e 3.050/92 apensados.' '
23) PL n9 1.611/91 - do Sr. João Teixeira - que ~'dá

nova redação ao parágrafo único do artigo 11 qaLei n9 7.766,
de 11 de maio de 1989, que "dispõe sobre o ouro, ativo finan
ceiro, e seu tratamento tributário".

Relator: Deputado Gonzaga Mata
Parecer: Favorável com substitutivo.
24) Projeto de Lei n9 1.616/91-do Sr. Josç Carlos Couti

nhv - que "dispõe sobre a criação de cooperatjvas de empre
sas de pequeno porte e dá outras providências"

Relator: Deputado Pedro Pavão
Parecer: Contrário
Vista: O Deputado Fetter Júnior apresentou voto em

separado, favorável ao projeto J

25) Projeto de Lei n9 2.417/91- do Sr. Jackson Pereira
- que "dispõe sobre as atividades, o registro e o funciona
mento das agêncías de turismo e dá outras providências".

Relator: Deputado Gonzag~ Mota,
'Parecer: Favorável
26)' Projeto de Lei nQ 2.466/91 - do Sr. Ricardo Moraes

- que "dispõe sobre a organização do trabalho domiciliar".
Relator: Deputado'João Colaço '
'Parecer: Reformulado, contrário '
Vista: O Deputado Alberto Goldmann, devolveu o Pro

jeto sem manifestação escrita de voto.
27) Projeto de Lei nQ 2.589/92,-:- do Sr. Avenir Rosa

- que "proíbe a expo'rtação de níinériosin natufa e dá outras
providências".' . ,

Relator: Deputado Gonzaga Mota
Parecer: Contrário
28) Projeto de Lei n9 2.759/92 ~ do Sr. João Mendes

, - que "acrescenta parágrafo ao ,artigo 289 da Lei n9 6.404,
,de 15 de dezembro de 1976, tornando obrigatória a publicação
de demonstrações financeiras por todas empresas públicas".

Relator: Deputado Jaques Wagner
Parecer: Favorável
29) Projeto de Lei n9 2.768/92 - do Sr. Joni Varisco

- que "dispõe sobre a política de preços mínimos para os
produtos agrícolas e dá outras providências".

Relator: Deputado Roberto.Balestra
Parecer: Contrário'

. 30) Projeto de Lei n9 2.815192 - do Sr. Jones Santos
Neves - que "cria a Empresa Comunitária, estabelecendo
incentivos à participação dos empregados no capital da empre
sa e dá ~utras providências".

Relator: Deputado Nelson Bornier
Parecer: Favorável
31} Projeto. de Lei n9 2.836192:- do Sr. Lucíano Pizzato

- que "dispõe sobre a -instituição de Comissão Interna de
Meio Ambiente".

Relator: Deputado Jarvis Gaidzínski
Parecer: Contrário
32) Projeto de Lei nQ 2.845/92 - do Sr. Luiz Girão 

que "estabelece critérios para redução de débitos Tributários
nas condições que menciona e dá outras providências".

(Ape'nso o PL n9 3.092/92)
Relator: Deputado José Fortunati
Parecer: Reformulado, contrário a este e ao ãpenso
33) Projeto de Lei nQ 2.856192 - do Sr. Jacksón Pereira

- que "proíbe distribuição de dividendos e pagamento de
gratificações de balanço a diretores de empresas públicas".
(Ap~nso o PL n9 2.863/92)

Relator: Deputado Rubem Medina
Parecer: Contrário a este e favorável ao PL nQ 2.863/92,

, apensado.
34) Projeto de Lei nQ 2.868/92 - da SI' Eteválda Grassi

de Menezes - que "dispõe sobre a tributação compensatória
de produtos de origem agropecuária importados, prevista no
artigo 2Q da Lei n9 8.174, de 30 de janeiro de 1991".

Relator: Deputado Maviael Cavalcanti
Parecer: Favorável com emendas; pelo acol~imento da

Emenda nQ 1/92 e rejeição da Emenda nQ 2/92, apresentadas
na Comissão

35) Projeto de Lei nQ 2.917/92 - do Sr. Victor-Faccioni
- que "regulamenta a participação dos empregadçs nos lucros
e ganhos de produtividade".

Relator: Deputado João Mendes
Parecer: Preliminar, pela apensação dest~- ão PL n9

4.580/90
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36) Projeto de Lei n9 3.110/92 - do Sr. Mes~ias Gois
- que "cria instrumentos. financeiros para modernização da
infra-estrutura".

Relator: Deputado José :M:t1cio Monteiro
Parecer: Favorável com substitutivos; aprovação parcial

da emenda n9 1/92 e rejfição da n9 2/92, apresentadas na
Comissão.

COMISSÃO.DE EDUCAÇÃO,
CULTURA'E DESPORTO

Local: Anexo 11, sala 15 '
Horário: 10b .

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema: Explanação de. 'metas no âmbito do Ministério
da Educação, especialmente LDB, CIACs, Crédito Educa
tivo, Mensalidade Escolar e Merenda Escolar

Expositor: Ministro da Educação, Prof. Murílio Avelar
Hingel

COMISSÃO DE MiNAS E ENERGIA
AVISO N9 8/92

Prazo para recebimento'de'Emendas:
Início: 22-10-92
Término: 29-10-92
Local: Sala 21, AnexóU
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
As Proposições abaixo somente receberão emendas apre

sentadas por membros desta Comissão ao Substitutivo ofere
cido pelo Relator

1) Projeto de, Lei n9 5.078/90 - do SI. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre adição de álcool etílico anidro carburante
na proporção de 22% na gasolina utilizada nos grandes cen
tros, nos meses de inverno". (Apensados os Projetos de Lei
n!>" 2.044/91, 2.648/92 e 2.981192)

Relator: Deputado Agostinho Valente
2) Projeto de Lei n9 2.355/91 - do Sr. Ary Kara 

que "modifica. o .artigo 27 da Lei n92.004, de 3 de outubro
de 1953, com a redação dada pelas Leis nçO 7.453, de 27 de
dezembro de 1985, 7.525, de 22 de julho de 1986 e 7.990,
de 28 de dezembro de 1989".

Relator: Deputado José Ulisses de Oliveira

COMIsslo DE RELAÇÕES EXTERIORES

Local: Sala 2, Anexo 11
Horário: lOh

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Expositor·: Doutor Ady Raul da Silva
Tema: "O.Mercosul e suas conseqüên~ias para o Brasil"

AVISO N9 3/92

Prazo para recebimento de Emendas:
Início: 19;\q-92
Término:46.~10-92

Local: Sala 2- Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min.

i. } )' ..

1) Projet6 tle Lei n93.220/92 - do Sr. Deputado Eduardo
Jorge - que "submete à apreciação do Senado Federal a
indicação de diretores /)11 representantes brasileiros em orga..
nismo multilatehiP'.

Relator: Deputado Leur Lomanto

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMÍLIA ,

Local: Sala 9, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N 9 15192

A - Proposições sujeitas a apreciação pelo plenário da
Casa:

URGÊNCIA

1) Projeto de Decreto Legislativo n9167/92 - da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem n9 581/91) .,....,.. que
"aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produ
ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psico- ,
trópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Brasília,
em 16 de setembro de 1991".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: Favorável

PRIORIDADE

2) Projeto de Lei n9 7.944/86 - do Senado Federal (PLS
n9 101/85) - que "dá nova redação ao artigo 19 da Lei n9
3.529, de 13 de janeiro de 1959, que dispõe sobre a aposen
tadoria dos jornalistas profissionais".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: Favorável a este e contrário ao de n95.126/90

apensado . . ,
3) Projeto de Lei n98.047/86 - do Senado Federal (PLS

n957/83) - que "obriga o registro dos estabelecimentos hospi
talares nos Conselhos Regionais de Medicina".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: Favorável, com emenda
Vista: O Deputado Liberato Caboclo apresentou voto

em separado, favorável, com substitutivo
4) Projeto de Lei n95.993/90 - do Senado Federal (PLS

n9 63/~9) - que "dispõe sobre a construção de logradouros,
de edifícios de uso público e de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência física, nos termos dos arts. 247, § 29 e 244 da
Constituição" .

Relator: Deputado Ivânio Guerra
Parecer: Favorável, com substitutivo a este e aos de n9"

1.190/88, 1.281/88, 2.702/88, 952/91, 1.027/91, 1.721191,
2.872/92, 3.037/92 e 3.112/92, apensados

5) Projeto de Lei Complementar n9 105/92 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n970, de 3üde dezembro de 1991, que "institui contri
buição para o financiamento da Seguridade Social, eleva a
alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições
financeiras e dá outras providências".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: Favorável
6) Projeto de Lei Complementar n9 108/92 - do Sr. Adyl

son Motta - que "acrescenta inciso IV ao artigo 69 da Lei
Complementar n970, de 30 de dezembro de 1991, que institui
contribuição para o financiamento da Seguridade Social, eleva
a alíquota da contribuição social spbre o lucro das instituições
financeiras e dá outras providências".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: Favorável a este e ao de n9109/92, apensado
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7) Projeto de Lei n" 893/91 -:- do SI. Sarney Filho 
que "regula o dispositiyo no, inciso I do artigo 59 da Consti
tuição Federal".

Relator: Deputado'Vàlter Pereira
Parece'r:' F~vorável, com eme~da

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8) Projeto de Decreto Legislativo n9 158/92 - da Srª
Sandra Starling - que "susta a aplicação do ·disposto nos
itens 1.1 e 7.1, constantes da Portaria n9 3.092, de 27 de
fevereiro de 1992, do Ministro de Estado do Trabalho e Previ-
dência Social". '

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: Favorável,· com'substitutivo
9) Emenda oferecida 'em Plenário ao Projeto de Ler n9

L848~A/89 - que "destina' a renda líquida de um teste de
Loteria Federal Esportiva 'à'Federação Nacional das APAE
e determina outras providências".

Relator: Deputado Elias Murad
Parecer: Favorável
10) Projeto de Lei n9 2.015/89 - do Sr. João de Deus

Antunes - que "dispõe sobre a sistemática' de pagamento
dos apósehfados e pensiohistas'

Relator: Deputado Geraldo' Alckmin Filho
Parecer: contrári~)a este e ao de n9 1.762/91,' apensado
11) Projeto de Lei n92.640/89 - do Sr. Adroaldo Streck

- que "altera dispositivos da Lei n9 7.087, de.29 de dezembro
de 1982, modificada pelas Leis n9S 7.266, de 4'de dezembro
de 1984 e 7.586, de 6 de janeiro de 1987, e dá 'outras provi
dências",

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: Contrário
Vista: O Deputado Chico Vigilante apresentou voto em

separado, favorável, com emendas .
12) Projeto de Lei n9 3.807/89 - do Sr. Elias Murad

- que "dispõe sobre a adição de extrato de ipeca (nauseante
e vomitivo) aos produtos à base de codeína e'ziperol a fim
de impedir o seu uso abusivo como "droga", em dose alta".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: Favorável, ,
Vista Conjunta: Os Deputados Clóvis. Assis e Liberato'

Caboclo apresentaram votos em separado, contrários
B - Proposições sujeitas à apreciação cOnçlusiva das Co-

missões: .

PRIORIDADE

13) Projeto de Lei n') 3.945/89 - do Senado Federal
(PLS nQ 21/88) - que "inclui o cacau em pó na merenda
escolar, nas unidades militares e nos programas sociais da
União". ,

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário a este e ao de n9 775/91, apensado
14) Projeto de Lei nQ 2.558/92 - do Sen,ado Federal

(PLS nQ66/91) - que "dispõe sobre a necrópsia como método
de diagnóstico médico e de investigação médico-legal e dá
outras providências". '..

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: Favorável, com emendas
15) Projeto de Lei n9 3.064/92 - do Pocler Executivo

(Mensagem n9263/92) - que "dispõe sobre distribuição gra
tuita de prêmios a título de propaganda e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: Favorável

TRAMITAÇÃO ,ORDINÁRIA

16) Projeto de Lei nQ 4.831-A/90 - da SI'" Benedita da
Silva - que "dispõe sobre o funcionamento dos Bancos de
Olhos e dá outras providências".

Relatora: Deputada Célia Mendes
Parecer: Favorável, com substitutivo
17) Projeto de Lei n9 48/91 - do SI. Robson Tuma

que "institui o Fundo Nacional de Amparo ao Idoso e à Crian
ça".

Relatora: Deputada Fátima Pelaes
Parecer: Contrário
18) Projeto de Lei n9 49/91 - do'Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "institui o "Ano dos Transplantes" e dá outras
providências". .

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: Favorável, com adoção da emenda oferecida

nesta Comissão '
19) Projeto de Lei nV 238/91 - do Sr. Tadashi Kuriki

- que "dispõe sobre a instalação de mini-hospitais em todo
o território nacional".

Relator: Deputado Heitor Franco
.Parecer: Favorável, com substitutivo
20) Projeto de Lei n9 315/91- do Sr. Carlos Cardinal

- que "torna obrigatória, se autorizada formalmente, a aposi
ção, nos documentos de identificação, da expressão "doador
voluntário de órgãos", e determina outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: Contrário a este e aos de nQS 1.258/91, 1.853/91,

2.133/91 e 2.198/91, apetlsados
21) Projeto de Lei n9 332/91- do Sr. Inocêncio Oliveira

- que "determina que a CEME - Central de Medicamentos,
adquira toda a matéria necessária à indústria química-farma
cêutica".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: Contrário
22) Projeto de Lei nQ 335/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "regulamenta o disposto no inciso XXV' do artigo
7Q da Constituição Federal".

Relator: Deputàdó Antônio Faleiros
, pàrecer: Coritrário
23) Projeto de Lei n9 430/91 - do Sr. Nilson Gibson

- que "inclui os magistrados da Justiça Estadual que prestam
serviços à Justiça Eleitoral entre os segurados do Ministério
da Previdência e Assistência Social".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: Contrário
24) Projeto de Lei nQ 539/91 - do Sr. José Carlos Couti

nho - que "estabelece isenção de Imposto de Renda nas
hipóteses de moléstia grave".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: Contrário
25) Projeto de Lei nQ 560/91 - do Sr. Francisco Silva

- que "determina a obrigatoriedade da inserção, na embala
gem de cosméticos, da data de fabricação e validade do pro
duto".

Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: Favorável
26) Projeto de Lei nV 665/91 - do Sr. Jamil Haddad

- que "dá nova redação ao artigo 4~ da Lei n° 3.891, de
26 de abril de 1961, que "cria no Departamento Nacional
de Estradas de Ferro o Serviço das Estradas de Fe:çro".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: Favorável, com substitutivo



Oútubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 22 23165

Vista: O Deputado ,Liberato Caboclo apresentou voto
em separado, favorável, com emenda

27) Projeto de Lei n9 705/91 - do Sr. José Carlos Couti
nho - que "dispõe sobre verbas específicas para assistência 
ao menor carente".

Relatora: Deputada Fátima Pelaes
Parecer: Contrário
28) Projeto de Lei n9 715/91 - do Sr. Ary Kara José

- que "torna obrigatório, o exame médico para os alunos
das escolas oficiais de 19 grau".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: Favorável, com substitutivo
29) Projeto de Lei n? 849/91 - do Sr. José Carlos Couti

nho - que "disciplina a exigência de técnico farmacêutico
em farmácias e drogarias".

Relator: Deputado Elias Murad
Parecer: Contrário
30) Projeto de Lei n? 901/91 - do Sr. Gilvan Borges

- que "estabelece medidas sobre a fixação de alimentos e
guarda dos filhos".

Relatora: Deputada Zila Bezerra
Parecer: Contrário
31) Projeto de Lei n? 945/91 - do Sr. Jurandyr Paixão

- que "dispensa pacto antenupcial nos casos que indica".
Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: Favorável, com substitutivo
32) Projeto de Lei n? 1.056/91 - do Sr. Rubens Bueno

- que "altera a redação do artigo 57 da Lei n? 6.360, de
23 de setembro de 1976, obrigando a inclusão, no rótulo de
medicamentos, do número de registro do produto e do labora-'
tório fabricante". '

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: Favorável
33) Projeto de Lei n? 1.083/91 - do Sr. Elias Murad

- que "dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Farma
cológica e dá outras providências".

Relatora: Deputada Célia Mendes
Parecer: Favorável

34) Projeto de Lei n? 1.134/91- dos Srs. Sandra StarIing
e Eduardo Jorge - que "altera dispositivo das Leis ng; 3.071,
de I? de janeiro de 1916 - Código Civil, 6.515, de 26 de
dezembro ele 1977 - Lei do Divórcio, e 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos, relativos
a adoção de apelidos por cônjuge e determina outras provi
dências" .

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: Contrário
Vista: O Deputado João Paulo apresentou voto em sepa

rado, favorável
35) Projeto de Lei n? 1.229/91 - do Nelson Proença

- que "dispõe sobré a municipalização da merenda escolar".
Relator:L>eputado Delcino Tavares
Parecer: Favorável, com substitutivo a este e aos de ng;

1.422/91, 1.676/91,1.788/91 e 1.797/91, apensados
36) Projeto de Lei n? 1.236/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "autoriza convênios entre hospitais públicos e universi
dades públicas e privadas, para realização de estágios de estu
dantes".

Relator: :Deputado Pedro Corrêa
Parecer: Contrário
37) PrOjeto de Lei n? 1.265/91 - do Sr. Valter Pereira

- que "dispõe sobre medidas de controle da produção, comer-

cialização e consumo de s~bstância,s utilizadas ~a,pr?d~,ção

de entorpecentes, define cnmes e da outras proVIdenCIas .
Relator: 'Deputãdo Arnaldo Faria de Sá
Parecer: Favorável, com substitutivo
38) Projeto de Lei n? 1.2'Z2/91, -:- do Sr. Fernando Diniz

-que "destina ao atendimento de obras sociais, parcela dedu
zida do Imposto de Renda devido".

Relator: Deputado Clóvis Assis
Parecer: Favorável, com substitutivo
39) Projeto de Lei n? 1.350/91- do Sr. Roberto Balestra

- que "dispõe sobre a dedução no Imp?sto de.Ren?a das
despesas realizadas por portadores de dIabetes-msulIno-de
pendentes e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Matias
Parecer: Favorável, com substitutivo
40) Projeto de Lei n? 1.472/91 - do Sr. Jair Bolsonar~

- que "assegura o atendimento médico ambulatorial e hospi'
talar aos ex-combatentes na forma que especifica e dá outra~

providências".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: cQntrário
Vista: o Deputado Liberato Caboclo apresentou voto em

separado, favorável, com substitutivo-
41) Projeto de Lei n? 1.482/91 .:..... do Sr. Jackson Pereira

- que "estende aos inativos da Previdência Social os abonos
concedidos aos ,trabalhadores em atividade pela Lei n? 8.178,
de 1? de março de 1991".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
Vista: o Deputado José Linhares apresentou voto em

separ~do concordando com o relator
42) Projeto ·de Lei n? 1.519/91 - do Sr. Fausto Rocha

. - que "dispõe sobre bebidas alcoólicas e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: favorável, com substitutivo e com adoção das

emendas ng; 1,2 e 3 ao substitutivo
43) Projeto de Lei n9 1.521/91 - do Sr. José Moura

- que "institui o seguro obrigatório por danos pessoais a
espectadores de estádios e casas de diversões públicas e dá
outras providências".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável, com emendas
44) Projeto de Lei n? 1.599/91 - do Sr. Carlos Alberto

Campista - que "dá nova redação ao inciso II do art. 41
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências'" .

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável a este e contrário ao de n9 2.692/92,

apensado .
45) Projeto de Lei n? 1.639/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a destinação de leitos hospitalares da
rede pública para atendimento de portadores da Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
46) Projeto de Lei n? 1.650/91 - do Sr. Zaire Rezende

- que "regulamenta parte do § 4? do art. 199 da Constituição
da República Federativa do Brasil, relativamente à doação
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de trans
plante, pesquisa e tratamento".



23166 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário a este e aos de n9' 2.060/91 e 2.736/91,

apensados .
47) Projeto de Lei n9 1.651/91 - do Sr. José Fortunati

- que "prOlbe depósito prévio para internamento em hospi
tais públicos e privados e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Portugal
Parecer: contrário
Vista: o Deputado João Paulo apresentou voto em separa

do, favorável
48) Projeto de Lei nQ 1.664/91 - do Sr. Gilvan Borges

- que "determina a participação das agremiações brasileiras
de futebol na renda líquida da Loteria Esportiva Federal".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: contrário
49) Projeto de Lei nQ 1.682/91~ do Sr. José Carlos Couti

nho - que "dispõe sobre aposentadoria especial aos confe
rentes e consertadores de carga".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
50) Projeto de Lei n9 1.696/91-do Sr. José Carlos Couti

nho - que "dispõe sobre o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada na Previdência Social".

Relator: Deputado Gerâldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
51) Projeto de Lei nQ 1.726/91 - do Sr. Mendes Thame

~ que. "autoriza a perm~nê~cia de acomPa.nhante para pa
CIente Il1ternado em hospital Integrante do SIstema Vnico de
Saúde".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: favorável
Vista: o Deputado José Linhares apresentou voto em·

separado, contrário
52) Projeto de Lei nQ 1.746/91- do Sr. Tuga Angerami

- que "suprime dispositivos da Lei n9 8.009, de 29 de março
de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família".

Relator: Deputado Euler Ribeiro
Parecer: favorável; com substitutivo, com acolhimento

parcial da emenda
" Vista: o Deputado Clóvis Assis apresentou voto em sepa-
rado, favorável, com emenda

53) Projeto de Lei n9 1.765/91 - do Sr. Marcelo Barbieri
- que "isenta de incidência do Imposto de Renda os rendi
mentos dos pais de excepcionais".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: contrário
54) Projeto de Lei n9 1.833/91 - do Sr. José Fortunati

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de "bico anti
jato" em recipientes plásticos para comercialização de álcool
e OUTroS combustíveis líquidos de uso doméstico e dá outras
providências".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
55) Projeto de Lei n9 1.933/91 - do Sr. Marino Clinger

- que "dispõe sobre o prazo para pagamento de aposenta
dOlias e pensões da Previdência Social e dá outras provi
dências" .

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável, com substitutivo, a este e aos de nQ

'

2.039/91,2.128/91,2.147/91,2.173/91 e 2.887/92, apensados
56) Projeto de Lei n9 1.961191 - do Sr. Clóvis Assis

----: que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados

os medicamentos contendo insulina, estabelece normas para
a sua embalagem e comercialização e dá outras providências".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
57) Projeto de Lei n9 2.020191" - do Sr. Clóvis Assis

- que "institui a Carteira Nacional de Saúde e determina
outras providências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: favorável
Vista: o Deputado Delcino Tavares não apresentou mani

festação escrita
58) Projeto de Lei nQ 2.144/91- do Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "dispõe sobre a indicação de representante dos
aposentados para o Conselho Nacional da Seguridade Social,
instituído pela Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991, e para
os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Previdência
Social, instituídos pela Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável
59) Projeto de Lei nQ 2.189/91-do Sr. José Maria Eymael

- que "assegura, a título de antecipação, reajuste bimestral
à percela de até três salários mínimos dos valores dos bene
fícios da Previdência Social, referentes a aposentadorias e
pensões, auxílios acidente, doença e reclusão, bem como o
salário-família e o abono de permanência em serviço, mantidos
pela Previdência Social" . .
. Relator: Deputado Geraldo Alckmim Filho

Parecer: favorável, com substitutivo
60) Projeto de Lei n9 2.316/91-do Sr. Evaldo Gonçalves

- que "exclui dispositivo do texto da Lei n9 8.080, de 19
de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para
a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcio
namento dos serviços correspondentes e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
61) Projeto de Lei n9 2.352/91 - dos Srs. Paulo Rocha

e João Paulo - que "dispõe sobre o Cartão de Seguridade
Social, o registro de empregados e dá outras providências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: contrário
Vista: o Deputado Eduardo Jorge apresentou voto em

separado, favorável
62) Projeto de Lei n9 2.378-A/91- do Sr. Nelson Bornier

- que "concede pensão especial aos ex-integrantes do Desta
camento Brasileiro - FAIBRÁS, que participaram da Força
Interamericana de Paz na República Dominicana".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: contrário
63) Projeto de Lei nQ 2.386/91 - do Sr. Clóvis Assis

- que "torna obrigatório o uso do suco de cacau como alimen
to básico de merenda escolar".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário
64) Projeto de Lei il9 2.400191- do Sr. José Carlos Couti

nho - que "considera penosa a atividade profisisonal dos .
trabalhadores que especifica".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: contrário
65) Projeto de Lei nQ 2.415/91- do Sr. Delcino Tavares

::- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prontuário mé~ico
para recém-nascidos". .
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Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável, com emendas
66) Projeto de Lei n" 2.424/91 - do Sr. Genésio Bernar

dino - que "dispõe sobre a inclusão de micronutrientes nos
produtos de alimentação popular".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário
Vista: o Deputado Elias Murad apresentou voto em sepa

rado, favorável, com substitutivo
67) Projeto de Lei n'" 2.479192 - do Sr. Paulo Ramos

- que "torna compulsória a entrega, pelo empregador, por
ocasião do pagamento do salário, dos comprovantes do reco
lhimento das contribuções obrigatórias relativas ao mês ante
rior e dá outras providências".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Parecer: contrário
68) Projeto de Lei n" 2.539192 - do Sr. Ricardo Izar

- que "dispõe sobre a forma de pagamento de contribuições
previdenciárias vencidas até 31 de dezembro de 1991".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Parecer: favorável. com substitutivo
69) Projeto de Lei n" 2.617/92 - do Sr. Fernando Freire

- que "define morte do tronco encefálico (morte cerebral)
através de critérios clínico-neurológicos, dirimindo dúvidas
em pacientes críticos, em estado de coma, grau 3 na escala
de coma de Glasgow, com ventilação mecânica e potenciais
doadores para transplantes de órgãos e tecidos".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
70) Projeto de Lei n° 2.632/92 - do Sr. Augusto Carvalho

- que "introduz modificações no Livro IV da Lei n" 3.071,
de 19 de janeiro de 1916 - Código Civil Brasileiro, incluindo
o companheiro ou companheira na ordem da vocação heredi-

, tária".
Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com emenda
71) Projeto de Lei n" 2.702/92 - do Sr. Ricardo Izar

- que "altera a Lei n" 8.212, de 2 de julho de 1991, dispondo
sobre a prova de inexistência de débito, descrita no Capítulo
XI da mesma lei e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
72) Projeto de Lei n" 2.725/92 - do Sr. João Mellão

Neto - que "dispõe sobre a dispensa de pagamento dos encar
gos sociais por parte das empresas que, em dificuldades, optem
pela disponibilidade remunerada dos seus empregados".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: contrário ,
73) Projeto de Lei n? 2.742/92 - do Sr. Nan Souza 

que "acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei n9 2.445, de 29
de junho de 1988, que "altera a legislação do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, e
do Programa de Integração Social- PIS, e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: contrário
74) Projeto de Lei n° 2.780/92 - do Sr. Adylson Motta

- que "obriga os hospitais, casas de saúde e estabelecimentos
assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas condições
que especifica".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: favorável, com emendas

75) Projeto de Lei n° 2.784/92 - do Sr. Jackson Pereira
- que "dispõe sobre aplicação de penalidades às instituições
privadas do Sistema Único de Saúde".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
76) Projeto de Lei n9 2.790/92 - do Sr. Augustinho Frei

tas - que "estabelece pr~zo para o C.onselho N.acional de
Serviço Social se pronunciar sobre pedido de registro co~o

entidades interessadas em serem classificadas como de fms
filantrópicos" .

Relator: Deputado Nilton Baiano
Parecer: favorável
77) Projeto de Lei n" 2.830/91 - do SI'. George Takimoto

- que "suprime prazo de carência no âmbito da Previdência
Social e dá outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
78) Projeto de Lei n" 2.833/92 - do SI'. Antônio de Jesus

- que "dispõe sobre a prioridade na alocação de recursos
públicos dos programas de ação social a instituições assisten
ciais vinculadas a confissões religiosas".

Relator: Deputado José Augusto Curvo
Parecer: contrário
79) Projeto de Lei n" 2.835/92 - do SI'. Eliel Rodrigues

- que "torna obrigatória a apresentação de exame labora
torial que constate a inexistência de doença sexualmente trans
missível nos requerentes de habilitação para casamento".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
80) Projeto de Lei n" 2.848/92 - da Sr' Regina Gordilho

- que "isenta os hospitais públicos do recolhimento de tribu
tos federais e dá outras providências".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
81) Projeto de Lei no2.852/92-do SI'. José Maria Eymael

- que "estabelece a obrigatoriedade de fluoretação da água
distribuída para consumo humano".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
82) Projeto de Lei n" 2.987/92 - do SI'. João Fagundes

- que "regulamenta normas constitucionais, dispondo sobre
a faixa de fronteira".

Relator: Deputado José Linhares
Parecer: favorável
83) Projeto de Lei n" 3.013/92 - do SI'. Jorge Tadeu

Mudalen - que "dá nova redação ao ar!; 444 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado João Paulo
Parecer: pela incompetência da Comissão para se pronun

ciar sobre ':I matéria
84) Projeto de Lei n" 3.054/92 - do Sr. Carlos Azambuja

- que "torna obrigatória a inclusão de derivados da soja
nos cardápios da merenda escolar e das instituições militares".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
85) Projeto de Lei n"3.059/92-do SI'. José Maria Eymael

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de tarja com
expressão que ressalte a importância do aleitamento materno,
nas embalagens e propagandas dos produtos utilizados no
aleitamento artificial".

Relatora: Deputada Jandira Feg}1ali
Parecer: favorável
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86) Projeto deLei no 3.060/92 - do Sr. Luciano Pizzatto
- 'quf( "proíbe a destruição ou abandono intencional de ali
meritoS de bens de consumo perecíveis a curto prazo". " 

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
87) Projeto de, L~ino 3.078192 - do Sr. Abelardo Lupion

- que '~dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da
notificação de receita para a dispensação ou aviamento de
medicamentos que contenham corticosteróides".

, Rélator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: contrário '
88) Proposta de Fiscalização Financeira e Controle no

42/92 - do Sr. Delcino Tavares - que "solicita que a Comis
são de Seguridade Social e Família requeira ao Tribunal de'
Contas da União inspeção extraordinária no Minis,tér,io d,a
Previdência Social".

Relator: Deputàdo Clóvis Assis
Parecer: contrário

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
, E SERVIÇO PÚBLICO

AVISO N9 19192

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 19-10-92
Término: 23-10-92
Local: Sala 11, Anexo 11
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
1) Projeto de Lei no 5.075/90 - do Senado Federal (PLS

no 98/88) - que "dá nova redação ao art. 146 da Lei no 1.711,
de 28 de outubro de 1952",

Relator: Deputado Edmar Moreira
2) Projeto de Lei n° 432/91 - do Sr. Paulo Paim (apensos

os de nQ' 1.342/91 e 2.123/91) - que "dispõe sobre a jornada
de trabalho dos telexistas, gráficos, programadores e opera
dores que operem computadores ou outros equipamentos com
terminais de vídeo".

Relator: Deputado Chico Vigilante ,
3) Projeto de Lei'no 3.113/92 - do Sr. Jackson Pereira

- que "dá nova redação ao § 50 do art. 20 da Lei no 8.036,
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre <> Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço".-

Relator: Deputado Chico Vigilante
4) Projeto de Lei no 3.125/92 - do Sr. Luiz Carlos Santos

- que "dispõe sobre o fornecimento de certidões pelas repar
tições públicas, regulamentando o art. 50, inciso XXXIV, da
Constitução Federal".

Relator: Deputado Chico Vigilante
5) Projeto de Lei no 3.132/92 - do Senado Federal (PLS

no 121191) - que "assegura a contagem, como tempo de servi
ço no exterior, para efeito de promoção, dos períodos de
afastamento do diplomata agregado, cônjuge de diplomata,
a fim de acompanhar o cônjuge no exterior, sob a vigência
da Lei no 5.887, de 31 de maio de 1973".

Relator: Deputado Chico Vigilante
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

(Encerra-se a Sessão às 19 horas.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de SUil~

atribuições, decide, nos termos do art. 34, inciso 11, do Regi
mento Interno, constituir Comissão Especial para apreciar

e dar parecer sobre todas as proposições em trâmite nesta
Casa referentes à Legislação ~~eitoral e Partidária, especifi
camente as que dispõem sobre ine.legibilidade, Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, Código Eleitoral e Sistema Eleitoral,
e resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma indicada pelas
Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;

11 - convocar os membros ora designados para a reunião
de instalação a realizar-se no dia 21-10-92, 4' feira, às 14
horas, no Plenário n° 2, do Anexo 11.

Brasília, 20 de outubro de 1992. - Ibsen Pinheiro, Presi-
dente. '

, COMISSÃO ESPECIAL

Para apreciar e dar parecer sobre todas as propo
sições em trâmite nesta 'Casa referentes à Legislação
Eleitoral e Partidária, especificamente as que dispõem
sobre Inelegibilidade, Lei Orgânica dos Partidos Po~íti

cos, Código Eleitoral e Sistema Eleitoral.
BLOCO PARLAMENTAR
Titulares: José Carlos Vasconcellos, José Santana de Vas

concellos, Ney Lopes, Raul Belém, Roberto Magalhães, Roni-
von Santiag'o e Sandra Cavalcanti. "

Suplentes: Antônio Holanda, Átila Lins, Evaldo Gonçal
ves, Wagner ,Nascimento .. Jesus Tajra, José Burnett e Touri
nho Dantas

PMDB
Titulares: Armando Costa: Cid Carvalho, João Almeida,

Nélson Jobim, Nicias Ribeiro e Tidei de Lima
Suplentes: João Henrique, Jurandyr Paixão, Luiz Henri-

que, Pinheiro Landim, Valte~ Pereira e Virmondes Cruvinel
PDT '
Titulares: Miro Teixeirl;l e'Vital do Rego
Suplentes: Edson Silva e Wilson Müller
PDS ' ,
Titl1lares: Adylson Motta e Prisco Viana
Suplentes: Ibrahim Abi-Ackel e Gerson Peres
PSDB '
Titulares: Geraldo Alckimin Filho e Jabes Ribeiro
Suplentes: Álvaro Pereia e Sérgio Machado
PT
Titulares: Edésio Passos e José Dirceu
Supientes~ Hélio Bicudo e Paulo Bernardo
PTB
Titulares: Cardoso Alves e Rodrigues Palma
Suplentes: Carlos Kayath e Gastone Righi
PDC
Titulares: José Maria Eymael
Suplentes: Francisco Coelho
PL
Titulares: Álvaro Valle
Suplentes: Valdemar Costa
PTR
Titulares: Benedito Domingos
Suplentes: Mário Chermont
PSB
Titulares: Roberto Franca
Suplentes: Luiz Piahylino
PST
Titulares:
Suplentes
PCdoB
Titulares:
Suplentes:
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Republique-se, tendo em vista as alterações na com"
posição da Comissão Especial. Em 28-10-92. - Ibsen
Pinheiro - Presidente.' '

COMISSÕES

ATAS DAS ;COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

49' LEGISLATURA - 2' SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 16' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM DOZE DE AGOSTO DE 1992 . '

)..-S dez horas e quarenta minutos do dia do:z;e de agosto
de mil novecentos e noventa e dois, na sala 212 do Bloco
das Lideranças, reuniu-se a Comissão de Agricultura e Política
Rural, sob a presidência do SenJ;lOr Deputado Vadão Gomes
---:- Presi?ente. Compareceram os Senhores Deputados. Aldo
Pmto, Alvaro Ribeiro, Amo Magarinos, Aroldo Góes B.
Sá, Dejandir Daspasquele, Derval de Paiva, Etevalda G: de
Menezes, Fábio 'Meirelles, Giovanni Queiroz Iberê Ferreira
Ivo Mainardi, Joni Varisco, Jorge Khoury, José Aldo, Lui~
Girão, Adauto Pereira, Neuto de Conto, Odacir Klein, Páulà '
Mourão, Pedro Abrão, Pedro Tonelli, Roberto Rollemberg,
Roberto Torres, Ronaldo Caiado, Rubens Bueno Tadashi
Kuriki, Virmondes CruvineÍ, Waldir Guerra, Wern~rWande
rer, Wilson Cunha, Wilson Moreira e, ainda Lael Varella,
Antônio Bárbara, Abelardo Lupion, Osvaldo Stecca, Fernan
do ~iniz, Reditário Cassol, Odelmo Leão, Valdir Ganzer,
Welhngton A. Fagundes, Osvaldo Reis, Fetter Júnior, Laíre
Rosado, Roberto Balestra, Antonio Morimoto e Clóvis Assis.
Deixaram de comparecer os SenhOl:es Deputados Adão Pret
to, André Benassi, Augustinho Freitas, Avelino Costa, Cid
Carvalho, Evaldo Gonçalves, Hélio Rosas, João Tota Jonas
Pinheiro, Laerte Bastos, Melquíades Neto, Luci Ch;inacki
Osório Santa Cruz, Osvaldo Bender, Otto Cunha,' Paulo Ro~
mano, Robson Paulino, Romero Filho, Samir Tannús, Vasco
Furlan, Vicente Fialho, Vitória Malta e Wilmar Peres. Haven
do número regimental o Senhor Presidente abriu os trabalhos
d~terminando 'a lei~ura da Ata da reunião anterior que foi
dispensada a requenmento do Senhor Deputado Odacir Klein
tendo sido dada como lida e aprovada. Expediente: b Senha;
Deputado Pedro Abrão apresentou ofício solicitando abono
de su~s faltas às reuniões dos dias 15 e 22 de julho. Ordem
do Dia: Os Senhores Deputados Rubens Bueno e Dejandir
Dalpasquale requereram a inversão da pauta que, submetida
à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade fi
cando ~s itens 2 e 7 da pauta em primeiro e segundo luga;es,
respectivamente, na ordem de votação. Passando à apreciação'
da matéria constante da pauta, o Senhor Presidente submeteu
ao Plenário, para discussão e votação: A - Proposições sujei
tas à apreciação pelo plenário da Casa - tramitação ordinária
- 1) Emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei n9

1:70~;B, de 1989 - que "disp~e sobre as sociedades coopera
tivas . Relator: Deputado DeJandir Dalpasquale. Concedida
vista aos Senhores Deputados Pedro Tonelli e Luiz Girão
nos ter~os regime~tais. B) Proposições sujeitas à apreciaçã~
concl~slva das comissões - tramitação ordinária - 2) Projeto
de Lei n9 1.067/91 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe
sobre a pequena propriedade rural e os meios de financiar
seu desenvolvimento". ,Relator: Deputado Roberto Rollem
berg. Parecer: pela aprovação, com adoção de duas emendas.
A - Pr{),eosições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa
- tramitação ordiná!,ia'~3rEmendãs oferecidas em Plenário ~'

do Projeto de Lei n9 1.314-A, de 1988 - que "dispõe sobre
a concordata do mini, pequeno e médio produtor rural". Rela
tor: Deputado Roberto Rollemberg. Parecer: pela aprovação
das emendas n9S 2, 4, 5, 8, e 9; pela rejeição das emendas
n\'" 1,3,6, e 7. Submetido a votos, foi aprovado por unanimi
dade. B '- Proposições sujeitas à ~predação conclusiva das
comissões - prioridade - 4) Projeto de Lei n9 2.497/92 
do Poder Executivo (MSG n9 30/92) que "condiciona a cont:es
são de crédito rural à comprovação do pagamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR". Relator: De
putado Jonas Pinheiro. Parecer: pela aprovação com' duas
emendas. O Senhor Deputado Luiz Gi~ão requereu destaque
para a Emenda nO 1~ Submetido a votos, o texto do projeto
e ~ eme!1da n9 2, foram aprovados por unanimidade. Subme
tida à votação a emenda n9 1, foi rejeitada por unanimidade.
5) Projeto de Lei n9 2.459/91 - do Senado Federal (PLS
n° 3?/91) que "assegura prioridade aos técni~os agrícolas, enge
nheiros agrônomos e médicos-veterinários nos projetos de
reforma agrária. Relator: Deputado Iberê Ferreira. Parecer:
pela aprovação. Vista: a Deputada Luci Choinacki apresentou
parecer em separado contrário às conclusões do Relator. Sub
metido a votos, foi rejeitado, contra o parecer do primitivo
Relator e o voto do Deputado Luiz Girão, nos termos do
pa.recer vencedor da Deputada Luci Choinacki, lido e subs
cnto pelo Deputado Pedro Tonelli. B) Proposições sujeitas
à apreciação conclusiva das comissões -Tramitação ordinária
- 6) Projeto de Lei n9 436/91 - do Senhor Diogo Nomura
- que "disciplina a importação de produtos agrícolas e pecuá-
rios~'. Relator: D.ep~tado Wilso~Moreira. ,Parecer: pela apro
vaça~ c?m substItutI~o. Submetido a votos foi aprovado por
unamrrndade; 7) Projeto de Lei n9 839/91- do Senhor Jabes
Rabelo - que "dispõe sobre a criação do Fundo Especial
de Recuperação da Lavoura Cacaueira - FERLACAU da
Região Amazônica, e dá outras providências". Relator: D~pu
tado Aroldo Cedraz. ,Parecer: favorável com adoção de 3
emendas. O Projeto foi retirado de pauta, tendo em vista
qu~ o Relator não mais pertence à Comissão; 8) Projeto de
Lei n9 1.357/91 - do Senhor Ricardo Murad, que "autoriza
a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Par
naíba". Relator: Deputado Pinheiro Landim. Parecer: pela
rejeição. O Projeto foi retirado de pauta, uma vez que o
Relator não mais pertence à Comissão; 9) Projeto de Lei
n9 2.393/91 - da Senhora Márcia Cibilis Viana, que "dispõe
sobre incentivos à pesquisa agropecuária na área de produção
de alimentos básicos". Relator: Deputado João Tota. Parecer:
pela aprovação. Vista: o Deputado Odacir Klein apresentou
voto em separado, pela aprovação, com adoção de uma emen
da. Devido a ausência do Relator, o parecer foi lido pelo
Senhor Giovanni Queiroz. Submetido a votos, foi aprovado,
por unanimidade, com o voto em separado favorável com
uma emenda, do Senhor Odacir Klein; 10) Proejto de Lei
n9 2.645/92 - do Senhor Elio Dalla Vecchia - que "institui
programa especial de apoio à preservação do criador comuni
tário". Relator: Deputado Luiz Girão. Parecer: favorável com
adoç~o .de 2 emendas. ~ubmetido a votos, foi aprovado por
unammldade. Nada mais havendo a trotar, o Senhor Presi
dent~ franqueou a palavra e não havendo quem quisesse se
mamfestar, encerrou os trabalhos às treze horas e quinze minu
tos. E, para contar, eu José Ribamar Leite de Alencar (Secre
tário), lavrei a presente Ata que lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publi
cação no Diário do Congresso Nacional. Deputado Vadão Go
mes, Presidente.
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17' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 1992

Às dez hora e qua'renta minutos do dia vinte e .um de
outubro de mil novecentos e noventa e dois, na Sala 212
do Bloco das Lideranças, reuniu-se a Comissão de Agricultura
e Política Rural, sob a Presidência do Senhor Deputado Vadão
Gomes - Presidente. Compareceram os Senhores Deputados
Adauto Pereira, Arno Magarinos, Avelino Costa, Derval de
Paiva, Etevalda G. de Menezes, Evaldo Gonçalves, Fábio
Mereilles, Giovanni Queiroz, Hélio Rosas, Ivo Mainardi, João
Tota, Jonas Pinheiro, Jorge Khoury, José Aldo, Laerte Bastos
Leomar Quintanilha, Luci Choinacki, Luiz Girão, Neuto de
Conto, Odacir Klein, 'Pedro Abrão, Pedro Tonelli, Roberto
Torres, Ronaldo Caiado, Virmondes Cruvinel, Werner Wan
derer e Wilson Cunha. Compareceram,ainda os Senhores
Deputados Odelino Leão, Antonio Bárbara e Hugo Biehl.
Deixaram de comI;Jarecer os Senhores Deputados Adão Pret
to, Aldo Pinto, Alvaro Ribeiro, André Bennassi, Aroldo
Góes, Augustinho Freitas, B. Sá, Cid Carvalho, Dejandir
Dalpasquale, Iberê Ferreira, Joni Varisco, Osório Santa Cruz,
Osvaldo Bender, Otto Cunha, Paulo Morão, Paulo Romano,
Roberto Rollemberg, Robson Paulino, Romero Filho, Ru
bens Bueno, Samir Tannús, Tadaski Kuriki, Vasco Furlan,
Vicente Fialho, Vitório Malta, Waldir Guerra, Wilmar Peres
e Wilson Moreira. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos, determinando a leitura da Ata
da reunião anterior, que foi dispensada a' requerimento do
Senhor Deputado Jonas Pinheiro, tendo sido dada como lida
e aprovada. Expediente: foram lidos os seguintes expedientes:
1) carta do Sr. Walter H. Zancaner 2° Secretário e Diretor
Técnico da Sociedade Nacional da Agricultura, solicitando
a atuação da bancada ruralista no sentido de amenizar os
impostos e encargos pagos pelo produtor rual; 2) Ofício n~

1.155/92, do Secretário de Agricultura e Abastecimento do
Estado de Goiás, prestando esclarecimentos sobre a cobrança
de taxas para classificação de produtos agrícolas naquele Esta
do; 3) publicação "Agenda Estratégica para o Setor Agrope
cuário", encaminhada pelo Sr. Celso Matsuda, Secretário Na
cional de Política Agrícola. Não havendo mais expediente
a ser lido, o Senhor Presidente passou à Ordem do Dia: antes
de passar à apreciação da matéria constante da pauta, o Senhor
Presidente submeteu à apreciação do Plehário os seguintes
requerimentos: 1) do Senhor Deputado Pedro Abrão, solici
tando sejam convidados o Diretor de Crédito Rural do Banco
do Brasil, o Diretor de Normas do Banco Central, o Diretor
de Crédito Rural da Febraban, o Secretário Nacional de Polí
tica Agrícola do Ministério da Agricultura e o Diretor do
Departamento de Tesouro Nacional para, na Comissão, discu
tirem o pagamento das diferenças das indenizações do Proa
gro; 2) do Senhor Deputado Odacir Klein, para a realização
de reunião de audiência pública com a participação das entida
des: Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores
da Extensão Rural - Faser, Associação dos Servidores das
Emater, Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural e
Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola; 3)
do Senhor Deputado Arno Magarinos, requerendo o envio
de votos de congratulações ao Sr. Vitório Permiziani, por
ter o mesmo vencido vários concursos de produtividade de
milho. Passando à apreciação da matéria constante da pauta,
o Senhor Presidente submete ao Plenário: 1) Requerimento
s/nq

, de 1992, do Senhor Deputado Valdir Ganzer - requer
à Comissão seja encaminhado Ofício ao Presidente do TCU,
solicitando que aquele Tribunal envie a esta Comissão cópia

autentü.:aoa de todas as peças referentes ao Processo n°
3.925/9-0-0 em tramitação naque~e Tribunal de Contas e que
ap~ra o envolvimento do Senhor, Jáder Barbalho, ex-Ministro
ela Reforma Agrária, em atos de corrupção com recursos da
quele Min~stério. Adiada a apreciação: B) Proposições Sujei
tas à Apreciação Conclusiva das Comissões - Prioridade 
1) Projeto de Lei nq 2.487/92 - do Poder Executivo (Mensa
gem n9 22/92) que "dispõe sobre a pradonização, a classificação
e a fiscalização de produtos de origem vegetal, seus subpro
dutos e resíduos de valor econômico". Relator: Deputado
Pedro Abrão. Pela aprovação com 10 emendas. Concedida
vista, nos termos regimentais,. aos Senhores Deputados Hélio
Rosas, Luiz Girão e Etevalda G. de Menezes. Tramitação
Ordinária - 2) Rrojeto de Lei n:q 787/91 - do.Senhor Carlos
ClI-rdinal, que institui o Programa de Incentivos à .yeração
de TecI\ologi~ Agropecuária para a Pequena Propriedade 
Protec. Relator: Deputado Vasco Furlan. Parecer: pela apro
vação com 3 emendas. Adiada a discussão; 3) Projeto de
Lei n9 2.241/91 - do Senhor Fetter Júnior, que "assegura
preferência de venda de imóvel rural ao pequeno proprietário,
na forma que especifica". Relator: Deputado Dejandir Dal
pasquale. Parecer: pela aprovação. Vista: O Deputado Luiz
a aprovação com 2 emendas. Adiada a discussão; 4) Projeto
de Lei n9 2.555/92 -do SenhorInocêncio Oliveira que "dispõe
sobre a adoção de juros diferenciados, através da Banca Ofi
cial, para os produtores rurais do Norte e Nordeste do País".
Relator: Deputado Waldir Guerra. Parecer: pela aprovação
com 5 emendas. Adiada a Discussão. Esgotada a matéria
constante da pauta, o Senhor Presidente renovou o apelo
no sentido do comparecimento dos membros da Çomissão
às reuniões e às onze horas e cinqüenta e cinco minutos encer
rou os trabalhos. E, para constar, eu José Maria de An
drade Córdova (Secretário), lavrei a presente Ata que lida,
discutida e aprovada será. assinada pelo sen~or I?residente
e encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional.
Deputado Vadão Gomes - Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRffiUTAÇÃO
18' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA

EM 21 DE OUTUBRO DE 19n .

. No dia 21 de outubro de 1992, às 9 horas e 40 minutos,
na sala 5, Anexo 11, da Càmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência do
seu titular, Deputado Francisco Dornelles, presentes os se
guintes Deputados: Fernando Bezerra Coelho e Basílio Villa
ni, Vice-Presidentes; Benito Gama, César Souza, José Falcão,
Mussa Demes, Tourinho Dantas, Germano Rigotto, Luís Ro
berto Ponte, Wilson Campos, Carrion Júnior, Elio 'Dalla Vec
chia, Sérgio Gaudenzi, Delfim Netto, José Lourenço, Jackson
Pereira, Aloízio Marcadante, José Dirceu, Félix Mendonça,
Matheus Iensen, Paulo Mandarino, José Maria Eymael, Flávio
Rocha e Nelson Bornier. Compareceu ainda o Deputado Vla
dimir Palmeira. Deixaram de comparecer os seguintes Depu
tados: Fernando Freire, Flávio Palmier da Veiga,Júlio Cabral,
Luiz Dantas, Manoel Castro, César Maia, João Carlos Bace
lar, Manoel Moreira, Sérgio Naya, José Serra, Paulo Hartung,
Geddel Vieira Lima, Paulo Heslander, Pedro Novais, Sérgio
Guerra, Carlos Camurça e Luiz Carlos Hauly. Foi aprovada
por unanimidade a ata da reunião anterior. Expediente: O
Presidente levou ao conhecimento da Comissão as distribui
ções n'" 36, 37, 38, 39, 40 e 41, efetuadas em 16, 25, 28
e 30 de setembro; e 6 e 14 de outubro, respectivamente.
Ordem do Dia: 1) Proposta de Fiscalização e Controle n9
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24/91 - do Sr. Luiz Carlos Hauly que "Propõe à Comissão
de Finanças e Tributação a implementação de fiscalização
e controle da concorrência pública e dos orçamentos e respec
tivas execuções, relativos à construção da Hidrelétrica de Xin
gó". Relator: Deputado Luiz Roberto Ponte: Relatório da
Subc01lli~são Permanente de Fiscalização e Controle: pela
aprovação do relatório prévio. Em votação: aprovado, unani
memente, o relatório prévio. 2) Proposta de Fiscalização e
Controle n9 41192 - do Sr. Luís Roberto Ponto - que "Soli
cita 'que a Comissão de Finanças e Tributação fiscalize o pro
cesso de adjudicação utilizado pelo Ministério da Saúde para
a construção dos CIAC, no Estado do Rio Grande do Sul".
Relator: Deputado Gerinano Rigotto. Relatório da Subco
missão Péimànente de Fiséalizaçãoe Controle: pela aprovação
do relatório prévio. Em votação: aprovado, unanimemente,
o relatórió prévio. 3) Emendas oferecidas em Plenário ao
Projeto de Lei n9 1.258-A/88 -.: que "Fixa diretrizes e bases
da Educação Nacional". Relator: Deputado Luiz Carlos Hau
ly. Parecer: pela aprovação das Emendas de n"' 12, 15, 20,
56, 62, 73, 95, 96, 156, 164, 167, 202, 205, 227, 231, 233,
237,244, 266, 267, 278, 279, 317, 318, 326, 398, 407, 437,
445, 450~488, 501, 504, 506, 528, 567, 572, 651, 673, 722..
m,n~~,m,lli,~,~,~,~,~,m,m.

777, 793,821, 853, 856, 862, 879, 880, 882, 928, 975, 1.014,
1.019, 1.020, 1.024, 1.097, 1.116, 1.123, 1.129, 1.156, 1.157,
1.161,1.169,1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.178, 1.179,
1.183, 1.188, 1.189, 1.190, 1.208, 1.219, 1.235, 1.237, 1.240
e 1.263; pela aprovação, com subemendas, das Emendas de
n9' 8, 9, 104, 169, 170, 228, 229, 319, 323, 454, 509, 511,
585, 604, 731, 734, 876, 916, 1000, 1001, 1026, 1027, 1119,
1119, 1128, 1160, 1164, 1168, 1177, 1184, 1186, 1255; pela
rejeição das emendas de n9' 1, 2, 3, 5, 6; 7, 13, 19, 13; 22,
23,38,39,'42,48,57,58,60,61,69,71,84; 100, 101,103,
106, 107, 131', 134, 135, 140, 144, 157,158, 159, 161, 162,
163,171;172, 173, 174, 179, 180, 185, 187, 194, 196,197,
198,204,207,211,213, 220, 226, 234, 235, 241, 243,251,
264, 280, 295, 299, 302, 324, 328, 395, 396, 399, 400, 412,
424, 426, 427, 436, 442, 446, 451, 455, 456, 476, 483, 485,
499, 500, '502,505, 510, 512, 530, 531, 535, 537, 538, 542,
569, 570, 5n; 574, 580, 581, 582, 584, 586, 587, 589, 600,
~,~,ill,~4,~6,~,~,~,~,~,~,M8,

700, 701, 702, 720, 725, 739, 757, 759, 760, 763, 766,767,
771,773,7,94, 809, 817, 826, 843, 850, 855, 857, 866, 875,
878, 890, 895, 896, 905, 911, 919, 923, 927, 934, 937, 938,
939,945,947,952, 958, 959, 966, 967, 968, 969, 979,982,
986, 1.002, 1.012, 1.013, 1.017, 1.018, 1.023, 1.028, 1.029,
1.032, 1.039, 1.043, 1.047, 1.050, 1.056, 1.058, 1.059, 1.062,
1.065, 1.077, 1.079, 1.080, 1.086, 1.092, 1.096, 1.098, 1.099,
1.101,1.120,1.121,1.122,1.124,1.125,1.127,1.131, 1.138,
1.142, 1.148; 1.150, 1.153, 1.154, 1.155, 1.162, 1.167, 1.170,
1.181, 1.l!'l2, 1.185, 1.195, 1.205, 1.206, 1.210, 1.211, 1.220,
1.233, 1.234, 1.248, 1.253, 1.256 e 1.260; pela prejudicialidade
das Emel)Qasde nç/' 11, 18, 59, 94, 105, 168, 230, 240, 325,
397, 452;,453, 507, 508, 571, 583, 732, 733, 761, 762, 871,
917, 924,980, 1.025, 1.117, 1.166, 1.180, 1.207 e 1.218; e
pela incompetência da Comissão para se manifestar sobre
as demais. Adiada a discussão. 4) Projeto de Lei n9 3.201/92
- do Poder Executivo (MSG n9 583/92) e Emendas Oferecidas
em Plenário "'- que "Dispõe sobre a aposentadoria especial
de que trllta o art. 57 da Lei n9 8.213, de 24 de julho de
1991". Relator: Deputado Mussa Demes. Parecer: pela ade
quação financeira e orçamentária do Projeto, dos de n9'
7.944/86, 1.100/88, 6.073/90, 142/91, 282/91, 344/91, 346/91,

486/91,701/91,774/91, 1.246/91, 1.411/91, 1.526/91, 1.654/91,
1.682/91, 1.683/91, 1.836-A/91, 1.995/91, 2.400/91, 4.048/91,
3.185/92 e 3.219/92, apensados, e da Emenda de Plenário
n9 1; e pela inadequação financeira e orçamentária da de n9

2. Adiada a discussão. 5) Projeto de Decreto Legislativo n9

201/92 - da Comissão de Economia, Indústria e Comércio
(MSG n9 751/91) - que "Homologa ato do Conselho Mone
tário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel
moeda, no exercício de 1991, no valor de Cr$
2.035.000.000.000,00 (dois trilhões e trinta e cinco bilhões
de cruzeiros)". Relator: Deputado Germano Rigotto. Pare
'cer: pela adequação financeira e orçamentária e, no ,mérito,
pela aprovação: Em votação: aprovado, unanimemente, o
parecer do relator. 6) Emendas do Senado ao Projeto de
Lei n9 8.390-C/86 - que "Reajusta o valor da pensão especial
concedida da Justiniana Fleury Passos e revertida a Maria
Nilza Fleury Passos, filha do ex-Deputado Edson Junqueira
Passos". Relator: Deputado Germano Rigotto. Parecer: pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação da Emenda n9 1 e pela inadequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição da Emenda n9 2. Adiada
a discussão. 7) Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n9

1.523-B/89 - que ,"Concede pensão especial a Nelcy da Silva
Campos e outros". Relator: Deputado Paulo Mandarino. Pa
recer: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. Em votação: aprovado, unanimemente,o
lator. Discutiram a matéria os DeputadosLuís Roberto Ponte
e Fernando Bezerra Coelho. 8) Projeto de Decreto Legislativo
n9 101/85 - do Senado Federal- que "Dispõe sobre o pecúlio
parlamentar". Relator: Deputado Fern,ando Bezerra Coelho.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária. Conce
dida vista, por duas sessões, ao Deputado Luís Roberto Ponte.
9) Projeto de Decreto Legislativo n9 163/89 - do Senado
f1ederal (PDS n9 25/88) - que susta o Decreto n9 96.991,
de 14 de outubro de 1988, que "Atribui competência para
autorização de pagamentos e recebimentos por meio de outras
instituições financeiras". Relator: Deputado Luís Carlos Hau
ly. Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. Adiada a dlscussão. 10) Projeto de
Lei Complementar n9 128/92 - do Sr. Antônio de Jesus 
que "Isenta de tarifas telefônicas os templos de qualquer culto,
nos limites que menciona". Relator: Deputado José Dirceu.
Parecer: pela rejeição. Em votação: aprovado, unanimemen
te, o parecer do relator. 11) Projeto de Lei n9 3.741/89 
do Poder Executivo (MSG n9 576/89) - que "Acrescenta
dispositivo ao § I" do art. 49 do Decreto-Lei n9 2.355, de
27 de agosto de 1987". Relator: Deputado Flávio Palmier
da Veiga. Parecer:. pela adequação financeira e, no mérito,
pela rejeição. Vista: o Deputado Félix Mendonça devolveu
o projeto sem manifestação. Em virtude da ausência do Rela
tor, o parecer foi lido pelo Deputado Germano Rigotto. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 12)
Projeto de Lei n9 2.287/91 - do Poder Executivo (MSG n9

661/91) - que "Cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carrei
ras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria,
e dá outras providências". Relator: Deputado Mussa Demes.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária do projeto
e das emendas da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público de n"' 5, 10, 11, 21, 24, 25, 26 e 27, e
pela inadequação financeira e orçamentária das de nç/l 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
28 e 29. Vista: o Deputado José Dirceu devolveu o projeto,
apresentando voto em separado pela aprovação, com emenda.
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Adiada a discussão. 13) Projeto de Lei n? 2.908/92 - do
Poder Executivo (MSG n° 186/92) - que "Dispõe sobre a
isenção do Imposto de Importação na hipótese que mencio
na". Relator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela adequação
financeira e, no mérito, pela aprovação. Adiada a discussão.
14) Projeto de Lei n° 3.079/92 - do Poder Executivo - que
"altera o art. 33 do Decreto-Lei n9 73, de 21 de novembro
de 1966, modificado pela Lei n° 8.127, de 20 de dezembro
de 1990". Relator: Deputado Delfim Netto. Parecer: pela
rejeição. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer
do relator. 15) Projeto de Lei nQ 183/91 - do Sr. Inocêncio
de Oliveira - que "Dispõe sobre a concessão de incentivos
aos municípios com escolas rurais". Relator: Deputado Ger
mano Rigotto. Parecer: pela adequação financeira e, no méri
to, pela aprovação, com emenda. Adiada a discussão. 16)
Projeto de Lei n? 1.077/91 - do Sr. Ronaldo Caiado - que
"Institui isenção do IPI para materiais básicos empregados
na construção de casas populares, escolas, silos e armazéns
de produtos agrícolas". Relator: Deputado Germano Rigotto.
Parecer: pela compatibilidade financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com emenda. Adiada a discussão.
17) Projeto de Lei n9 1.652/91 - do Sr. Amaury Müller 
que "Dispõe sobre a supressão de punições por falta ao serviço
dos servidores a que se refere e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Flávio Palmier da Veiga. Parecer: pela adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Adiada a discussão. 18) Projeto de Lei n9 2.273/91 - do
Sr. Renato Vianna - que "Cria medidas de proteção, amparo
e fomento às atividades econômicas às vítimas das fortes chu
vas no Estado de Santa Catarina". Relator: Deputado Paulo
Mandarino. Parecer: pela inadequação financeira e, no méri
to, pela rejeição do projeto e do de n9 2.939/92, apensado.
Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator.
19) Projeto de Lei n9 2.469/91 - do Sr. Antonio Bárbara
- que "Concede isenção do Imposto sobre Produtores Indus
trializados - IPI, aos equipamentos e materiais escolares,
quando adquiridos por estabelecimentos de ensino regular".
Relator: Deputado Germano Rigotto. Parecer: pela adequa
ção orçamentária e, nomérito, pela aprovação, com emenda.
Adiada a discussão. 20) Projeto de Lei n9 2.918/92 - do
SI. Victor Faccioni - que "Dá nova redação ao caput do
art. 66 e ao § 19 da Lei n9 8.383, de 30 de dezembro de
1991, que tratam da compensação de tributos e contribuições".
Relator: Deputado Pedro Novais. Parecer: pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Pro
jeto e do de n\' 3.091192, apensado. Tendo em vista a ausência
do relator, o parecer foi lido pelo Deputado Paulo Mandarino.
Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator.
21) Projeto de Lei n? 3.022/92 - do SI. Eduardo Moreira
- que "Concedo isenção de pagamento de taxas e tarifas
de serviços públicos aos aposentados e pensionistas que especi
fica". Relator: Deputado Germano Rigotto. Parecer: pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
ção. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do
relator. Declaração de Prejudicialidade: O Presidente decla
rou prejudicado, nos termos do disposto no art. 164 do Regi
mento Interno, e acatando o parecer do relator, Deputado
Luiz Carlos Hauly, o Projeto de Lei n9 2. 124/91, do Sr.
Nilson Gibson, que altera a redação do art. 53 do Decreto-Lei
n9 199, de 25 de fevereiro de 1967 - que "Dispõe sobre
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências" - por ter a referida matéria perdido a oportu
nidade. Encerrada a matéria constante da pauta, foi aprovada

proposta do Presidente no sentido de que as reuniões ordiná
rias, passassem a ter início, sempre, às 9 horas. Encerramento:
nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os traba
lhos, às 11 horas e 30 minutos. Para constar, eu, Maria Linda
Magalhães, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Presidente e irá à publica
ção. - Deputado Francisco Dornelles.

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO
DO PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES,

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 1992

Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecentos
e noventa e dois, às quatorze horas e cinqüenta minutos,
na sala n9 2, do Anexo UI. da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão Especial em referência, sob a Presidência
do Senhor Deputado Prisco Viana. Compareceram os seguin
tes Deputados: José Carlos Vasconcellos, José Santana de
Vasconcellos, Ney Lopes, Roberto Magalhães, Ronivon San
tiago, Sandra Cavalcanti, Tidei de Lima, Armando Costa,
Cid Carvalho, João Almeida, Nelson Jobim, Nicias Ribeiro,
João de Deus Antunes, Prisco Viana, Geraldo Alckmin Filho,
Edésio Passos, José Dirceu, Cardoso Alves, Rodrigues Palma,
Roberto Franca e Jabes Ribeiro, membros titulares; e Jesus
Tajra, José Burnett, Sérgio Machado, João Henrique, Vir
mondes Cruvinel, Wilson Müller, Osvaldo Melo, Osmânio
Pereira, Hélio Bicudo, Paulo Bernardo, Gastone Righi, Val
demar Costa e Mário Chermont, membros suplentes. Compa
receram também os senhores Deputados Wagner Nascimento,
Sidney de Miguel e Ernesto Gradella. Deixaram de compa
recer os seguintes Deputados: Raul Belém, Miro Teixeira,
Vital do Rego, José Maria Eymael, Álvaro Valle e Benedito
Domingos, membros titulares. Havendo número regimental.
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, para então
esclarecer que o Deputado Cid Carvalho, membro da Comis
são detentor do maior número de legislaturas, é quem deveria
instalar a Comissão. Porém, por estar o referido Deputado
presente a outra reunião, e para que não se perdesse o quorum,
assumia momentaneamente a condução dos trabalhos, fazen
do-o na condição de Deputado com maior número de manda
tos legislativos presente à reunião. Havendo declarado insta
lada a Comissão, o Senhor Presidente passou a ler o Ato
da Presidência constitutivo da mesma, dispensando-se de ler
a relação dos Deputados que a compõem, uma vez já ter
sido distribuída cópia do referido Ato. Feita a leitura, o Senhor
Presidente externou seu entendimento acerca do dispositivo
constitucional que trata da proporcionalidade partidária para
a composição das Comissões desta Casa. A seguir, informou
desconhecer a existência de qualquer chapa para a Presidência
da Comissão, bem como de qualquer acordo feito entre as
Lideranças Partidárias no sentido do preenchimento dos car
gos. Lembrou, porém, ser conveniente que nenhum autor
de projeto desempenhasse a função de Relator ou de membro
da Mesa, para que houvesse imparcialidade e independência
nas decisões a serem tomadas. Ao declarar aberto o processo
de eleição, pediu o Senhor Presidente que as Lideranças apre
sentassem à Mesa os candidatos e os cargos respectivos a
que concorreriam. O Deputado Roberto Magalhães informou
ter recebido comunicação do Líder de seu Partido de que
integraria esta Comissão e de que estava indicado para ser
o Presidente da mesma. Quanto às indicações para os cargos
de Vice-Presidentes, disse não ter informação alguma. Diante
de tal declaração, o Senhor Presidente disse que a tomaria
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como um pedido de inscrição do Deputado Roberto Maga
lhães ao cargo de Presidente, pedindo, então, que os demais
Deputados interessados em concorrer aos cargos da Mesa
registrassem suas inscrições. O Deputado Cardoso Alves suge
riu, para que pudesse ocorrer um entendimento entre os Depu
tados presentes, a suspensão da Reunião. Ao acolher a suges
tão, o Senhor Presidente suspendeu a reunião por dez minutos,
reabrindo-a às quinze horas e dez minutos. No intervalo da
suspensão, foi apresentada à Mesa a seguinte chapa: Presi
dente - Roberto Magalhães; 1~ Vice-Presidente - Cardoso
Alves; 2~ Vice-Presidente - Prisco Viana; 3~ Vice-Presidente
- Geraldo Alckmin Filho; Anunciada a chapa registrada,
o Senhor Presidente determinou à secretaria a distribuição
das cédulas de votação. Antes de iniciada a votação, o Depu
tado João Almeida disse existir na Casa uma praxe no sentido
de manter o acordo feito com base na proporcionalidade das
bancadas que compõem as Comissões, e que, por esse acordo,
e tendo em vista esta Comissão, caberia ao PDT aI' Vice-Pre
sidência. Informou não haver comparecido à presente reunião
nenhum dos titulares do PDT, porém estavam sendo locali
zados, razão por que solicitava ao Presidente aguardasse mais
algum tempo para o início da votação. Ao responder que
se tratava de questão complexa e de natureza política, o Se
nhor Presidente, reconhecendo a chegada ao Plenário do Se
nhor Deputado Cid Carvalho, transferiu a este a Presidência
da reunião bem como a resposta à questão levantada pelo
Deputado João Almeida. Na qualidade de Presidente da Reu
nião, o Deputado Cid Carvalho, em resposta à questão de
ordem, disse entender ser difícil, a esta altura dos trabalhos,
qualquer protelação. Disse existir a possibilidade de que, não
havendo consenso em relação a um determinado cargo na
Comissão, não fosse preenchido tal cargo, o que poderia dar
margem a uma nova eleição. Acrescentou não poder ficar
a Comissão aguardando indefinidamente o processamento da
eleição. Ao dar por respondida a questão de ordem, o Senhor
Presidente convidou o Deputado José Burnett para escruti
nador, passando em seguida à votação. Ao proceder à apura
ção, declarou o Senhor Presidente o total de vinte e cinco
votantes. Observou também ter havido dois equívocos: Pelo
PMDB, votou o Deputado Armando Costa, titular, quando
já havia votado o Deputado João Henrique, suplente. Pelo
PDS, votou o Deputado João de Deus Antunes, titular, quan
do o Deputado Osvaldo Melo, suplente, já havia votado.
Esclareceu o Senhor Presidente que o fato seria apurado sob
o resultado, seria procedida nova votação. Antes de anunciar
o resultado da votação, o Deputado Wilson Müller informou
ao Presidente que a Vice-Presidência desta Comissão, por
acordo de Liderança, caberia ao PDT. Disse que, por questões
que não podia informar, os dois titulares da Comissão, Depu
tado Vital do Rego e Deputado Miro Teixeira, não se encon
travam no recinto. Todavia, pedia fosse considerada a circuns
tância de que acordo de Liderança nOfmalmente não era con
trariado nesta Casa. Requereu, então, fosse suspendida a apu
ração e transferido o processo de eleição a fim de que não
fosse quebrado o acordo de Liderança. Respondeu o Senhor
Presidente que os acordos de Lideranças orientavam a votação
mas não definiam e não decidiam. Disse que o Plenário tinha
liberdade de votar de acordo com a orientação da Liderança.
Acrescentou ter havido um prazo considerável de espera pela
presença dos representantes do PDT, e que não se achava
em condições de conceder a suspensão solicitada. Ao ouvir
as explicações do Presidente, o Deputado Wilson Müller reite
rou seu apelo no sentido de qJle fosse supensa a votação

e o processo de eleição. Ao pedir vênia por não se julgar
em condição de atender ao pedido, o Senhor Presidente deu
continuidade ao processo de apuração, declarando coincidir
o número de votantes com o número de sobrecartas. Antes
de ser apresentado o resultado da eleição, o Deputado Wilson
Müller, em protesto por não ter sido atendido em sua solicita
ção, retirou-se do Plenário, ensejando ao Senhor Presidente
o pedido de que tal manifestação fosse consignada em Ata.
Ainda em momento anterior ao da divulgação do resultado,
o Deputado Edson Silva questionou o processo de votação,
no particular de titulares e suplentes de alguns partidos terem
participado da votação. Esclareceu o Senhor Presidente que
após a apuração ,devolveria ao Plenário a ratificação ou não
do resultado verificado. Procedida a apuração, o Senhor Presi
dente disse entender que, devido ao equívoco de titulares
e suplentes de um mesmo partido terem registrado seus votos
-duas ocorrências -fossem considerados, no cômputo geral
dos votos, como se houvesse dois votos a mais. Todavia como
o incidente em nàda alterava o resultado da votação, decidia
a Presidência pela aprovação do resultado da eleição, como
segue: Total de votantes: 25. Total de votos na chapa completa
na Mesa: 22. Anunciado o resultado, teceram considerações
sobre oprocessç de votação verificado, bem como sobre o
resultado apurado, o~ Deputados Prisco Vianna, Tidei de Li
ma e José Burnett. As indagações apresentadas, manifestou
o Senhor Presidente o seu entendimento de que importava
numa assembléia como a que se verificava escutar e corres
ponder ao desej9 da maioria, e que, mais do que a maioria
dos presentes, manifestara-se favoravelmente ao resultado
anunciado praticamente a unanimidade da Comissão. Disse
reconhecer ter havido, na votação processada, um excedente,
porém insuficiente para, de qualquer forma, alterar o resul
tado da votação. Por esse motivo, proclamava o resultado
da eleição, como segue: Presidente: Roberto Magalhães; 19

Vice-Presidente: Cardoso Alves; 29 Vice-Presidente: Prisco
Viana; 3(' Vice-Presidente: Geraldo Alckmin Filho. Feita a
proclamação do resultado, o Senhor Deputado Cid Carvalho
convidou O Senhor Deputado Roberto Magalhães, Presidente
eleito, para assumir a Presidência da Comissão. Na condição
de Presidente, o Deputado Roberto Magalhães agradeceu a
indicação e a ratificação de seu nome para presidir o colegiado,
congratulando-se" com os demais titulares escolhidos para as
Vice-Presidências. Disse que a tarefa confiada à Comissão
era da maior relevância. Indicou para Relator o Deputado
João Almeida, em quem reconheceu ampla competência para
o trato de questões eleitorais. Passada a palavra ao Deputado
Roberto Franca, Sua Excelência manifestou inconformismo
pela não inclusão, na Comissão, de Partidos com represen
tação nesta Casa. fez, então, um apelo no sentido de que
a Presidência da Comissão examinasse junto ao Presidente
da Casa a possibilidade de Partidos como o PPS, o PV o
PC do B e outros tivessem pelo menos um representante
neste colegiado, proposta essa reiterada pelo Deputado Sidney
de Miguel. Respqndeu o Senhor Presidente que levaria tal
solicitação ao Presidente da Casa, já que a Mesa da Comissão
não tinha poder para decidir sobre tal matéria. Acrescentou
que o trabalho que resultasse da Comissão seria encaminhado
ao Colégio de Líderes, onde todos os partidos estavam repre
sentados. Os Deputados Prisco Viana e José Carlos Vascon
cellos expressaram suas opiniões acerca da matéria objeto
de estudo da Comissão e sobre o prazo para a realização
dos trabalhos. Manifestou o Senhor Presidente a opinião de
que não gostaria de ver a Comissão dividida em subcomissões.
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A sua proposta era no sentido de que houvesse uma partici
pação de todos os membros do colegiado na apreciação de
todos os Projetos. Propôs também que a Comissão, numa
primeira fase dos trabalhos, se reunisse ordinariamente uma
vez por semana, podendo ser às quartas-feiras, às 14h30min,
no mesmo plenário da presente reunião. Sugeriu o Deputado
Cid Carvalho que o ritmo dos trabalhos fosse determinado
pelas necessidades constatadas pela Presidência e Relataria
da Comissão. Ao agradecer a sugestão do Deputado Cid Car
valho, e após ter debatido com o Deputado Prisco Viana
um melhor horário para as reuniões da Comissão, o Senhor
Presidente marcou reunião para quarta-feira próxima, dia 28,
às 14h30min, ocasião em que o Relator apresentaria um plano
de trabalho. A seguir, propôs o Senhor Presidente trabalhasse
a Comissão de forma segmentada, iniciando as atividades,
se possível, pela Lei Orgânica Partidária, pois já havia pro
postas sobre tal matéria. O Deputado José Dirceu, após reco
nhecer o mérito da Presidência eleita para a condução dos
trabalhos, expressou o seu entendimento de que a matéria
era a mais importante em tramitação nesta Casa e de que
só seria possível alcançar a reforma eleitoral e partidária atra
vés de acordos e concessões mútuos. O Deputado Roberto
Franca, ao reconhecer que a questão partidária era uma das
mais polêmicas entre as que serão apreciadas, propôs, a título
de não retardar os trabalhos, inicialmente o exame das ques
tões mais consensuais, evoluindo daí para as mais polêmicas.
Após fazer considerações sobre por que não julgava tão amplo
o espectro polêmico envolvendo a questão partidária, o Se
nhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, Deputado
João Almeida, que, inicialmente apresentou suas congratu
lações ao Presidente e aos Vice-Presidentes eleitos. Disse que
o alcance do trabalho era muito amplo e de muita responsa-
muito grande, o que permitia à Comissão dar uma certa

celeridade aos trabalhos. Informou que o Senado Federal tam
bém tomara a iniciativa de tratar do mesmo assunto, e que,
naquela Casa, a matéria já se encontrava em discussão na
Comissão de Constituição e Justiça. Ressaltou a importância
de a Comissão imprimir celeridade aos trabalhos, sob pena
de a Câmara dos Deputados perder a iniciativa da matéria
para o Senado Federal. Propôs-se a, na quarta-feira próxima,
apresentar um plano de trabalho e, possivelmente, até uma
minuta preliminar da consolidação das propostas que tramitam
na Casa referentes à lei de organização dos partidos políticos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente reunião, às dezesseis horas e vinte minu
tos, tendo antes ratificado a convocação de outra para quarta
feira próxima, dia vinte e oito, às quartorze horas e trinta
minutos, na sala n'! 2, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados.
Havendo sido· gravada a presente reunião, as notas taquigrá
ficas, contendo a íntegra dos dehates, quando transcritas, revi
sadas e datilografadas, constituirão parte integrante desta Ata.
E, para constar, eu Luiz César Lima Costa, secretário, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, irá à publicação.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEI<'ESA NACIONAL

O Deputado José Augusto Curvo, Presidente da Comis
são de Defesa Nacional, fez a seguinte

Distribuição n9 15/92

Em 13-8-92
Ao Deputado MORONI TORGAN:
Projeto de Lei nU 1.264/91- do Poder Executivo (Mensa

gem n° 296 de 1991) - que "autoriza a reversão ao Município
de Aragarças, Estado de Goiás, do terreno que menciona".

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1992. - Marei Bernar
des Ferreira, Secretária.

Distribuição n9 16/92

Em 2-9-92
Ao Deputado ROBERTO MAGALHÃES:
Projeto de Lei n~ 2.321/91 - do SI. Osvaldo Fur1an 

que "altera dispositivo da Lei n" 7.525, de 22 de julho de
1986, que estabelece normas complementares para a execução
do disposto no art. 27 da Lei n~ 2.004, de 3 de outubro de
1953, com a redação dada pela Lei nU 7.453, de 27 de dezembro
de 1985".

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1992. - Marei Ber
nardes Ferreira, Secretária.

Distribuição n~ 17/92

Em 15-9-92
Ao Deputado FRANCISCO RODRIGUES:
Projeto de Lei n° 1.338/91 - dos Srs. Paulo Ramos e

Jair Bolsonaro - que "fixa a contribuição para a pensão
militar federal, estabelece limites para as pensões militares
estaduais e dá outras providências".

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1992. - Marei
Bernardes Ferreira, Secretária.

Distribuição nQ 18/92

Em 16-9-92
Ao Deputado JAIR BOLSONARO:
Projeto de Decreto Legislativo nQ 199/92 -do SI. Eduar

do Jorge - que "susta a aplicação do art. 4'1 da Lei Delegada
n~ 12, de 7 de agosto de 1992, que dispõe sobre a instituição
de Gratificação de Atividade Militar para os servidores milita
res das Forças Armadas".

Sala da Comissão, 16 de setembro de 1992. - Marei
Bernardes Ferreira, Secretária.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

Distribuição n9 8/92

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado Paulo de
Almeida

Em 21-10-92
Ao SI. ALACfD NUNES:
1) Projeto de Decreto Legislativo n'! 177192 - da Comis

são de Relações Exteriores (Mensagem n\' 677/91) - que
"aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Hong Kong, em 6 de setembro de 1991".

2) Projeto de Decreto Legislativo n" 194/92 - da Comis
são de Reiações Exteriores (Mensagem n" 402191) - que
"aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regu
lares, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brastlia,
em 7 de maio de 1991".

3) Projeto de Lei n9 2.724/92 - do SI. Maurici Mariano
- que "dá nova redação aos arts. 181 e 182 da Lei n~ 7.565,
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de i9 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasi
leiro de Aeronáutica".

4) Projeto de Lei nO 2.952/92 - dos Srs. Delcina Tavares
e Munhoz da Rocha - que "altera a redação do art. 229
da Lei n? 7.569, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".

Ao Sr. ANTONIO MORIMOTO:
1) Projeto de Lei n\' 3.073/92 - da Srª Adelaide Neri

- que "concede prioridade à pavimentação da Rodovia
BR-364, no trecho que especifica".

Ao Sr. AUGUSTO CARVALHO:
1) Projeto de Lei n" 1.180/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "altera a Lei nQ 5.108, de 21 de setembro de 1966,
que "institui o Código Nacional de Trânsito", tornando obri
gatório o uso de aparelho de aferição de dosagem alcoólica
no organismo, nas estradas federais em todo o território nacio
nal".

2) Projeto de Lei n" 2.794/92 - do Sr. Fábio Feldmann
- que "dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
da poluição causada por lançamento de óleo, substâncias noci
vas e outros poluentes em águas sob jurisdição nacional e
dá outras providências".

Ao Sr. CARLOS BENEVIDES:
1) Projeto de Lei n" 2.789/92 - do Sr. José Genoíno

- que "restringe o uso de embarcações miúdas nas praias
públicas e áreas seletivas estabelecidas pela autoridade muni
cipal".

Ao Sr. CÉSAR BANDEIRA:
1) Projeto de Lei no 311/88 - do Poder Executivo (Mensa

gem n° 3/88) que "dispõe sobre a criação do Conselho Nacional
da Habitação e dá outras providências".

2) Projeto de Lei Complementar n° 123/92 - do Sr. Nil
son Gibson - que "estabelece normas de acesso à habitação
para a população de baixa renda".

Ao Sr. DANIEL SILVA:
1) Projeto de Lei n~ 3.128/92 - do Sr. José Luiz Maia

- que "obriga a construção de área para a prática de 'esporte
coletivo nos conjuntos habitacionais financiados pelo Governo
Federal".

Ao Sr. JAIRO CARNEIRO:
1) Projeto de Lei n" 476/88 - do Poder Executivo (Men

sagem n\' 129/88) - que "dispõe sobre convenção e reajusta
mento de aluguéis nas locações residenciais de prédio urbano,
e dá outras providências".

2) Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
n° 1.505-A/89, que "acrescenta parágrafo único ao art. 15
da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, isentando de
projeto e responsabilidade técnica construções em zonas rurais
de até 120m" de área".

Ao Sr. JOÃO COLAÇO:
1) Projeto de Lei n') 3.094/92 - do Sr. Flávio Palmier

da Veiga - que "dispõe sobre os acidentes provocados por
animal na pista".

Ao Sr. LUIZ PONTES:
1) Projeto de Lei Complementar no 114/92 -do Sr. Vas

co Furlan - que "altera o art. 3° da Lei Complementar n"

62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre
o cálculo, a entrega c o controle das liberações dos recursos
dos Fundos de Participação".

Ao Sr. MÁRIO MARTINS:
1) Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n?

1.nO-A/89 - que "estabelece condições mínimas de segu
rança para o transporte coletivo de escolares".

2) Projeto de Lei n'" 57-B/91 - do Sr. Nilson Gibson
- que "dispõe sobre o transporte de empregados, fornecido
pelo empregador, ao local de serviço".

3) Projeto de Lei n') 3.153/92 - do Sr. Antonio de Jesus
- que "estabelece desconto para as autoridades religiosas
nos transportes que especifica".

Ao Sr. MUNHOZ DA ROCHA:
1) Proposta de Fiscalização e Controle n" 49/92 - do

Sr. José Cicote que "solicita que a Comissão de Viação e
Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior requeira ao
TCU auditoria de natureza patrimonial nas unidades da Rede
Ferroviária Federal SIA - RFFSA, nos Estados de São Paulo,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e na Superintendência de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais".

Ao Sr. NICIAS RIBEIRO:
1) Projeto de Lei n° 2.672/92 - do Sr. Rubens Bueno

- que "altera o art. 53 da Lei n? 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências".

2) Projeto de Lei n" 3.115/92 - do Sr. Roberto Cardoso
Alves - que "dispõe sobre a regularização de parcelamentos
urbanos para a população de baixa renda implantados irregu
larmente e dá outras providências".

Ao Sr. PAULO TITAN
1) Projeto de Lei n" 968-A/91 - do Sr. Murilo Pinheiro

- que "dispõe sobre a uniformização de preços de asfalto
nos Municípios da Amazônia Legal e dá outras providências".

Brasllia, 21 de outubro de 1992. - Ronaldo de Oliveira
Noronha, Secretário.

Redistribuição no 3/92

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado Paulo de
Almeida

Em 21-10-92
Ao Sr. AUGUSTO CARVALHO:
1) Projeto de Lei n" 1.522/91 - do Sr. Max Rosenmann

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do
talão de notificação das infrações de trânsito e dá outras provi
dências" .

Ao Sr. CÉSAR BANDEIRA:
1) Projeto de Lei n° 1.734/91 - do Sr. Pedro Corrêa

- que "institui, junto à Caixa Econômica Federal, o Projeto
Casa-Transporte".

Ao Sr. PEDRO IRUJO:
1) Projeto de Lei n? 2.228/91 - do Sr. Pedro Novais

- que "altera dispositivos do Código Nacional de Trânsito".
Brasília, 21 de outubro de 1992. - Ronaldo de Oliveira

Noronha, Secretário.
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MESA .....,

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (pMDB)

10 Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (pMDB)

ZO Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (pDT)

10 Secretário:
INOC"ê:NCIO OLIVEIRA (PFL)

ZO Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

30 Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

40 Secretário:
MAX ROSENMANN (pRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (PTB)

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFUPRN/PSC

U:ler

Luís EDUARDO
Vice-IJderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Ulcr
JOSÉ unz MAIA

Vice-lJdcres

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

Uler
EDEN PEDROSO

Vice-Uéleres

Josê Carlos Vasconcellos
AntOnio dos Santos
AntOnio Holanda
Átila Lins
César Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo TInoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
Josê Múcio Monteiro

Maluly Netto
Maviel Cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Odelmo LeBo
Paes Landim

Roberto Magalhaes
Romel Anf.sio

Sandra Cavalcanti
Tony Gel

Josê Carlos Aleluia
Maurício Calixto

Gerson Peres
Aêcio de Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

Teresa Jucá
Victor Faccioni
José Lourenço

Amaral Neto

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

Uler

GENEBALDO CORREIA

Vice-Uderes

Jackson Pereira
Rubens Buaeno
Sérgio Machado

Carlos Lupi
Paulo Ramos

Márcia abilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Aldo Pinto
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson MUller

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

Uler
JQSÉSERRA
Vice-Uderes

AntOnio Carlos Mendes Thame
Adroaldo Streck
Artur da Távola
Jabes Ribeiro.

JoBo Henrique
Josê Maranhao

José Thomaz NonO
Luiz carlos Santos

zaire Rezende
Maurílio Ferreira lima

Manoel Moreira

César Maia
ad Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Germano Rigouo
Jotlo Almeida



PARTIDODOSTIUillALHADO~

-PT-
Uler

EDUARDO JORGE

Vice-Uleres

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-

Uler
NELSON MARQUEZELU

Vice-Uleres

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-
Uler

CÉUO DE CASTRO

Vice-Uleres

Luiz Piauhylino Roberto Franca
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

-PST-
Uler

LUIZ CARLOS HAULY
Vice-Ulcres

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidélis

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

João Mendes
Augustinbo Freitas
AntOnio Morimoto
Roberto Jefferson

Jones Santos Neves
Getúlio Neiva

Nan Souza

Uler
RICARDO IZAR

Vice-lideres
João Teixeira

Diogo Nomura

Pedro Valadares

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Uler

JONNAL LUCAS

Vice-Uderes

PARTIDO TRABALHISTA

RENOVADOR

-PTR-
Uler

EURIDES BRITO

Vice-lideres
Salatiel Carvalho Mário Chermont

PARTIDO LIBERAL

-PL-

Paulo Mandarino
José Maria Eymael

Avenir Rosa
Francisco Coelho

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

Uler

ALDO REBELO

Vice-Uder

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS-
PARTIDO POPULAR

SOCIALISTA

-PPS-

PARTIDO VERDE

-PV-
PARTIDO REPUBLICANO

PROGRESSISTA
-PRP

PARTIDOSOQALDEMOCRÁTICO
-PSD-



COMISSÓES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PTR
E POLmCA RURAL

B. Sá 1 vaga

Presidente: Dep. Vadão Gomes (Bloco-SP) PSB1° Vice-Presidente: Dep. Otto Cunha (Bloco-PR)
']f' Vice-Presidente: Dep. Hêlio Rosas (PMDB-SP) Álvaro Ribeiro3° Vice-Presidente: Dep. Romem Filho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco Romem Filho

Arno Magarinos Ronaldo Caiado PCdoB
Evaldo Gonçalves Tadashi Kuriki
Ibere Ferreira Vadão Gomes Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury Vitório Malta PRS
Otto Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer Josê Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Leomar Quintanilha
Derval de Palva Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klein
Hêlio Rosas Pedro Abrão Abelardo Lupion Maviael Cavalcanti
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg Antonio Ueno Odelmo Leão
Joni Varisco Virmondes Cruvinel Camilo Machado Osvaldo Coelho

PDT Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivanio Guerra Romel Anísio
Lael Varella Wagner do Nascimento

Aroldo Goes Laerte Bastos Leur Lomanto 1 vaga
Carlos Cardinal Luiz Girão
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Bender Domingos Juv~nil Josê Maranhão
João Tota Paulo Mourão Fernando Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo Titan

PSDB
José Maranhão 6 vagas

Andrê Benassi Rubens Bueno PDT
Cid Carvalho (pMDB) Wilson Moreira
Osório Santa Cruz (PDC) Beraldo Boaventura Junot Abi-Ramia

PT Clóvis Assis 1 vaga
Josê Carlos Coutinho

Adão Pretto Pedro Tonelli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aécio de Borba Djenal Gonçalves
PTB Carlos Azambuja Fetter Júnior

Augustinho Freitas Wilson Cunha PSDB
Roberto Torres

Antonio Faleiros Luiz Pontes
PDC Ja1;les Ribeiro Oswaldo Stecca

João Batista Motta
Samir Tannús

PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino Costa Wilmar Peres A1oizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgllio Pinheiro Landim (pMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra PSDB
PL

Jarvis Gaidzinslti Wellington Fagundes
João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu Tha Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Reditário Cassai Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival FreiúlS Tilden Santiago

PSB
P1B

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria ValacU10 (PDS)
PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

secretário: Jose Maria de Andrade Córdova
Ariosto Holanda

Ramal: 6978/6979/6981 PST
ReuniOCS: 4-S e S-S feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI:QNCIA E TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (pMDB)

PCB
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-8P) Roberto Freire1° Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (PT-AP)
'11' Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-8P) Suplentes
:r' Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo cedraz Luciano Pizzato
Bloco cesar Bandeira Luis Eduardo

César Souza Paulo Marinho
Angelo Magalhães JerOnimo Reis Délio Braz Pedro !rujo
Arolde de Oliveira Jose Mendonça Bezerra Gilson Machado Renato Johnsson
Carlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto Ruben Bento
Eraldo Trindade Maurício Calixto PMDB
Fausto Rocha Paulo Uma
George Taltimoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros

PMDB Manoel Moreira Tidei de Uma
4 vagas

Aluizio Alves Laprovita Vieira PDT

Domingos Juvenal Luiz Tadeu Leite Aldo Pinto Edson Silva
Eliel Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi
Hagahús Araujo Roberto Valadão PDS
Henrique Eduardo Alves 1 vaga Daniel Silva José Teles

PDT Gt;rson Peres Ruberval Pilotto
Beto Mansur Odinba Campos lbrahim Abi-Ackel
Carlos Lupi José Vicente Brizola



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho João Natal Mendes Ribeiro
Flávio Arns Jackson' Pereira João Rosa Nelson Jobim

PT José Dutra Nilson Gibson
José Luiz Qerot . Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz NonO Ulysses Guimarães
José Genofno sandra Starling Luiz carlos Santos 1 vaga

PTB
PDT

Aldir cabral Paulo de Almeida
D6rcio Knop Sérgio Cury
Luiz Salomão Vital do Rego

Gastone Rigbi Vivaldo Barbosa
PDC PDS

samir Tannús Adylson Motta Ibrabim Abi-Ackel

PL
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana
Gerson Peres

Flávio Rocba Robson Tuma PSDB

PTR Israel Pinbeiro Filbo (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Morom Torgan Sigmaringa Seixas

Ubaldo Dantas

PSB PT

Roberto Franca Edésio Passos José Genoíno

PST Hélio Bicudo Sandra Starling

José Felinto PTB

carlos Kayatb Mendes Botelbo
PCdoB Gastone Rigbi Nelson Trad

1 vaga PDC

PPS
José Maria Eymael Rodrigues Palma (pTB)

Sérgio Arouca
PL

Irani Barbosa Wilson Müller (pDT)
secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Robson Tuma
Ramal: (f)06/69ff7/6908/6910

PTRReuniao: 4l1;s feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÁO DE CONSTITUI,ÇÃO Benedito Domingos Reditário cassol

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSB

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB) Luiz Piaubylino

1° Vice-Presidente: Dep. João Rosa (pMDB-MG) PST
'1P Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB) Pedro Valadares
3" Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

PCdoB
Titulares Haroldo Lima

Bloco
Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
Átila Lins Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Oeonâncio Fonseca Roberto Magalhães Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel José Burnett Rubem Medina
Messias Góis Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite Bloco
Armando Costa Neif Jabur
Ary Kara Nestor Duarte Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Ubiratan Aguiar Freire Júnior Maruli Guimarães
João Henrique Valter Pereira João Maia Nelson MarquezelIi
Jurandyr Paixão 1 vaga Josê Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT
PMDB

Aroldo Goes liberato Caboclo
Carlos Lupi Mendonça Neto Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pedroso Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos
PDTJoão de Deus Antunes Vasco Furlan

Marcelino Romano Machado
Beth Azize Regina Gordilho

PSDB Edson Silva

Edmundo Galdino Osmânio Pereira PDS
Fábio Feldmann Paulo Silva Aécio Neves (PSDB) 1 vaga
Magalhães Teixeira Amaral Netto

PT PSDB
Agostinho Valente José Dirceu Fábio Feldmann Marco Penaforte
João Paulo Pedro TonelIi Tuga Angerami

PTB PT

Cardoso Alves Roberto Jefferson Josê Cicote Valdir Ganzer
Edison Fidelis Roberto Torres PTB

PDC Aldir Cabral Hilário Coimbra

Francisco Coelho Jair Bolsonaro PDC

PL
Nan Souza (pS1)

Ricardo Izar
PL

Getúlio Neiva
Josê Augusto Curvo Wellington Fagundes

PTR
PTR

Mário Chermont 1 vaga
Mário Chermont

PSB
PSB UIdurico Pinto

Miguel Arraes PV
PST Sidney de Miguel

Luiz Carlos Hauly Suplentes

PCdoB Bloco

Renildo Calheiros Arno Magarinos Tadashi Kuriki

secretário: Luiz Hernrique CascelIi de Azevedo. Fátima Pelaes Sarney Filho

Ramal: 6922 a 6925 Paulo OCtávio ~ Gomes da Rocha

Reunioes: 31lg, 41lg e SIlg feiras, às 10:00. Plenário, sala l. Pedro Corrêa 1 vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
Ricardo Murad

PMDB
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alofzio Santos Luiz Soyer
Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP) 5 vagasPDT
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE)
2" Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (BlOCO-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal

30 Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucã PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra

PT PL
Benedita da Silva Josê Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

PTB PTR
Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avenir Rosa 1 vaga

PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro Angelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Átila Lins Vadão Gomes
Josê Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga

secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4Bs feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Luiz Gira0 Paulo Ramos
1° Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) 1 vaga
'1P Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-SP) Basflio Villani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti José Serra Saulo Coelho
Ézio Ferreira Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
Josê Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Felipe Neri José Belato Felix Mendonça Nelson Marquezelli
Gonzaga Mota José Geraldo
João Almeida Lúcia Vania PDC

2 vaga Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bornier
Marino Clinger PTR

PDS João Colaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST

Ernani Viana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7026

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4Bs feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

José Fortunati
Lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS)
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - 00)
'lfJ Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (PMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (PTR - MA)

Titulares
Bloco

PDT
Carlos Lupi Vital do Rego
Carrion Junior

PDS
Edevaldo AlveS da Silva Telmo Kirst
Fernando Carrion

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Helio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

AntOnio Barbara
Arnaldo Faria de Sá
Camilo Machado
Euclydes Mello
Orlando Pacheco

Adelaide Neri
Aecio de Borba (PDS)
Hermfnio Calvinho

Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

1 vaga

PMDB Jairo Azi
João Henrique

Renildo Calheiros (pC do B) Jarvis Gaidzinski
Ubiratan Aguiar

1 vaga Eurides Brito

PDC

PL

PTR

Eduardo Mascarenhas
Lúcia Braga

PDS
Ângela Amin
Cefso Bernardi

PSDB

Artur da Távola
Flávio Arns

PT

PDT
1 vaga

Maria Valadão

Osmânio Pereira

PSB
Célio'de Castro

PST
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905nOlOn013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RI)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
'lfJ Vice-Presidente: Dep. BasOio Villani (pDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

bire Rezende Jackson Pereira
4 vagas José Serra

Florestan Fernandes
Paulo Delgado

PTB
Fábio Raunheiti

PDC
José Linhares (PSDB)

PL
Álvaro Valle

PTR
Costa Ferreira

PSB
Maria Luiza Fontenele

PST
João Teixeira (PL)

Suplentes

Bloco
Benedito de Figueiredo
Qeonâncio Fonseca
Edmar Moreira
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

PMDB

Derval de Paiva
Jose Luiz Clerot

Raul Pont

S610n Borges dos Reis

MarHu Guimarães
Murilo Pinheiro

Paulo Uma
Paulo Romano

Titulares
Bloco

Benito Gama
César Souza
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

PMDB
César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Gérmano Rigotto
João Carlos Bacelar

PDT
Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia

PDS
Basflio Villani
Delfim Neto

PSDB

Jose Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel Castro
Mussa Demes

Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sergio Naya
Wilson Campos

Sérgio Gaudenzi

Jose Lourenço

Paulo Hartung



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira Lima (pMDB)

PTB Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
Fêlix Mendonça Paulo Heslander 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC z:> Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
Paulo Mandarino Pedro Novais 30 Vice-Presidente: Dep.Josê Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier Bloco

PTR Abelardo Lupion Josê Santana de Vasconcelos
carlos camurça Aracely de Paula Murilo Pinheiro

PSB Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sérgio Guerra
Elfsio Curvo Sérgio Barcellos

PST PMDB
Luiz carlos Hauly

Suplentes Eduardo Moreira Marcelo Barbiere
Gilvan BorgeS Olavo Calheiros

Bloco Marcos Uma Pedro Tassis
Augusto Farias José carlos Vasconcelos PDT
Clcto Falcão Roberto Magalhães Paulo Ramos 2 vagas
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimoto Tourinho Dantas PDS
JerOnimo Reis 1 vaga carlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB PSDB
Gonzaga Mota Lúcia Vânia Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hélio Rosas Nelson Jobim
3 vagas PT

PDT
Agostinho Valente Alcides Modesto

Junot Abi-Ramia Miro Teixeira PTB
Valdomiro Uma

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)
João Tota Roberto campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Avenir RosaRose de Freitas Wilson Moreira

Sérgio Machado PL

PT Getúlio Neiva

Laire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira PTRPaulo Bernardo

PTB
Marcelo Luz Pascoal Novaes

Anibal Teixeira Matheus Iensen PRS
PDC José Ulisses de Oliveira

José Maria Eymael PPS
PL

João Fagundes (pMDB)
João Teixeira 1 vaga Suplentes

PTR Bloco
Marcelo Luz

Alacid Nunes Maviael cavalcanti
PSB Jonas Pinheiro Otto Cunha

Luiz Piauhylino José carlos Aleluia Vicente Fialho

PST José Reinaldo Werner Wanderer

Romero Filho PMDB

Secretária: Maria Linda Magalhães
Aloisio Vasconcelos Mauro Miranda
Herminio calvinho Nfcias Ribeiro

Ramal: 6959/69f1J/6989 Jorge Tadeu Mudalen 1 vaga
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5.



PDT PSDB
:êlio Dalla-Vecchia Wilson Müller
Márcia Obilis Viana Jayme Santana 1 vaga

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Anibal Teixeira cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes PDC
Francisco Coelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário Coimbra PL

Diogo Nomura
PDC

Leomar Quintanilha PTR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PTR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira campos

José Aldo (pDC)

PPS Suplentes

1 vaga
Bloco

Secretária: Matia Eunice Torres Vilas Bôas
AntOnio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4-S feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAçóES
PMDB

EXTERIORES
Geddel Vieira Lima Ulysses Guimarães

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM) João Rosa Virmondes Cruvinel
Murilo Rezende 1 vaga

10 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (pL-SP) Osvaldo Melo (PDS)
'J:> Vice-Presidente: DeP. Francisco Coelho (PDC-MA)
3OVice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira campos (pDC-TO PDT

Amaury Müller Vivaldo Barbosa

Titulares Sérgio Cury
PDS

Bloco Adylson Motta José Lourenço
AntOnio Ueno Ney Lopes PSDB
Qeto Falcão Osvaldo Coelho Aécio Neves João Faustino
Leur Lomanto Paulo OCtávio Moroai Torgan
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Alofsio Vasconcelos .Luiz Viana Neto PTB

AntOnio carlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thame (PSDB) NeifeJabur PDC
Ary Kara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edi Siliprandi Haroldo sabóia PTR
Mendonça Neto

salatiel carvalhoPDS
Djenal Gonçalves José Teles



PSB
Uldurico Pinto

PCdoB

Aldo Rabelo

Secretária: Andrêia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reunioes: 3-S, 4-S e 5a feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

Arnaldo Faria de Sá
Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity

Suplentes
Bloco

Jairo Carneiro
Joao Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitória Malta

PMDB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1°Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - CE
'lf' Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
30 Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares
Cidinha Campos Marino Clinger
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin Osvaldo Bender

Jório de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
Josê Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

PDC
Eduardo Siqueira Campos . Osório Santa Cruz

PL

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
IvAnio Guerra
José Egydio

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
MaurOioFerreira Lima

Cióvis Assis'
liberato Cabloco

Cêlia Mendes
Jono Rodolfo

Bloco

PMDB

PDT

PDS

PSDB

Eduardo Moreira
Nelson Proença
Rita Camata

Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sêrgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

Paulo Portugal Avelino Costa

B.Sá
Teresa Jucá

José Carlos Sabóia

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

2 vagas
PDT

PTR

PSB

PST

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4&s feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
'lf' Vice-Presidente: Dep. Dêlio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: DeP. Josê Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Antonio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

salatiel Carvalho

1 vaga

Delcino Tavares

Geraldo Alckmin Filho

PT
Joao Paulo

PTB
Roberto Jefferson

PDC

Jandir:a Feghali (pC do B)

PL

PTR

PSB

PST

Aldo Rebelo (pc do B)
Dêlio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

Josê Burnett
Luis Eduardo

Sê Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (P1) Maurici Mariano
Jurandir Paixão Tidei de Uma Irani Barbosa
Mauri Sérgio zaire Rezende PTR

1 vaga
PDT Wanda Reis (Bloco)

Amaury Müller Carlos Alberto campista PSBBeraldo Boaventura
PDS 1 vaga

Hugo Biehl Maria Laura (P1) PRS
João de Deus Antunes

PSDB José m(c;ses de Oliveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio St:cretário: Antonio Lufs de Souza Santana
Jabes Ribeiro

Ramal: 6887/69c;KJnOO4{lOO7
PT Reunião: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 11.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URB~O

Caldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidélis E INTERIOR
PDC

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTBIRJ)

Ricardo Izar
1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (pTB/PR)
Z3 Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)

PTR 3° Vice-Presidente: Dep. Augusto carvalho (pCB/DF)
Mário de Oliveira

PSB Titulares
Jose carlos Sabóia Bloco

PRS
Rose de Freitas (PSDB)

Alacid Nunes José MouraSuplentes Augusto Farias José Reinaldo
Bloco César Bandeira Lael Varella

Eraldo Trindade Messias Góis
Efraim Morais , Pedro Irujo
Ivan Burity .Romel Anfsio

Euclydes Mello Mussa Demes Jairo carneiro Simão Sessim
Flávio Derzi Sérgio Barcellos
Júlio Cabral 1 vaga PMDB

PMDB
Carlos Benevides Mauro Miranda

Augusto Carvalho (PCB) Nilson Gibson Fernando Diniz Murilo Rezende
Jaques Wagner (P1) 3 vagas José Maranhão Nicias Riberiro
Renato Vianna Lafre Rosado Paulo Titan

PDT Mário Martins 1 vaga
Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT
Paulo Ramos

PDS Aloizio SantoS (PMDB) Junot Abi-Ramia
Carlos Santana (P1) Pedro Pavão Francisco Rodrigues (PTB) Valdomiro Lima
Paulo Mourão

PSDB PDS
Jayme Santana Sigmaringa Seixas

Daniel Silva Francisco DiógenesTuga Angerami
PT Fernando Carrion Telmo Kirst

Edésio Passos Ernesto Gradella
PSDBPTB

João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munhoz da Rocha
PDC Luiz Pontes Saulo Coelho

Eduardo Matias



PT PDC
Carlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito
Ernesto Gradella Ricardo Moraes PL

PTB André Benassi (PSDB) Maurício Campos

Antonio Morimoto Paulo de Almeida
PTR

Alberto Haddad Carlos Camurça
Onaireves Moura PSB

PDC Maria Luiza Fontenele

Carlos Albuquerque Jairo Azi PST
PL Francisco Silva

José Felinto (pST) 1 vaga PCdoB
1 vaga

PTR PCB
Joao Colaço Osvaldo Reis Roberto Freire

PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Roberto Franca

PST Ramal: (1)73 a 6976
Carlos Scarpelini Reuniao: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.

PCdoB
Leopoldo Bessone (pMDB) COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PPS
Augusto Carvalho Presidente: José Augusto Curvo (pL - M1)

10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)
Suplentes '1!' Vice-Presidente: Dep. A1dir Cabral (PTB - RJ)

Bloco 30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE)

Antonio Barbara José Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos Bloco
Carlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odeltm Leao
Elísio Curvo Ronaldo Caiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra C.avalcanti Átila Lins Paes Landim
José Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhaes

PMDB
PMDB AntOnio de Jesus Marcelo Barbieri

Eduardo Moreira Nilton Baiano Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Eliel Rodrigues Pinheiro Lanim Joao Fagundes Maurllio Ferreira Lima
Etevalda Grassi de Menesses 4 vagas PDTMauri Sérgio

PDT Maurício Campos (PL) Wilson Müller
Beth Azize Décio Knop Paulo Ramos
Beto Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

Carlos Virgflio Maria Valadão Carlos Virgflio Fernando Carrion
Joao Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Koyu lha Vitório Medioli Moroni Torgan Rose de Freitas

Ubaldo Dantas 1 vaga PT

PT Hélio Bicudo José Dirceu

PTB
Eduardo Jorge Paulo Paim

A1dir Cabral Fçancisco RodriguesJosé Cicote Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

Carlos Kayath



PL COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Boroier
TERMOS DO ART. 34, INCISO fi, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
Salatiel carvalho REGULAM~ODO ART. 192

PSB
DA CONS O FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloco
Relator: Deputado César Maia

Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
TItulares Suplentes

Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basilio Villani
Elfsio Curvo Daniel Silva

ad carvalho Ivo Mainardi Ézio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermfnio calvinho Pinheiro Landim José Múcio Monteiro Roberto Magalhaes

PDT PMDB

carrion Júnior 1 Vaga César Maia Dejandir Dalpasquale
Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes

José Luiz Qerot Fernando Bezerra Coelho
PDS Lufs Roberto Ponte Odacir Klein

carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

PSDB
Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
carrion Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva Wilmar Peres (PL) PDS

PT José Lourenço Fetter Júnior

José Genofno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto campos

PTB PSDB

Aooibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira Antônio carlos M. Thame
José Serra Paulo Hartung

PDC
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino Costa Ribeiro Tavares
PT

PTR José Fortunatti Paulo Bernardo

Marcelo Luz PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderoey Avelino

Roberto França PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 699SnOOlnOO1.



serviço de ComissOes Especiais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066(7067(1052
Secretário: SOvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIALPARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..l.QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RELATIVOS À PROPRffiDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO

Presidente: (Vago)
1° Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
2P Vice-Presidente: Deputado Magalhaes Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

PDT

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Sido Sessim

PMDB

Eduardo Moreira
Mauri Sêrgio

Vago
Nilson Gibson

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

Josê Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

:Leomar Quintanilha

PL

Wilmar Peres

Serviços de ComissOes Especiais: Anexo fi - Sala 10 
Mezanino.
secretário: Josê Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066(7067(1052

Serviço de Comissoes Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

·COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24, DE 1991, QUE "INSTITUI
SISTEMA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

Presidente: Deputado Josê Thomaz Nonô
1° Vice-Presiç1ente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

Pedro Novais

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhaes
Flávio Dêrzi
Maluly Netto
Romel Anl'sio

Felipe Neri
Joao Henrique
Josê Thomaz Nonô
Luiz Henrique

Joao Teixeira

Titulares

Miro Teixeira
Sêrgio Gaudenzi

Clóvis Assis
Paulo Ramos Adylson Motta

Prisco Viana

Josê Dirceu
Joao Mendes

Jaques Wagner

Vitt6rio Medioli Cardoso Alves
Paulo Silva

Joao Mellao Neto

Josê Maria Eymael

Francisco Di6genes
Josê Teles Osmânio Pereira

César Bandeira
Paes Landim
EIl'sio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

Fernando Bezerra Coelho
Joao Almeida

Josê Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

PMDB

Carrion Júnior
Liberato Caboclo

PTB

PDS

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhaes Teixeira

Vago
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

Cardoso Alves

PT

PDC

Roberto Balestra

PL

Valdemar Costa

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Otto Cunha

Sandra Starling



Serviço de (',omissões F..speciais: Anexo fi-Sala 10- Me7..anino
Secretário: Silvio Avelino da Silva '
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurl1io Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio MeirelIes
'1fl Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NO 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
'1fl Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

Paes Landim Evaldo Gonçalves
Renato Johnsson Flávio Derzi Elísio Curvo Alacid Nunes
Ney Lopes Nelson Morro Luciano Pizzato Atila Lins
Paulo Marinho Wagner Nascimento Ruben Bento George Takimoto

Sérgio BarcellOS Heitor Franco
PMDB Tadashi Kuriki Tony Gel

Luiz Tadeu Leite Eduardo Moreira
Maurl1io Ferreira Lima Hermfnio Calvinho PMDB
Nelson Proença Luiz Soyer
WaIter Nory Tidei de Lima Domingos Juvenil Armando Costa

Joao Fagundes Euler Ribeiro
PDT Valter Pereira Hermfnio Calvinho

Márcia Cibilis Viana AroldoG6es
7..aire Rezende Mauri Sérgio

Valdomiro Lima Beth Azize
PDT

PDS

Fábio MeirelIes
Be·thkize Aroldo Góes

Carlos Azambuja Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia
Roberto Campos Marcelino Romano Machado

PSDB
PDS

Adroaldo Streck Vitt6rio Medioli Maria Valadao ÂngelaAmim
Teresa Jucá Célia Mendes

Titulares Suplentes PSDB
PTB

Cardoso Alves Paulo Heslander Fábio Feldmann Edmundo Galdino
Toga Angerami Osmânio Pereira

PT PTB
Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PDC PT

José Maria Eymael Roberto Balestra lnurival Freitas Ricardo Marias
PDC

PL

Jarvis Gaidzinski
Avenir Rosa Pauderney Avelino

Ribeiro Tavares



COMIssÃO PARLAMENTAR DE IN<lU:tm.ITO . '
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIOrnNCIA CONTRA A MULlIER

Resolução nO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRESIDENTE: Deputada Sàndra Starling
Vice-Presidente: Deputada Marilu Guimar!es '
Relatora: Deputada Etevalda Grasai de Menezes

Titulares Suplentes

"COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADAA INVESTIGAR POSStvEIS IRREGULA
RIDADES NO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO D
VASP"

Requerimento nO 8J91

Prazo: 28-5-92 a 25-9-92
Presidente: Deputado Nilson Gibson
Vice-Presidente: Deputado Mauro Miranda
Relator: Deputado Pedro Corrêa

BlocoP.ai'lamentar
Titulares Suplentes

carlos Roberto Massa - PR
Fátima Pelares - AP
Marilu Guimarães - MS

Camilo Machado - MO
José Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RJ
Bloco Parlamentar

PMDB, ,

Ivan Burity
Pedro Corrêa
10sé Moura

Átila Lins
Fausto Rocha

José Egydio

Adelaide N~d - AC
Etevalda,G~de Menezes - ES
Lúcia Vanià -:- GO.

PDT

Beth Azize - AM

PSDB

Rose de Freitlis - ES

PDS

Ângela Ami'n ":'S€

PT

Sandra Starli"ng - MG

PTB

Raquel Cândido - RO

PL

Robson Toma - SP

PDC

Eduardo Matias - MA

Antônio de Jesus - GO
Rita camata ~ ES

Zila Bezer~a - AC. Luis carlos Santos
Mauro Miranda
Nilson Gibson

Lúcia Braga - PB

Uberato caboclo

Artur da Távola..;. RJ
Tuga Angerami

Célia ,Mendes - AC Pedro Pavão

José Fortunati - RS

cardoso Alves

Roberto Jefferson - RJ

Valdemar Costa

Avelino Costa - MG

Francisco Coelho
Os6rio Santa Cruz - GO

PMDB

PDT

PSDB

PDS

PT

PTB

PL

PDC

Ary Kara
carlos Benevides

Renato Vianna

carlos cardinal

.Adroaldo Streck

José Diogo

Nelson Bornier

Sérgio Brito

Reuniões - LOcai: Anexo 11; Plenário n°
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057

Serviço de ComissOCs Parlamentares
- Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Ramais: 7056/7060 em 28-5-92



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITttICÃO N° 48, DE .1991, QUE. "
"ALTERA DISpbSrnvos DA CONSTITUIÇÃO'

FEDERAL (SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL)".

Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'1P Vice-Presidente: Deputado Basfiio Villani
3" Vice-Presidente: Deputado ('..arrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

TItularCl SuplentCl

Bloco Parlamentar

Serviço de ComissOCs Especiais
- Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretario: Silvio Avelino da Silva
RaDIais: 7066n067 em 20-8-92

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQutnuTo
DESTINADA A CONTINUAR AS INVESTIGACOES

DE IRREGULARIDADES NA CESSÃO DO
CONTROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASll.. S/A,
BEM COMO O ENVOLVIMENTO E AÇÃO DIRETA

DO MINISTtnuO DAS COMUNICAçóES E
DA TELEBRÁS NOS FATOS

Benito Gama
Francisco Dornelles
Ibere Ferreira
Romel Anfsio

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

JoE1o Maia
PMDB

Prazo: 10-6 a· 7-10-92
Presidente: Deputado Messa Demes
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado Luiz Carlos Santos

TItulares

Bloco Parlamentar

Suplentes

PSDB

PDT

Germano Rigotto
José Dutra
Luís Roberto Ponte
Manoel Moreira

Carrion Júnior
Sérgio Gaudenzi

Antonio Carlos Melidcs' Tame
PDS

Basfiio Villani

PT
José Fortunati

PDC

Paulo Mandarino

PL

Flávio Rocha

PTB
Gatone Righi

PTR
Osvaldo Reis

César Maia
Cid Carvalho

Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta

Luiz Girào .
Eden Pedroso

Jackson Pereira

Pedro, Pavão

Paulo Bernardo

, Francisco Coelho

Jones Santos Neves

Edison Fidélis

João Colaço

Ronaldo Caiado Paes Landim
Er~ldo Tinoco Aroldo Cedraz
Mussa Demes José Carlos Aleluia

PMDB

Geddel Vieira Lima Ivo Mainardi
Luiz Carlos Santos Gonzaga Motta
Nestor Duarte NeifJabur

PDT

Paulo Ramos José Vicente Brizola
'PSDB

Luiz Pontes Magalhães Teixeira

PDS

José Lourenço Marcelino R. Machado

PT
Tilden Santiago Chico Vigilante

PTB

, Luiz Moreira Hilário Coimbra

PL

Jones Santos Neves Nelson Bornier

PDC

Jairo Azi Eduardo S. campos

ReuniOes:
Local: Anexo U, Plenário nO
Secretário:



,
DIARIO >DO CONGRESSO, NACIONAL

PREÇO.DH·ASSINATURA

(Inclu.'1a~ as despcsa.'1 de correio via terrestre)

SEÇÃO I (CAmara dos Deputados)

Sem estral Cr$ ,7Q~000,OO até 31/3/92

SEÇÃO I (Senado Federal)

Semestral................ Cr$ 70.000,00 até 31/3/92.

J. avulso ..••............ Cr$ 500,00 até 31/3/92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque
pa'gável,em BrasOia, Nota de Empenho ou Ordem de Pa
gamento pela Caixa Econômica Federal - Agência PAB
CEG RAF, conta corrente nO 920001-2, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - BrasOia • DF
CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Su
pervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações· Coordenação de Aten
dimento ao Usuátio.



CÓOIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei na 8.078, "de .11 de setembro de 1990 - Dispõe so-
bre a proteção do consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice: temático,

Lançamento
Cr$ 800,QO

À venda na Subsecretaria de Edi
çÓes Técnicas - Senado Federal, Anexo
I" 21;0 andar - Praça dos Tres Poderes,
CEP 70160 -BrasOia, DF - Telefones
311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de
cheque nominal ~ Subsecretaria de Ediçoes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal reme
tido ~ Agência ECT do Senado COA 470075.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
:LEGISLATIVA N° 110

(abril a junho de 1991)
Est~ circulando o nO 110 da Revista de Informaçao Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurldi

ca, editada pela Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Federal.
Este número com 398 p~ginas, contém as seguintes matérias:..

·Assinatura·para 1991 (nO 109 a 112).

Cr$ 4.500,00

COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil -
Alcides de Mendonça Lima ..
Tarefa dos partidos políticos no processo de inte
gração da Amêrica Latina -AndréFranco Montora
Os actos legislativos no Direito Constitucional
Português - Jorge Miranda ..
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
- Inocêncio Mártires Coelho .
Os Direitos Humanos como limitações ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa
............~ ~ : .
Revisão constitucional - Geraldo Atabõa ..
Direitó Constitucional Brasileiro (Reflexões so
bre aspectos elementares) - Sebastião Baptista
Affonso .
Mandado de injunção - Marcelo Duarte ..
As Medidas Provisórias no Sistema Jurídico-Cons-
titucional Brasileiro - Fran Figueiredo .; ~.

Aspectos do Regime Constitucional ·da Desapro-
priação - Vitor Rolf Laubé ..
A liberdade de expressão e a propaganda eleito-
ral ilícita - Geraldo Brindeiro .
Questões e direitos relativos à mulher nas Consti
tuições do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria
Vaz de Assis Medina .
Fundações privadas instituídas pelo Poder Públi-
co - Adilson Abreu DaHari .

Au~itoria e.avaliação da execução - Rosinetbe
Monteiro Soares .
Soberania do Poder Judiciário - Antônio de Pá-
dua Ribeiro .
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Pau-
lo Emflio Ribeiro de Vilhena .
A Escola Judicial- Sálvio de Figueiredo Teixeira

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perácio de Paula .
O Programa Brasileiro de Privatização de Empre
sas Estatais - Marcos Juruena Villela Souto .......
Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capi-
tal estrangeiro - Werter R. Faria .
Agricultura e inflação sob o capitalismo periféri-
co - Mauro Márcio Oliveira ..

. A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José
. Artbur Rios .~.: .
Dois momentos' decisivos na vida de Rui Barbo-
sa - Rubem Nogueira .

PESQUISA - Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 .

Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumi-
dor, 1986 ..
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas ..

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 220 andar - Praça dos
Três Poderes, CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do
Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

"' EDIÇÃO DE HOJE: 160 PÁGINAS


