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- Nº 1.002/96, do Exm2 Senhor René Pe
reira de Carvalho, Procuraclor-Geral de Justiça
do Ministério Público do Estado de São Paulo,

comunicando que o expediente (nº 48.271195
MP), foi encaminhando à Central de Inquéritos
Policiais e Processos - CIPP. 05066

- Nº 103196, do Senhor Senador José Sar
ney, Presidente c1q, Senado Federal, encaminhan
do exemplar da Mensagem Presidencial, enviada
ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura
dos trabalhos da 2!!- Sessão Legislativa Ordinária,
da 50ª- Legislatura. 05066

- Nº 179/96, do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lfder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, comunicando que o Deputado Jair Si
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cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar Lyra, Líder do PSB, indicando o Deputado Gervá-
PFUPTB, informando que o Deputado Abelardo sio Oliveira, na condição de titular, e o Deputado
Lupion deixa de fazer parte, como membro titular, Pedro Valadares, como suplente, para integra-
da Comissão Especial destinada a apreciar a rem a Comissão Especial destinada a apreciar e
PEC nQ 1195 :....................................... 95119 dar parecer ao PL n2 1.125/95, do Poder Executi-

- NR 184196, do Senhor Deputado Inocên- vo. 05121
cio Oliveira, Líder do Bloco· Parlamentar - NR 28196, do Senhor Deputado Pauder-
PFUPTB, indicando os nomes dos Deputados do ney Avelino, Presidente da Comissão de Econo-
Bloco Parlamentar PFUPTB, que farão parte da mia, Indústria e Comércio, comunicando a apre-
Comissão Especial destinada a apreciar a PEC ciação do PL nº 1.686191, bem como, autorização
nQ 256-AI95, do Senado Federal. ........,................. 05119 para publicação do referido projeto e do parecer

- NR 185/96, do Senhor Deputado Ino- a ele oferecido. 05121
cêncio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar - N2 29196, do Senhor Deputado Pauder-
PFUPTB, indicando o nome dos Deputados ney Avelino, comunicando a apreciação do PL n2

do Bloco Parlamentar PFUPTB, que farão 396195, bem como, solicitando autorização para
parte da Comissão Especial destinada a publicação do referido projeto e do parecer a ele
apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei oferecido. 05121
n2 1.457/96. 05119 - N2 30/96, do Senhor Deputado Pauder-

_ N2 186196, do Senhor Deputado Inocên- ney Avelino, comunicando a apreciação do PL nQ
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar 216195, bem como, solicitando autorização para
PFUPTB, indicando o nome dos Deputados do publicação do referido projeto e do parecer a ele
Bloco Parlamentar PFUPTB, que farão parte da oferecido. 05121
Comissão Especial destinada a apreciar os PL - NR 31196, do Senhor Deputado Pauder-
nºS 1.325/95 e 1.457196.' 05119 ney Avelino, solicitando a reconstituição do PL 02

- Nº- 362196, do Senhor Deputado José 3.571/93. 05021
Aníbal, Líder do PSDB, indicando os Deputados - N2 33196, do Senhor Deputado Pauder-
B. Sá, Alexandre Santos, Osmânio Pereira e Car- ney Avelino, comunicando a apreciação do PL nQ
los Mosconi, como membros titulares, Vicente Ar- 3.378192, bem como, solicitando autorização para
ruda, Sílvio Torres, Marconi Perillo e Arnaldo Ma- publicação do referido projeto e do parecer a ele
deira, como membros suplentes, para integrarem oferecido. 05021
a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC REQUERIMENTOS
nQ 256-AI95, do Senado Federal. 05120 - Do Senhor Deputado José Fritsch, Presi-

- Nº- 363196, do Senhor Deputado José dente em exercício da Comissão de Agricultura e
Aníbal, Líder do PSDB, indicando os Deputados Política Rural, requerendo audiência das Comis-
Eduardo Mascarenhas, Márcio Fortes, Veda Cru- SÕ8S de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
sius e Leônidas Cristina, como membros titula- formática, e de Defesa do Consumidor, Meio Am-
res, Jorge Anders, Luiz Canos Hauly, Roberto biente e Minorias, para o PL nQ 1.457196. 05121
Rocha e Koyu lha, como membros suplentes, - Do Senhor Deputado Eliseu Resende,
para integrarem a Comissão Especial destinada Presidente da Comissão de Minas e Energia, re-
a apreciar e dar parecer sobre o PL n!!. 1.125195, querendo à apensação dos PL n2s 1.319195 e
do Poder Executivo. 05120 1.386195 ao PL n2 1.210195. 05122

- N2 54/96, do Senhor Deputado Michel Te- - Do Senhor Deputado Jovair Arantes, soli-
mer, Líder do PMDB, comunicando que o Depu- citando registro nos Anais da Casa do artigo pu-
tado Antônio Brasil passa a integrar, na qualidade blicado no jornal O Popular, do dia 31-1-96, com
de Titular, a Comissão Especial destinada a apre- o titulo Deficiência Estrutural, do jornalista João
ciar a PEC n2 17195, em substituição ao Deputa- Canos de Faria 05122
do Genésio Bernardino, que pasSa à qualidade - Do Senhor Deputado Osvaldo Biolchi, re-
de Suplente ;................................................... 05120 querendo a retirada do PL 021.473196. 05123

- NR 23/96, do Senhor Deputado Aldo Re- COMUNICAÇÃO
belo, Líder do PCdoB, indicando a Deputada 80- - Do Senhor Deputado Nelson Bomier, co-
corro Gomes e a Deputada Jandira Feghali, para municando sua filiação ao Partido da Social De-
comporem, como tituJar e suplente, respectiva- mocracia Brasileira - PSDB. 05123
mente, a Comissão Especial destinada a apreciar PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
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da à Constituição nQ 33, de 1995, do Poder Exe- NILSON GIBSON - Viabilizaçãq! pelo Go-
cutivo, que modifica o sistema de Previdência vemo Federal, do Corredor Nordeste, no Estado
Social, estabelece normas de transição e dá ou- de Pernambuco. 05132
tras providências. 05124 ADYLSON MOTTA - Apuração, pela Câ-

IV - Breves Comunicações mara dos Deputados, das fraudes do sistema fi-
LAEL VARELLA - Adoção de providências nanceiro nacional................................................... 05133

contra a exibição, pelas emissoras de televisão, FERNANDO GONÇALVES - Implantação
de programas incitadores de violência.................. 05124 de sistema de vigilância dos fenômenos meteoro-

I'v1ÁRCIO FORTES - Providências adota- lógicos no Estado do Rio de Janeiro..................... 05133
das pelo Governo do Rio de Janeiro para recupe- LAIRE ROSADO - Convocação da banca-
ração dos prejulzos ocasionados por enchentes da federal nordestina para reivindicação ao Presi-
no Estado. Solidariedade ao Governador Marcel- dente Fernando Henrique Cardoso, por ocasião
lo Alencar............................................................... 05124 de sua visita à Região Nordeste, de inicio das

FLÁVIO ARNS - Realização do 11 Congres- obras de transposição de águas do rio São Fran-
so Polônico da América Latina, em Curitiba, Esta- cisco. 05134
do do Paraná. 05125 MAURrCIO CAMPOS - Excelência do de-

PAULO FEIJÓ - Homenagem ao tabelião sempenho da TELEMIG - Telecomunicações de
aposentado Sebastião Jordão Pinheiro, do Muni- Minas Gerais.......................................................... 05134
cfpio de Santa Maria Madalena, Estado do Rio de JAIR BOLSONARO - Solidariedade ao
Janeiro. 05126 Presidente do Peru, Sr. Alberto Fujimori, diante

GONZAGA PATRIOTA - Anúncio da apre- do tratamento a ele dispensado pelos Presiden-
sentação de requerimento de informações dirigi- tes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos
do ao Ministro Pedro Mallan, da Pasta da Fazen- Deputados, do Senado Federal e pelo Partido
da, e ao Secretário da Receita Federal, Everardo dos Trabalhadores................................................. 05135
Maciel, sobre a cobrança do Imposto Territorial LUIZ CARLOS HAULY - Conveniência da
Rural - ITR -, do exerclcio de 1995, no Estado revogação, pelo Governador Jaime Lerner, do
de Pernambuco. 05126 Estado do Paraná, de medida sobre a retirada de

NELSON MARCHEZAN - Anúncio da subsldios na distribuição de energia elétrica à po-
apresentação de projeto de lei sobre alternativa pulação de baixa renda e a propriedades rurais.
para fortalecimento fil'lanceiro das insti,uições Possibilidade da elevação, pelo Presidente Fer-
públicas de ensino superior, com a dedução no nando Henrique Cardoso, do valor da renda per
Imposto de Renda de doações feitas por ex- caplta das famflias beneficiadas pelo Programa
alunos.................................................................... 05127 de Renda Mlnima. 05136

MAX ROSENMANN -. Reforma da Previ- PAULO PAIM - Unanimidade nas criticas
dência Social. Necessidade de revisão das pro- ao relatório apresentado pelo Deputado Euler Ri-
postas governamentais sobi9 aposentadorias es- beiro à proposta de reforma da Previdência So-
peciais. Inconveniência de extinção do Instituto cial. Falecimento do Padre Rui, no Rio Grande do
de Previdência dos Congressistas -IPC.............. 05128 Sul.......................................................................... 05137

CONFÚCIO MOURA - Urgente reformula- JOÃO COSER (Pela ordem) - Aumento da
ção dos objetivos da Superintendência da Zona renda mlnima para obtenção dos beneficios da
Franca de Manaus - SUFRAMA........................... 05129 Lei Orgânica da Assi.stência Social- LOAS. ........ 05138

WALDOMIRO FIORAVANTE - Questiona- CARLOS SANTANA - Escalada do desem-
mento da proposta governamental de reforma da prego no Estado do Rio de Janeiro. Protesto con-
Previdência Social. Charge intitulada "Adivinha tra a polftica de demissões implementado pelo
quem vai pagar o pato da famnia Pinto"?, publicada Governador do Estado. 05138
no Jornal do Brasil. Pedido, pelo Procurador-Geral GILNEY VIANA - Manifestação em memó-
da República, Sr. Geraldo Brindeiro, de arquiva- ria dos desaparecidos polfticos, vitimas do "Mas-
mento de parte do inquérito sobre o caso da pasta sacre da Chácara São Bento", no Estado de São
cor-e:lEH"osa. Punição dos responsáveis por irregula- Paulo. 05139
ridades no extinto Banco Nacional SA Revisão do ALDO ARANTES - Solidariedade ao povo
Programa de Estimulo à Reestruturação e Forta/e- cubano diante do incidente aéreo envolvendo os
cimento do Sistema Rnanceiro - PROER. 05130 Estados Unidos da América. Nltido objetivo do

WILSON BRAGA - Necrológio do médico grupo "Irmãos Para o Resgate" de desestabiliza-
Undberg Farias. "Artigo Undberg e a utopia", de ção do Governo Fidel Castro................................. 05142
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JOÃO MENDES - Uberação de recursos, das próximas eleições municipais, do diagnóstico
pelo Govemo Federal, para atendimento às ur- popular acerca do quadro polftico brasileiro. Rele-
gentes necessidades do povo fluminense. Rele- vância da informatização do pleito pela Justiça
vância da inserção de dispositivo na reforma tri- Eleitoral. Apoio ao pecido do Des~mbargador

butária para tributação sobre o petróleo exporta- Castro Rlho, Presidente do Tribunal Regional
do pelo Estado do Rio de Janeiro para os demais Eleitoral de GoiQs, dirigido ao Presidente do Tri-
Estados da Federação. 05143 bunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Mário

MARCELO BARBIERI - Nota do Ministério Velloso, de extensão do processo de informatiza-
das Relações Exteriores de Cuba sobre incidente ção das eleições aos Municfpios de Aparecida de
aéreo ocorrido naquele pafs.................................. 05144 Goiânia e Anápolis................................................. 05153

EURrPEDES MIRANDA - Descaso do Mi- FERNANDO GOMES - Aumento, pela Re-
nistério dos Transportes e do Departamento Na- ceita Federal, da base de cálculo para cobrança
cional de Estradas de Rodagem - DNER, com do Imposto Territorial Rural - ITR, no Estado da
relação à recuperação da BR-364, no Estado de Bahia...................................................................... 05155
Rondônia. Atuação do Govemador do Estado, JOSÉ EGYDIO - Inadimplência do Gover-
Valdir Raupp. -5145 no Federal com hospitais credenciados ao Siste-

LEONEL PAVAN - Contrariedade ao pre- ma Único de Saúde - SUS, relativamente ao re-
tendido fechamento, pela Caixa Econômica Fe- passe de reajuste nas tabelas de atendimento
deral, da Central de Atendimento ao Trabalhador médico-hospitalar. 05155
da Região de Itajaf, Estado de Santa Catarina. .... 05145 JOSÉ DE ABREU - Transcurso do 27º- ani-

FEU ROSA - Anúncio de apresentação de versário do Diário de Osasco, Estado de São
proposta de emenda à Constituição sobre altera- Paulo. 05156
ção do art. 60 do Ato das Disposições Constitu- CANDINHO MATTOS - Desvio de finalida-
cionais Transitórias................................................ 05146 de dos bancos estaduais. Privatização do Banco

JOSÉ FRITSCH - Imediata reabertura das do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ. 05156
agências da Receita Federal nos Municfpios de ADÃO PREITO - Considerações crfticas
Chapecó e São Miguel d'Qeste, Estado de Santa sobre o substitutivo da reforma da Previdência ... 05156
Catarina ~............................................... 05147 UBALDINO JÚNIOR -Inexistência de polf-

AGNALDO TiMóTEO - Satisfação com tica remuneratória para o serviço público federal.
pronunciamento do Deputado Heráclito Fortes Concessão de reajuste salarial aos servidores
sobre o Instituto de Previdência dos Congressis- públicos. 05157
tas -IPC. 05147 PEDRO WILSON - Lançamento, pela Con-

SÉRGIO MIRANDA (Como Lider) - Nota ferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB,
do Partido Comunista do Brasil em protesto con- de campanha sobre fratemidade na política. 05158
tra o governo dos Estados Unidos da América WELlNTON FAGUNDES - Anúncio, pelo
pela ampliação do embargo econômico imposto a Presidente da República, de aumento da renda
Cuba. 05147 mfnima exigida para obtenção dos beneffcios da

AUGUSTO CARVALHO - Repúdio a decla- Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 05159
rações do Sr. Edson Soares Ferreira, Diretor do NELSON MARQUEZELLI - Excelência do
Banco do Brasil, publicadas no Correio Brazl- desempenho do Centro de Citricultura Sylvio Mo-
lIense, sobre a possibilidade de adoção de mo- reira, do Instituto Agronômico de Campinas, Esta-
dela francês para privatização da instituição. 05149 do de São Paulo. 05160

THEODORICO FERRAÇO - Artigo "Refor- JOSÉ FORTUNATI- Denúncia de irregula-
ma Tributária X Economia Capixaba", de autoria ric:lacles no processo de escolha do representante
do Deputado Ricardo Ferraço, publicada no jomal dos funcionários do Banco do Brasil. 05160
A Gazeta. 05150 RITA CAMATA - Reconhecimento, pelo

SILVIO TORRES - Revisão dos valores do Presidente Femando Henrique Cardoso, da insig-
Imposto Territorial Rural - ITR, estipulados para nificância do valor da renda per caplta exigida a
1995. 05151 pessoa portadora de deficiência ou idoso para a

IVANDRO CUNHA LIMA - Preocupação concessão do beneffcio de prestação continuada
dos trabalhadores rurais do Estado da Parafba institufda pela Lei Orgânica da Assistência Social
para o destino de sua aposentadoria 05152 - LOAS. 05161

DOLORES NUNES - Revisão dos valores ARNALDO FARIA DE SÁ - Manifesto da
do Imposto Territorial Rural - ITR, estipulados Confederação Brasileira de Aposentados e Pen-
para 1995............................................................... 05153 sionistas-COBAP................................................ 05162

SANDRO MABEL - Oportunidade, diante ILDEMAR KUSSLER - Realização de en-
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contro entre autoridades governarnentais e repre- Proposta de Emenda à Constituição nº- 33, de
sentantes da indústria e do comércio, no Municf- 1995, sobre o sistema previdenciário. 05176
pio de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. Rei- PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta
vindicações apresentadas pela Federação da In- ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 05176
dústria e Comércio ao ensejo do evento. Adesão Usou da palavra o Sr. MILTON RIQUELME
de empresários e da sociedade à instalação de DE M\CEOO, Presidente da Confederação Nacio-
indústrias no Municfpio.......................................... 05162 nal do Mnistério Público- CONAMP. 05176

RICARDO IZAR - Empenho do Presidente CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Apelo
Femando Henrique Cardoso para o regresso de aos Deputados que se encontram nos gabinetes
Alan Cheidde e Ibrahim Suleiman, retidos em ter- para que venham a plenário participar dos deba-
ritório convulsionado pela luta entre croatas, sér- teso 05179
vios e bósnios, ao BrasiL..................................... 05163 Usou da palavra o Sr. WA6NER JOSÉ DE

JOSÉ PINOTII - Necrológio do empresário SOUZA Secretário-Geral do Sindicato União dos
paulista Mário Pimenta Camargo. 05164 Servido~s do Poder Judiciário Estadual de São

ALEXANDRE SANTOS - Atuação do Dr. Paulo...................................................................... 05179
Edmundo Juarez na Presidência da Fundação JOSÉ AUGUSTO (Pela ordem) - Denúncia
Nacional de Saúde. 05165 de financiamento pelo Comitê do Instituto Atlânti-

MARIA VÀLADÃO - Providências do Go- co, de viagens d~ Parlamentares ao exterior. 05181
vemo do Estado do Rio de Janeiro para preven- PRESIDENTE ...,; Resposta ao Deputado
ção das enchentes. 05166 José Augusto. 05181

ARTHUR VIRGrLIO - Desenvolvimento do SANDRA STARLlNG (Pela ordem) - Con-
pólo brasileiro de cinesc6pios no Distrito Indus- veniência de apuração da denúncia do Deputado
trial de Manaus, Estado do Amazonas. 05167 José Augusto sobre financiamento, pelo Comitê

MARTA SUPLlCY - Análise do discurso do Instituto Atlântico, de viagens de Parlamenta-
proferido pelo Presidente Fernando Henrique res ao exterior........................................................ 05181
Cardoso por ocasião de sua visita ao México....... -05168 Usaram da palavra o Sr. LAERTE TEIXEI-

JORGE TADEU MUDALEN - Resoluções RA, Presidente da Centràl Autônoma de Traba-
para prevenção da degradação e poluição do Ihadores - CAT; a srª JULlANA DE ARAÚJO
meio ambiente. 05169 MART ALVES, Presidente da Federação Nacio-

WAGNER SALUSTIANO - Discriminação nal dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias
praticada pela imprensa contra detentores de - FENAFISP; o Sr. JOSÉ CALlXTO RAMOS,
cargos públicos. Manutenção do programa A Voz Representante da Confederação Nacional dos
do Brasil. 05171 Trabalhadores da Indústria - CNTI; o Sr. FRAN-

V -Ordem do Dia CISCO PARRA VALDERRAMA JÚNIOR, Vice-
Apresentaram proposições os Srs. Deputa- Presidente da Associação Brasileira das Entida-

dos JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS; NIL- des Fechadas de Previdência Privada -
SON GIBSON' CONFÚCIO MOURA' MAX Ro- ABRAPP; o Sr. NrSIO EDMUNDO TOSTES RI-
SENMANN' JOÃO COSER E OUTROS' ANTO- BEIRO, Presidente em exercfcio da Associação
NIO DO VÀLLE E OUTROS; CHICÃO BRrGIDO; dos Servidores Inativos e Pensionistas do Sena-
FEU ROSA E OUTROS; SOCORRO GOMES; do Federal.............................................................. 05182
BETO MANSUR; CELSO RUSSOMANO; REMI CHICO VIGILANTE - Questão de ordem
TRINTA; JOSÉ FORTUNATI; HERCULANO sobre inexistência de quorum para prossegui-
ANGHINETTI; PAULO CORDEIRO; L1NDBERG mento da sessão. 05194
FARIAS; MATHEUS SCHMIDT E OUTROS; AN- PRESIDENTE (Adylson Motta) - Resposta
TONIO DOS SANTOS........................................... 05173 à questão de ordem formulada pelo Deputado

VI-Comissão Geral Chicq Vigilante....................................................... 05194
PRESIDENTE (Ronaldo Perim} - Convite •Usaram da palavra o Srs. Deputados DUI-

aos expositores para comparecimento ao plená- L10 PISANESCHI; JANDIRA FEGHALI................ 05195
rio. Determinação do rito processual da Comis- PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Consulta
são Geral. 05174 ao Plenário sobre a possibilidade de diminuição

Usou da palavra o Sr. GILSON COSTA DE do tempo destinado aos oradores. 05198
OLIVEIRA, Presidente da COBAP - Confedera- EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Suges-
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas do tão à Presidência sobre o tempo destinado aos
Brasil...................................................................... 05174 oradores................................................................. 05198

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta
Ausência do Deputado Euler Ribeiro, Relator da ao Deputado Eduardo Jorge. 05198
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Usaram da palavra 05 Srs. Deputados
SÉRGIO MIRANDA; EDUARDO JORGE; PAULO
PAIM; ARNALDO FARIA DE SÁ; ARUNDO CHI-
NAGLIA; JOSÉ PINOITI....................................... 05198

EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Anún-
cio da presença de doze Deputados no encerra-
mento da Comissão GeraL.................................. 05210

VII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Paulo Vitor de Lara Resende. 05215
b) Nomeação: Jacqueline Araújo Capane-

ma, Regina Célia François Diniz. 05215
3 - REQUERIMENTOS DE INFORMAçõES
Nº-s 1.336 a 1.339, 1.341 a 1.343, 1.346,

1.348 a 1.372, 1.374 e 1.375/95, com pareceres
e despachos. 05216

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO BENEDITO DE LIRA NO PERío
DO DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES PAR
LAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS REALIZADA

NO DIA 31 DE JANEIRO DE 1996, CUJA PUBLI
CAÇÃO SE BASEIA NO ART. 98, § 22, DO RE
GIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS - Apelo ao Governo Federal em favor da
devolução do Banco do Estado de Alagoas ao
Governo do Estado. 05243

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE
PUTADO PAES LANDIM NO GRANDE EXPE
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS REALIZADA NO DIA 2 DE
FEVEREIRO DE 1996, RETIRADO PELO ORA
DOR PARA REVISÃO - Redução, pelo Banco
Central do Brasil, das taxas de juros vigentes no
País. Definição, pelo Banco do Brasil S.A., de po
lítica de crédito agrícola descentralizada. Conve
niência de criação de órgão destinado à promo-
ção do desenvolvimento do cerrado piauiense..... 05244

4-MESA
5 - UDERES E VICE-LíDERES
6 -COMISSÕES

CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congrêsso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NP.1, DE 1996

Aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre Obrigaçao Alimentar, conckJída
em Montevidéu, em 15de julho de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q ~ aprovado o texto da Convenção Inte

ramericana sobre Obrigação Alimentar, concluída
em Montevidéu, em 15 de julho de 1989.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão da referida Convenção, bem como quaisquer
atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimônio nacional.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Art.3º- Revogam-se as dispqsições em contrário.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996 - Se

nador José Sarney, Presidente.

(*) o texto acima citado está publicado no DSF de 29-2-96

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe-:
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinté.

DECRETO LEGISLATIVO N2 2, DE 1998

Aprova o texto do Acordo de Co
Produção Audiovisual, celebrado en
tre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo do Canadá,
em Brasília, em 27 de janeiro de
1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q ~ aprovado o texto do Acordo de Co

Produção Audiovisual, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Gover
no do Canadá, em Brasília, em 27 de Janeiro de
1995.

Parágrafo único. São sujeitos à aprecia
ção do Congresso Nacional quaisquer atos
que impliquem modificação do referido Acor
do, assim como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, I, da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromis
sos gravosos ao patrimônio nacional.



Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
Senador José Sarney, Presidente

rio.

(W) o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.96

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº-5 DE 1996

Aprova o texto do Acordo sobre Ser
viços Aéreos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em
Pequim em 11 de julho de 1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo sobre Servi

ços Aéreos, celebrado entre o Govemo da República
Federativa elo Brasil e o Governo da República Popu
lar da China, em Pequim, em 11 de Julho de 1994.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-
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Art. 2Q Este Decreto Legislativo entre em vigor da a Evitar a Dupla Tributaçêo e Prevenir
na data de sua publicação. a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos

Art. SQ Revogam-se as disposições em contrário. sobre a Renda e o Capital, assinada em
Senado Federal, em 28 de fevereiro de 1996. Brasrlia, em 21 de agosto de 1980, entre
Senador José Sarney Presidente o Governo da República Federativa do

Brasil e o governo da Noruega.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Protocolo, cele

brado em Brasília, em 12 de julho de 1994, Suple
mentar à Convenção destinada a Evitar a Dupla Tri
butação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda e o Capital, assinada em
Brasília, em 21 de agosto de 1980, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Noruega.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
modificação do referido Protocolo Suplementar, as
sim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravoso's ao
patrimônio Nacional.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrá-

(*) o texto acima citado está publicado no DSF de 2912196.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº-3, DE 1996

Aprova o texto do Acordo de Coope
raçlo para Redução da Demanda, Preven
ção do Uso Indevido e Combate à Produ
ção e ao Tráfico IIfcito de Entorpecentes e
SubstAncias Psicotrópicas, celebrado en
tre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da República de Cuba,
em BrasDla, 29 de agosto de 1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração para Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico ilí
cito de entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Cuba, em
Brasília, 29 de agosto de 1994.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do
Congresso Nacional quaisquer atos que il1lJliquem
modificação do referido Acordo, assim como quaisquer
àjustes complementares que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-s~.~ disposições em contrário.
Senado Federal, em 28 de fevereiro de 1996.
Senador José Sarney Presidente

(*) o texto acima citado está publicado no D8F de 29.2.96.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº-4, de 1996

Aprova o texto do Protocolo, cele
brado em BrasrJia, em 12 de julho de
1994, Suplementar à Convenção destina-



('") o texto acima citado está publicado no D8F de 29.2.96.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº-8 DE 1996

Aprova o texto do Acordo Relativo
ao Uso de Peritos em Cooperaçao Técni
ca entre Países em Desenvolvimento ce
lebrado entre o Governo da repl1blica Fe
derativa do Brasil e a Organizaçao das
Naçoes Unidas para a Alimentaçao e a
Agricultura (FAO), em BrasOia, em 21 de
fevereiro de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º- É aprovado o texto do Acordo Relativo

ao Uso de Peritos em Cooperação Técnica entre
Países em Desenvolvimento, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e a Organi
zação das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), em Brasília, em 21 de fevereiro
de 1995.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão"do referido Acordo, assim cpmo
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
Senador José Sarney Presidente

(*) o texto acima citado está publicado no D8F de 2912196
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cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na- DECRETO LEGISLATIVO Nº-07 DE 1996

cionaI. Aprova o texto do Acordo de Coope-
Art 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor raçao CulbJral e EducacionêAl, celebrado

na data de sua publicação. entre o Governo da República Federativa
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996. do Brasil e o Governo da República da Tur-
Senador José Sarney, Presidente quia, em Brasnia, em 10 de abril de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º- É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Turquia, em Brasília, em 10
de abril de 1995.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, assim com quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
COfllXOrTissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art 2º- Este Decreto Legislativo entrá em vigor
na data de sua publicação.

senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
Senador José Sarney Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!!. 6 de 1996

Aprova o texto do Protocolo Inter
pretativo do art. 44 do Tratado de Monte
vidéu, assinado entre Argentina, BoIMa,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em
13 de junho de 1994, no âmbito no Trata
do de Montevidéu, que criou a Associa
ção Latino-Americana de Integração
(ALADI).

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º- É aprovado o texto do Protocolo Int~r

pretativo do art. 44 do Tratado de Montevidéu, assi
nado entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colôm
bia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai Ve
nezuela, em 13 de junho de 1994, no âmbito do Tra
tado de Montevidéu, que criou a Associação Latino
Americana de Integração (ALADI).

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, assim com
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Art3º- Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

(*) o texto acima citado está publicado no D8F de 29.2.96

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José .Sarney, Presidente do senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte.



Fevereiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 05063

cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na- Senador José Sarney, Presidente.
cional.

Art 2º" Este Decreto Legislativo entra em vigor (*) o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.96

na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Carlos AI-

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; 00
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB.

MarailhAo

Albérico Filho - Bloco - PMDB; César Bandei
ra - Bloco - PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi
Alves Silva - PPB; Domingos Dutra - PT; Magno
Bacelar - Bloco - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL;
Remi Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha 
PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Ar
non Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga
Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José
Unhares - PPB; José Pimentel- PT; Leônidas Cris
tino - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nel
son Otoch -' PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL;
Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vi
cente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB;
Heráclito Fortes - Bloco - PFL; Júlio César - Bloco
- PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco- PFL.

Ata da 78 Sessão, em 28 de fevereiro de 1996
Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente; Benedito Domingos,

3Q Secretário; Adylson Motta, § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHa- Acre

RES: Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígido -
Lufs Eduardo Bloco - PMDB; João Maia - PFL; Mauri Sérgio -
Ronaldo Perim Bloco - PMDB; Osmir Uma - Bloco - PFL; Ronivon
Beto Mansur Santiago - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Leopoldo Bessone Tocantins
Benedito Domingos
Joao Henrique
Luiz Piauhyllno
Wilson Braga

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodri
gues -.PP!3; Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa
PPB; Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; - Murilo Pinheiro 
Bloco -PFL; - Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PPB; Antônio Brasil- Bloco
PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha
- PT; Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo San
tos - Bloco PFL; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB;
Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Carlos da Carbrás 
PPB; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João Thorné
Mestrinho - Bloco - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura 
Bloco - PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedi
to Júnior - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Oscar
Andrade - Bloco - PMDB; Silvernani Santos 
PPB.



Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde - PPB;
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos
- PSDB; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xe
rez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santa
na - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel 
PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes
- PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB;
Jair Bolsonaro - PPB; João Mendes - Bloco - PTB;
Jorge Wilson - PPB; José Egydio - PL; José Maurício
- PDT; Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto - Bloco 
PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Maria Conceição Ta
vares - PT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT;
Moreira Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira 
Bloco - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos
- PPB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Simão Sessim
- PSDB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold-
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berto - Bloco- PFL; Cipriano Correia- PSDB; Hen- PDT; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino Quei-
rique Eduardo Alves- Bloco- PMDB; Iberê Ferreira roz - Bloco - PFL.
-Bloco-PFL; Laire Rosado-Bloco-PMDB. Minas Gerais

Paralba Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Bloco
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudên- - PMDB; Aracely de Paula - Blocq - PFL; Armando

cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - Bloco - Costa - Bloco - PMDB; Carlos Melles - Bloco -
PMDB" Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro -
Morais' - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; GiI- PSDB; Edson Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB;
van Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Genésio Bernardi-
Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José no - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - PPB;
Luiz Clerot - Bloco - PMDB. Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins - Bioco 

PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - PPB;
Pernambuco José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira -
Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oli- PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira -
veira - Bloco - PFL; João Colaço - Bloco - PSB; Bloco - PMDB; Maurício Campos - PL; Mauro Lo-
José Chaves - PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; pes - Bloco - PFL; Nárcio Rodrigues - PSDB; NiI-
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Mú- mário Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio
cio Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho -:- Blo- Pereira - PSDB; Roberto Brant - PSDB; Romel Aní-
co - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro zio - PPB; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio
Corrêa - PPB; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Sa- Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB;
latiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - Bloco - Snvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio
PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Wolney Queiroz Medioli - PSDB.
-PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - PPB; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres
PSDB; Moacyr Andrade - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; José Teles
- PPB; Pedro Valadares - Bloco - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Benito Gama - Bloco
- PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Cláudio Cajado 
Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - PL; Félix Men
donça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco 
PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL;
Jairo Azi - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão 
PSDB; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB;
Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco
PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro
Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujo - Bloco 
PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves -
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man - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco 
PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sã - PPB; Arnaldo
Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci So.bri
nho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima
- PPB; De Valasco - Bloco - PSD; Delfim Netto 
PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo
- Bloco - PMDB; Fausto Martello - PPB; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montora - PSDB; Hélio Bicu
do - PT; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Aníbal - PSDB;
José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado:'" PT; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica 
PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri
Bloco - PMDB; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar
- Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB; Nel
son Marquezelli - Bloco - PTB; Régis de Oliveira 
Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza
PT; Tuga Angerami ~ PSDB; Ushitaro Kamia 
PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto 
Bloco - PL; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wag
ner Salustiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB;
Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas 
PPB; Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco - PTB; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB; Welin
ton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Wig
berto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco
- PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria V~ladão 
Bloco - PFL; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro
Canedo - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra
- PPB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Ra
cha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marisa
Serrano - Bloco - PMDB; Oscar Goldoni - Bloco 
PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Princesa - Bloco""; PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Flávio Ams - PSDB;
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB; João lensên 
Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Jane
ne - fipB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer 
PPB; Odnio Balbinotti - Bloco - PTB; Paulo Bernar
do - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato
Johnsson - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ri
cardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PPB;
Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer 
Bloco- PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - PPB; José Carlos Viei
ra - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan 
PDT; Luiz Henrique- Bloco - PMDB; Mário Caval
lazzi -PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bornhausen
- Bloco - PFL; Serafirn Venzon - PDT; Valdir Colat
to - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB;Aírton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco 
PMDB; Enio Bacci - PDT; Ezídio Pinheiro - PSDB;
Germano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi 
Bloco - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas
Lima - PPB; José Fortunati - PT; Matheus Schmidt
- PDT; Nelson Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi 
Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Renan Kurtz - PDT;
Telmo Kirst - PPB; Wilson Branco - Bloco - PMDB;
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Crusius
PSDB.

I - Abertura da sessao

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimen
to de 390 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. ADYLSON MOTTA, servindo como 2º-
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Arquive-se.
Em: 28-2-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência

Do Sr. Senador José sarney, Presidente do
Senado Federal, nos seguintes termos:

Brasnia, 15 de fevereiro de 1996.

Of. nll1 03196-CN
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª um exemplar original da

Mensagem Presidencial enviada ao Congresso Na
cional, nesta data, por ocasião da abertura dos tra
balhados da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª
Legislatura.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de alta estima e distinta consideração. 
Senador José Sarney, Presidente.

Arquive-se.
Em: 28-2-96. - Ronaldo Perlm, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nll1 002
Protocolado nll 48.271 195-MP
Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal
Luís Eduardo
Digníssirno Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado,
Pelo presente, em atenção ao ofício SGM/P nll

1.531, datado de 21 de dezembro de 1995, tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelência que o expe
diente em epígrafe foi encaminhado à Central de In
quéritos Policiais e Processos - CIPP, para as provi
dências cabíveis.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar os

Secretário, procede à leitura da: ata da sessão ante- protestos de estima e consideração. - René Pereira
cedente, a qual é, sem observações aprovada. de Carvalho, Procurador-Geral de Justiça em exer-

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - cício.
Passa-se á leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo corno 111 Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - Expediente

OFíCIOS

Do EXJ112. Sr. René Pereira de Carvalho, Pro
curador-Gerai de Justiça do Ministério Público
do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:

São Paulo, 24 de janeiro de 1996

Presidente Fernando Henrique Cardoso

MENSAGEM AO
CONGRESSO NACIONAL

1996

Senhores Membros do Congresso Nacionai

Esta é a segunda vez em que me dirijo a essa Casa no início
da Sessão Legislativa. e a primeira em que tenho a oportunidade de
apresentar o balanço de um ano de governo.

O ano que passou foi marcado pelos avanços na consolidação
de quatro aspectos fundamentais no processo de mudanças da socie-
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dade e do Estado brasileiro. compromisso mais importante de meu
governo: primeiro. do processo democrático: segundo. da ética como
fio condutor prevalecendo sobre todas as ações de governo: terceiro.
da relação de independência recíproca e cooperação entre Executivo
e Legislativo. em função do interesse público: quarto. do Plano Real.

Essas quatro dimensões expressam condições de estabilidade
social e política indispensáveis à retomada do desenvolvimento a
médio e longo prazos. Entretanto. obstáculos importantes permane
cem no rumo do crescimento com estabilidade e justiça social. Para
superá-los. temos dedicado o melhor de nossos esforços a três
objetivos primordiais: I) realizar as reformas constitucionais neces
sárias à reconstrução do Estado brasileiro: 2) atirmar um novo padrão
de investimentos na economia. mediante maior participação da área
privada nes serviços públicos: 3) renovar práticas. concepções e
prioridades da ação do governo na área social.

A curto prazo. a consolidação da estabilidade da moeda pro
porcionou um rumo bem definido para o desenvolvimento. Em 1995
a economia continuou crescendo. a taxa de investimento subiu cerca
de 2 pontos percentuais do PlB. e o consumo de alimentos básicos e
bens duráveis expandiu-se consideravelmente. A renda dos setores
mais pobres cresceu bem acima da média nacional. A inflação
continuou declinando.

Esse declínio da inflação apresenta características que reforçam
a expectativa de estabilidade a longo prazo: já se observa urna
acentuada convergência nos diferentes índices de preços. diminuindo
a disparidade responsável por médias mensais ainda relativamente
elevadas durante o ano de 1995. Além disso. enfraqueceu-se o caráter
micro-inercial da inflação. pois as variações de preços, ocorridas em
alguns segmentos produtivos em determinados meses. não se pro
pagaram para os meses seguintes. voltando a taxa de inflação mensal
a cair. Em terceiro lugar, o próprio mercado de trabalho está-se
flexibilizando, mediante entendimentos diretos entre empregadores
e trabalhadores, com vistas a favorecer o emprego e a produtividade.

Paralelamente, houve um crescimento significativo dos investi·
mentos produtivos estrangeiros no Ms, que superaram 3 bilhões de
dólares em 1995. Além dissó, em função do novo regime automotriz
adotado pelo Poder Executivo, anuncia-se um novo ciclo de investimen
tos nessa área. num montante superior a 12 bilhões de reais até o final
da década. A crise financeira da agricultura. provócada por urna
conjunção de produção crescente. preços relativos em declínio e juros
excessivamentealtos. foi equacionada mediante a securitizaçãoda dívida

agrícola. que alcançou 7 bilhões de reais. propiciando maiores
condições futuras de recuperação do setor..

Um fator fundamental para estimular a retomada dos investi
mentos decorre diretamente da alteração dos dispositivos da Consti
tuição sobre a Ordem Econômica. principal conquista política de meu
governo em 1995. e para a qual a contribuição do Congresso foi
essencial. Daqui em diante. serão permitidos investimentos privados
nos setores de petróleo e telecomunicações. bem como investimentos
estrangeiros na área de energia elétrica e mineração. Eliminou-se.
também. o tratamento diferenciado imposto ao capital estrangeiro.

A aprovação da Lei de Concessões. que tive o privilégio de
sancionar como Chefe do Executivo. tendo antes apresentado. no
Senado. o Projeto de Lei original. estabeleceu as bases legais para a
atuação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos. Foi
o principal fato na área da desestatização no ano passado. proporcio
nando. sobretudo na área elétrica. novos investimentos e a conclusão
de empreendimentos - viabilizada mediante concessões - num
total superior a 2 bilhões de reais.

Expressivos. também. foram os avanços na privatização. Sua
importância. do ponto de vista econômico. deriva essencialmente de
três fatores. O primeiro é a possibilidade de empregar os recursos
provenientes da venda de empresas estatais para: a) abater a dívida
pública. economizando os juros gerados por essa dívida: e b)
estimular mais privatizações. inclusive nos Estados. O segundo é a
economia da capacidade de gestâo do Estado. para concentrá-la nas
funções propriamente públicas. tais como educação. saúde. justiça,

segurança. ciência e tecnologia. O terceiro consiste na possibilidade
de fortalecer empresas privatizadas. tanto do ponto de vista gerencial
como das fontes de financiamento para sua expansão.

Até agora a privatização avançou, especialmente. nas ativida
des mais tipicamente empresariais. comoa petroquímir;ae a indústria
do aço. Nessas áreas. o avanço no processo de preparação da venda
da Vale do Rio Doce, que deverá estar concluído no primeiro
semestre deste ano. foi o fato mais significativo. Além' disso. foram
dados passos decisivos para iniciar,a privatização pa área, muito mais
complexa. de serviços públicos. No setor elétrico, além da venda da
Escelsa e das concessões já mencionadas, os processos de divisão ou
de fusão, necessários para aumentar o valor de venda das empresas,
permitirão o avanço da desestatização no decorrer de 1996. Na área
de transportes tiveram 'inicio licitações para ~oncessões de rodo
vias federais à exploração pela iniciativa privada e prevê-se que,
dos 15 mil km passíveis de concessão, mais da metade será objeto
de licitação no decorrer deste ano. A privatização da malha
ferroviária da RFFSA. de 22 mil km, avançará consideravelmente
em 1996.

Esse esforço não se limitou ao âmbito federal: Foi iambém'
importante a cooperação entre o BNDES e os Estados. mediante
financiamentos associados à compra'de debêntures ou ações de
empresas estaduais a serem empregados futuramente em privatiza
ção. A Caixa Econômica Federal está preparando procedimentos
análogos junto aos municípios.

Thdo isso exigiu um esforço de remodelação da gestão gover
namental e de reforma do Estado. A nova estrutura do Executivo
compreende. em sua cúpula. o Conselho de Governo, composto pelo
Presidente da República e pelos Ministros de Estado, onde se

examinam as grandes diretrizes e se tomam as decisões estratégicas
da ação governamental. Foram criadas as Câmaras do Conselho de
Governo. com a função de coordenar as ações nos difere~tes setores
do Executivo.

As mudanças sensíveis. decorrentes do esforço de estabilização
da economia e de modernização do Estado não se limitaram ao plano
interno. O País conquistou imagem de nação capaz de remover os
obstáculos à estabilidade e ao crescimento e de afirmar-se pela
clareza de seus objetivos e a confiabilidade quanto ao cumprimento
de seus compromissos. Participamos também ativamente dos acon
tecimentos mais significativos do cenário internacional e prestamos
importante contribuição em áreas essenciais. como o desarmamento.
a manutenção da paz. o respeito aos direitos humanos. a proteção
ambiental e o desenvolvimento econômico e o progresso social.

No munàiJ atual. para um País com as dimensões eo significado
do Brasil. já não basta reagir aos mtores e eventos externos. É
necessário tomar iniciativas. A mais importante toi a proposta que
fiz de um novo quadro regulatório para o fluxo de capitais interna
cionais. de modo a proteger as economias nacionais contra a volati
lidade desses capitais. Areceptividade dessa proposta. seja no ãmbito
dos organismos financeiros internacionais. seja no âmbito do G-7.
que reúne as principais economias. é uma prova a mais da credibili
dade por nÓSconquistada.

Senhores Membros ào Congresso Nacional.

A consolidação definitiva do Real. bem com o cumprimento
da agenda de modernização não são tarefa simples. Três obstáculos
ainda desafiam a estabilidade econômica e política que hoje vivemos.
e da qual a Nação tanto se orgulha. São eles a permanência da cultura
do déficit público. o atraso e o corporativismo.

O risco de volta da hiperinflação não pode ser definitivamente
debelado enquanto prevalecer a tendência a tratar os orçamentos
públicos como receptáculo de expectatiVas, e não como instrumento
de opção realista entre alternativas igualmente legítimas, mas nem
sempre viáveis ao mesmo tempo. A ela se soma a tendência a
reivindicar simultaneamente aumento de gastos e diminuição de
receitas. até hoje existente no nosso meio político. Outra. ainda.
consiste em transferir para o Estado responsabilidades e custos que.
claramente. devem ser assumidos por grupos específicos, e não por
toda a sociedade;
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A conta a pagar pela sociedade brasileira devido ao atraso

também é elevada. Atraso, em primeiro lugar, do Estado, que se
tornou pesado. caro e ineficiente em muitos se~res. Di~nte d~s novos
desafios de uma economia crescentemente internacionalizada, o
Estado ainda esbarra em dificuldades para diagnosticar as necessi
dades do País. para executar os projetos que adota. e para fiscalizar,
de modo eficiente, tanto o que executa diretamente, como o que
transfere para a iniciativa privada.

Atraso, também, das empresas, que se habituariun~ muitas
vezes, a atuar em um mundo artificial onde se protegiam da compe
tição pela excessiva regulamentação dos mercados e pela ampla
indexação dos preços. Nesse longo período de fechamento do mer
cado nacional e de inflação alta com indexação, a velocidade do
reajuste de preços e os investimentos na esfi:ra financeira se tornaram
os principais instrumentos de ação empresarial•. em detrimento da
revisão de custos. da renovação dos métodos de gestão. e do
investimento produtivo.

O atraso é também social. Grandes disparidades ainda subsis
tem entre setores da populacão. Com baixo nível de instrução.
formação técnica deficiente. mesmo uma parte da população que se
encontra acima dos níveis de pobreza está despreparada para 'um
mercado de trabalho que deverá tornar-se cada vez mais exigente para
poder competir em níveis de igualdade numa economia globalizada.

O terceiro grande obstáéulo àconsolidação do Real eà sustentação
do crescimento é o corporativismo. Ele não consiste apenas na busca da
satísfução de interesses particulares. que é legítima em socil:dades livres
como a nossa. mas também em buscar solucões em que o interesse
público e geral é subordinado ao interesse privado e de um grupo
particular. Seja nas empresas. nas organizações da sociedade civil em
geral. ou na máquina do Estado. uma mentalidade corporativa está
permanentemente moldando as normas das instituições para colocá-las
aserviço de seus membros em detrimento das finalidades nara aue furam
criadas. No âmbito do Estado. especialmente. o corporati~ismó tem sido
um poderoso futor de ineficiência e altos custos.

. ~~ é possíve~ e~frenta: :sses obstáculos mediante reformas que
possibilItem.. em u~uma análise. o aumento de poupança pública e
re~orcem os incentivos ao setor privado. ao mesmo tempo em que
elimmem o excesso de regulamentação do mercado de trabalho.
:eduzindo custos de contratação e manutenção do empregado. tudo
ISSO resultando na geração de novos postos de trabalho. Essas
reformas são indispensáveis à construção de um Estado moderno e
eficiente. Uma reforma efetiva do Estado lhe permitirá exercer seu
pape~ ~undamental. na regulação da economia e na garantia das
condlçoes estrutUrl11S de desenvolvimento. de modo que o mercado
responda de forma mais efetiva às demandas de crescimento do País.
Permitirá. também, que o Estado desempenhe com mais eficiência
seu papel na distribuição mais justa do produto desse crescimento.
de modo que as pessoas melhorem seu padrão de vida, mediante uma
inserção mais adequada no processo produtivo.

~ ela.s estarão ~sociada~ ~iretrizes necessárias à redução dos
desequilíbnos espacla~s ~ SOCllUS. A diminuição das disparidades
entre as pessoas constitui um compromisso deste Governo. Mas as
disparid~des no seio da pop~lação refletem. em parte. disparidades
no crescimento e na m~ermzação das regiões. Por isso, a estratégia
go~ernamental deve visar a ambos os objetivos simultaneamente.
Cnação d~ novas oportunídades. redução de custos, aproveitamento
d~ potenCialidades econômicas, melhoria da infraestrutura, fortale
cimento da educação básica e técnica que. em última análise.
pro~rcionam a melhoria das condições gerais de vida no campo e
na Cidade, terão um tratamento regional específico.

O Programa Comunidade Solidária é peça fundamental dessa
ação.•Suas prioridades se identificam com as das principais áreas de
atuaçao do Governo no campo social. Parte importante de sua
estratégia é a transformação nos métodos tradicionais de gerer,cia
~ento dos programas sociais, por um lado. multiplicando as parce
nas entre o setor público e a iniciativa particular e. por outro lado,
envolv:n~o todos os se:ores e órgãos governamentais na realização
dos_obJetivos.es.tabelecldos e evitando. com isso. a perpetuação de
órgaos especializados e voltados exclusívamente para atender à
população mais pobre.

Finalmente. persístiremos na busca da modernização do setor
produtivo e do aumento da nossa capacidade de competir internacional
mente. Para tanto contribuirá. de furma decisiva. a mudança no perfil
de investimentos na economia. mediante maior participação do setor
privado. nacional e estrangeiro. nas atividades que hoje estão com o
Estado. Com esse objetivo serão aperfuiçoadas as políticas de abertura
comercial. desregulamentação. garantia da concorrência.e defesa do
consumidor. Paralelamente. serão aprimorados os mecanismos de defi:sa
da produção e do emprego. usitaImente adotados em outros países.
especialmente nos casos de práticas desleais de comércío.

Esse conjunto de açôes constitui um requisito às políticas
setoriais do Governo contidas nesta mensagem. que ora trago à
consideração dos senhores Membros do Congresso Nacional. Não
estão aqui como promessas. mas como compromisso e expectativa.
Compromisso de meu governo com as diretrizes expostas. Compro
misso com uma nova mentalidade de governo. paUlada pela seriedade
do diagnóstico. pelo realismo dos programas e pelo empenho em sua
realização. Compromisso com a estabilidade e com a retomada do
crescimento. Compromisso com a prosperidade e a justiça social.

Temos a expectativa de manter e aumentar a qualidade da
cooperação que prevaleceu. durante toda a sessão legislativa que vem
de encerrar-se. entre Executivo e Legislativo. marcada pelo respeito
mútuo e pela paixão comum pelo interesse público. Expectativa.
também. de sempre corresponder ao mandato que a Nação brasileira
nos concedeu.

Brasília. 15 de fevereiro de 1996
V

./ y\......; - .-....
Ferilaildo Hénrique Cardoso

Presidente da República

1. PANORAMA ECONÔMICO

O ano de 1995 foi marcado pela consolidação do Plano Real.
condição necessária para a retomada dos investimentos e do cresci
mento econômico sustentado. A inflação sofreu forte declínio. com
a variação anual média lIPC-FIPE. IGP-DI e INPC) situando-se
próxima dos 20 %. o menor nível desde 1973.

GRÁFICO 1
TAXA OE NFlJ.çAo. PREÇOS AO CONSUMIDOR (PC-FIPE)
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A evolução dos preços no atacado também demonstra com
nitidez a redução da inflação. O Índice de Preços no Atacado
(lPA-DI) aumentou apenas 6.4% em 1995 e já se observa um
processo de convergência entre a variação nos preços ao consumidor
e por atacado.

O desempenho favorável do setor agrícola. com uma safra de
verão recorde. contribuiu de forma decisiva à estabilidade dos preços
dos alimentos em geral. O custo da cesta básica apresentou variação
anual de 7.0 %, muito abaixo de qualquer índice de preços ao
consumidor.

Nfyel de Renda e de Ernllreio

A estabilização de preços tem proporcionado benefícios que se
estenderam a toda a sociedade. especialmente aos setores maispobres
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Essas razões levaram à adoção de medidas fiscais e monel!rias
restritivas para conter aaceleração da demanda agregada. tornando-a
compatível com a expansão da oferta e as restrições externas. Foram
acionados também outros instrumentos de política econômica e
setorial para promover ajustes de preços relativos a favor dos bens
exponáveis e competitivos com as importações.

Diantedo desaquecimento daeconomiae do abrandamento dos
efeitos da crise mexicana. illiciou-se a flexibilização gradual das
medidas restritivas. para que o setor produtivo retomasse o cresci
mento. embora em nível compatível com as restrições macroeconô
micas. Com isso. a produção industrial apresentou sinais de
recuperação ao longo do segundo semestre. acumulando elevação de
~.2S % entre agosto e novembro (série com ajuste sazonal I. Esses
resultados apontam para um crescimento médio do PIB da ordem de
4% em 1995. taxa compatível com a presente fase de consolidação
do processo de estabilização dos preços. A expectativa para 1996 é
de continuidade na recupeÍ'ação da atividade econômica ao longo do
ano. o que reforça o otimismo no médio prazo e estimula as inversões
produtivas. l'ccvendo-se. assim. uma taxa de crescimento do PIB
semelhante à de 1995.

O comportamento de cada setor da economia será. contudo.
determinado pela velocidade de adaptação à concorrência externa e
pela mudança do perfil da demanda decorrente das transformações
econômicas e tecnológicas e da estabilidade de preços. Essa dinâmica
pode determi!1lll' movimentos de realocação de mão-de-obra. levando
os setores de comércio e serviços a absorver maiores parcelas da
força de trabalho.

A geração de empregos é uma das principais preocupações do
Governo. Para atingir tal objetivo. é necessário elevar os níveis de
poupança, aumentar os i~stimentos p1'O!lutivos e manter o cresci
mento econômico.

A flexibilização do mercado de trabalho. visando eliminar o
excesso de regulamentação e reduzir os custos de contratação e
manutenção do empregado, tem papel importante na geração de novos
postos de trabalho. No mesmo sentido. estamos desenvolvendo
esforços para aumentar a produtividade da mão-de-obra existente.
por meio da educação e do retreinamento. e para elevar a oferta de
créditos aos setores absorvedores de mão-de.-obra.
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GRÁFICO 2
RENDIMENTO MEDIO REAL
DAS PESSOAS OCUPADAS

da população. Em comparação com 1993, houve ~Ievação do consu
mo per capita de importantes itens da cesta ~ca da população,
como feijão (14,7~), milho (12,2~), carne suma (1l,3~), carne
de frango (24,4~), ovos (21,4%) e carne bovina (4,1 ~). Nota-se,
ainda, que a estabilidade de preços gerou significativa ~stribuição
de renda. Assim, por exemplo, o rendimento real médio dos 10%
mais pobres na Grànde São Paulo cresceu 19,3~ e'ntre julho/94 e
novembro/95.

. O reajuste de 42,9% concedido ao Salário Mínimo, que serve
de base~ remuneração de um grande número de trabalhadores em
todo o Brasil, bem como de aposentados e pensionistas, contribui~
para o aumento do poder aquisitivo e substancial melhora da quali
dade de vida de parcela significativa da população. Houve uma
elevação do rendimento médio real de 10.5%de janeiro a novembro
de 1995. comparativamente a igual período do ano anterior.

O nível de emprego também cresceu. A.média da taxa de
desemprego no ano passado foi de 4.64%. de acordo com o IBGE.
valor inferior ao registrado em 1994 (5.06 %). Essa queda da taxa de
desemprego ocorreu paralelamente ao aumento da populacão ocupa
da. conceito que capta os efeitos da realocação da mão-de-obra. no
mercado de trabalho formal. resultante do desemprego teCnológico
e da terceirização.

Atiyidade EconÔmica
Política Monetária e Creditícia

A taxa de crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1995
atingiu 10.5 %quando comparado com igual período do ano anterior.
resultado do forte aumento da demanda .;gregada causado pelo
sucesso do Plano Real.

Apesar do aumento paralelo da taxa de investimentos. um ritmo
tão intenso de crescimento da atividade econômica revelou a existên
cia de gargalos em diferentes setores produtivos. pondo em risco o
processo de estabilização da economia. De outro lado. a crise
mexicana restringiu a oferta de capitais externos, limitando a capa
cidade do Pais de financiar seus dispêndios com poupança externa e .
ameaçando o equilíbrio a longo prazo do balanço de pagamentos.'

GRÁFICO 3
TAXA DE INVESTIMENTO

MIttMA DOS ULTIMOS" T~IMI!STRU

A política monel!ria e creditícla caracterizou-se inicialmente
pelo recurso a uma taxa de juros básica elevada (entre 3%e 4 'Jlí
mensais) e por alíqüotas altas de recolhimento compulsório sobre
captações e empréstimos bancários, de modo a conter o crescimento
da demanda agregada. Tratou-se de uma opção de políticaeconômica
para fazer frente à co'1iuntura econômica vivida naquele momento.
Estas medidas cumpriram seu papel, limitando a capacidade de
empréstimodos bancos, elevando, porém. os custos de financiamento
das dívidas pública e privada.

Alcançados os resultados desejados. passou a haver redução
gradual nas exigências de recolhimento compulsório e na taxa de
juros básica. que deve atingir 2.3 %em fevereiro deste ano. Ao final
de 1995, foram definidas regras mais flexíveis para os consórcios de
automóveis e de eletrodomésticos. restabelecidos os parcelamentos
nas compras com cartão de credito e aumentados os prazos maxlmos
dos empréstimos do sistema financeiro.
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Política Fiscal

GIlÁfICO 5 I
RESERVAS INTERNACIONAIS I
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Para viabilizar uma absorção de recursos externos com perfil

de amortização mais satisfatório. foram estabelecidas medidas inibi
doras à entrada de capitais voláteÍs. Neste sentido. foram elevadas as
a1íqüotas do IOF (Imposto sobre as Operações de Crédito. Cámbio
e Seguro. ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários) para as
aplicações de ponfólio: os empréstimos em moeda voltaram a ser
taxados com alíqüotas \ariáveis de acordo com o prazo: e as
operações interbancárias e as contas de não-residentes passaram a
sofrer a incidência desse imposlO. Já os investimentos estrangeiros
de risco não foram atingidos. tendo passado de 2.2 bilhões de dólares
em 1994 para 3.3 bilhões de dólares em 1995.

mais efetivas à indústria doméstica: e regulamentação das normas que
disciplinam a aplicação de medidas "antidumping"'.

This medidas; paralelamente à contenção da atividade econô
mica, contribuíram para a melhoria dos resultados comerciais, em
particular no que se refere às projeções feitas no início do ano. O
saldo na balança comercial, que exibira um déficit de 4,3 bilhões de
dólares no primeiro semestre de 1995. apresentou superávit de I, I
bilhão na segunda metade de 1995.

Da mesma furma, observou-se uma recuperação no afluxo de
capitais para o Brasil. em função das elevadas taxas de retorno e das
perspectivas econômicas favoráveis. O ingresso de recursos privados
e voluntários foi importante para o financiamento do balanço de
pagamentos, determinando um saldo líquido de 23.6 bilhões de
dólares no movimento de capitais. Esse expressivo ingresso líquido
de recursos possibilitou acúmulo de reservas internacionais em níveis
recordes. próximos a 50 bilhões de dólares ao final de 1995.

",ledidas il:JportantCs loram IOmadas para adequar o Sistema
Financclro Nacional às exigencias de uma economia estável. Com a
redução drástica dos índices de inflação e a conseqüente perda de
receita int1acionária. da ordem de 9 bilhões de reais ao ano. passou
a ser necessário um ajuste estrutural e operacional nesse setor.

o Governo promoveu ainda importantes mudanças na legisla
ção e no funcionamento dos fundos de investimentos, que passaram
a ter liberdade na destinação de recursos de suas respectivas carteiras.
Simultaneamente. exigiu-se recolhimento compulsório para aplica
ções por prazos inferiores a dois meses, com alíqüotas mais elevadas
para as disponibilidades de curtíssimo prazo. Tais iniciativas visam
estimular os depósitos e a aquisição de títulos de prazo mais longo,
auxiliando na obtenção de condições mais favoráveis para a rolagem
da dívida pública interna e na criação de fundos para o financiamento
do crescimento econômico.

:\ redução da taxa de iuros básica lOiciada no segundo semestre
de 1995 deve acentuar-se em 1996. em tace da redução da dispersão
das taxas mensais de intlação. Paralelamente. o amortecimento das
pressões sobre o consumo e a superação da tase da importação
excessiva de bens duráveis devem permitir a liberação cUidadosa e
gradual dos controles creditícios ao longo de 1996.

No segundo semestre de 1995 formou-se um clima de crescente
apreensão quanto ã saúde financeira dos bancos privados. Para evitar
o agravamento deste quadro. o Governo criou e implantou o Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Finan
ceiro Nacional - PROER. que prevê incentivos tributários. linhas
especiais de crédito e tlexibilização temporária de exigências expres
sas no Acordo da Basiléia para as instituições que venham a incor
porar. no todo ou em parte. o patrimônio de outras instituições
financeiras. Também foram reforçadas as possibilidades de sançàes
aos administradores. não os eximindo. contudo. de responsabilidades
nas esferas penal e administrativa.

Nessa mesma linha. foi criado o Fundo de Garantia de Crédito
(FGC), visando preservar o direito de saques individuais no valor de
até 20 mil reais sobre depósitos em instituições financeiras que
vierem a sofrer processo de falência, intervenção ou liquidação pelo
Banco Central. Também foi concedido maior poder à Autoridade
Monetária para promover o saneamento e a absorção de instituições
financeiras previamente à intervenção ou liquidação.

POlítica Cambial e de Comércio Exterior

A gestão das políticas cambial e de comércio exterior envolveu
fases distintas ao longo de 1995. ajustando-se às mudancas nos
cenários externo e interno. .

A deterioração do quadro externo em razão da crise mexicana.
o rápido aquecimento da atividade econômica e os sucessivos déficits
comerciais observados nos primeiros meses de 1995 levaram à
elevação na ta'ffi de cãmbio real. que coincidiu com a introdução da
sistemática de bandas cambiais. Para comer o crescimento excessivo
das importações. o Governo adotou medidas tópicas e temporárias.
tais como a elevação das alíqüotas do ImposlO de Importacão de um
conjunto de bens de consumo durável de elevada participação nas
importações e de baixo peso nos índices de preços.

Quanto à oolítica cambial. foi introduzida uma nova sistemãtica
de leilões. através da qual o Banco Central pode efetuar a compra e
a venda simultânea de divisas. Triplicou-se o número de instituições
autorizadas a operar diretamente com aquele Banco. Além disso. os
limites da banda cambial foram ampliados e a própria banda modi
ficada no tina! de janeiro de 1996.

Ademais. furam adotadas medidas para reduzir a tributação indireta
que incide sobre as exportações e para evitar práticas desleais de concor
rência aos produtores nacionais. Entre elas, destacam-se: o ressarcimento
das contribuições do PIS e COFINS incidentes nos insumos de produtos
exportados: a revisão dos critérios do Programa de Financiamento às
Exportações (PROEX); a regulamentação do Acordo de Salvaguardas. nos
termos da Rodada Uruguai. que perntitea adoção de medidas de proteção

No campo tiscal veriticou-se expressivo aumento da receita dos
três níveis de governo. com destaque para a arrecadação do Imposto
de Renda. do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto
sobre a Circulacão de Mercadorias e Serviços. cujo crescimento real.
em 1995. foi de 26.1%.8.2% e 11.3% respectivamente. Este
desempenho favorável ret1ete. dentre outros tatores. o nível de
atividade económica. a consolidação da estabilização de preços. que
eliminou os efeitos negativos da inflação sobre a arrecadação tribu
tária. bem como os estorços da luta contra a sonegação

Não obstante o êxilO obtido no lado da receita e os esforços de
contenção dos gastos no Governo Federal. as contas públicas em 1995
registram redução do resultado operacional do setor público conso
lidado (Governo Central. Estados e Municípios e Empresas Estatais).

No caso do Governo Federal a elevação de alguns ítens de
dispêndio foi bastante forte, atingindo aproxidamente 32 % no item
pessoal e encargos. 31 % no caso dos benefícios previdenciários e
67 % na rubrica juros reais.

O crescimento dos gastos com pessoal e encargos deveu-se.
basicamente, a vantagens e gratificações e à isonomia salarial con
cedidas no segundo semestre de 1994, bem como ao Telljuste de
janeiro de 1995, determinado por lei.

A queda da inflação também contribuiu para o aumento signí
ficativo das despesas com pessoal. O processo de estabilização de
preços requer uma atenção redobrada quanto ao comportamento dos
gastos. uma vez que aumentos nominais se transformam em aumentos
reais. criando rigidez nas despesas. que antes eram corroídas pela
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elevação dos preços. Ademais. tem sido observado um forte cresci
mento vegetativo desses dispêndios. associado à incorporação de.
anuênios. decênios e outras vantagens previstas no Regime Jurídico
Único.

Os gastos com a previdência social cresceram 31 %em termos
reais, devido principalmente à substancial elevação do salário mínimo
e dos benefícios previdenciários ocorrida em 1995 e ao crescimento
"vegetativo" da folha de aposentados e pensionistas do INSS.

Paralelamente. as elevadas taxas de juros, fixadás em função.
do controle da demanda agregada e da busca de melhoria nas contas
externas. responderam por substancial incremento dos encargos da
dívida pública. Assim. o Governo Central apresentou, até novembro
de 1995, um dispêndio líquido com juros de 2,3% do PIB, o que
representa um aumento da ordem de 0,9 ponto percentual em relação
a igual período de 1994.

Na esfera dos Estados e Municípios observou-se um déficit
primário acumulado. até novembro de 1995. da ordem de 0.2 % do
PIB. revertendo o quadro de sucessivos superávits anuais.

O aumento dos gastos com pessoal e encargos sociais. ativos e
inativos. devem responder por cerca de 2/3 da deterioração no
resultado tiscal dos Estados e Municípios. cabendo o restante ao
dispêndio com juros. Além disso. num ambiente de restrição ao
endividamento de médio e longo prazo. as operações de Antecipações
de Receitas Operacionais fARO). tipicamente de curto prazo e custos
mais elevadós. foram amplamente utilizadas e acabaram por agravar
o desequilíbrio tinanceiro dos Estados e Municípios.

No conjunto das empresas estatais (federais. estaduais e muni
cipais). observou-se. até novembro de 1995. superávit primário de
0.1 %. No entanto. incluindo os dispêndios com juros. verifica-se um
déficit operacional de 0.7%.

Estimativas preliminares indicam. porém. que as empresas
estatais federais devem fechar o ano de 1995 com um superávit
primário de 0.3 %. Esse resultado foi alcançado em parte pelo estorço
de contenção dos gastos de custeio dessas empresas. Assim. logo no
inicio de 1995. foi determinada a redução de 10% nos gastos
correntes das empresas estatais federais do setor produtivo. ede 15 %
no caso das instituições financeiras federais. em relação aos realiza
dos em 1994. propiciando uma economia de cerca de 5.0 bilhões de
reais.

Finalmente. é importante mencionar que o esfurço de combate
à sonegação fiscal e a redução dos gastos correntes são pré-eondições
importantes para a obtenção de um equilíbrio das finanças públicas.
Por sua vez. a aprovação e regulamentação das reformas estruturais
contribuirá para a recuperação da capacidade de poupança do Go
verno. ao viabilizar a retomada da participação do setor público nos
investimentos de sua competência e, por outro lado. melhorar as
expectativas dos agentes econômicos. pavimentando o caminho para
o crescimento no longo prazo.

Assim, o apoio do Congresso Nacional para a aprovação das
reformas da Previdência. Administrativa e Tributária tem importân
ciacrucial nabusca do equihürio fiscal. representando passo decisivo
para a consolidação do Programa de Estabilização Econômica.

11 - REFORMAS PARA A MODERNIZAÇÃO

Ao abrir a Ia Sessão Legislativa. no inicio do mandato. o
Governo apresentou ao Congresso Nacional uma agenda de moder
nização do Pais. cuja implementação requer mudanças constitucio
nais. com vistas ao melhor aproveitamento das potencialidades da
livre iniciativa e da criatividade empresarial e para o incentivo ao
emprego.

Oexcessivo detalhamento da Constituição de 1988 impede uma
efetiva adaptação do Pais à nova realidade econômica que se vislum
bra nesse tinal de milênio. Atento às mudanças. o Governo elaborou
e submeteu à apreciação do Congressopropostas de Emenda à Carta
Magna que vêm sendo objeto de intenso escrutínio.

A modernização do Pais e acompetitividade da nossa economia
dependem de substancial aumento dos investimentos em infra-estru
tura. para a restauração. manutenção e al)1pliação do sistema viário
nacional. a atualização tecnológica das comunicações. o reaparelha·
mento dos portos e a oferta satisfatória de energia elétrica no médio
e longo prazos. além daqueles voltados para a exploração e produção
de petróleo e gás natural.

No entanto. a limitada capacidade de investimento do Estado
torna inadequada sua presença exclusiva nessa área. É imprescindível
uma maior participação do capital privado, interno e externo, em
investimentos e na gestão dos serviços de transporte. energia e
telecomunicações, criando as condições para a redução do "Custo
Brasil" e o aumento da competitividade dos bens e serviços produ
zidos no Pais. As mudanças estruturais já aprovadas pelo Congresso
no sentido de reduzir as restrições ao capital estrangeiro e a abran
gência dos monopólios estatais na economia, ampliando as funtes de
financiamento do desenvolvimento, contribuirão para superar as
deficiências de infra-estrutura já acumuladas e para dar novos saltos
no sentido de sua modernização.

Vencido o primeiro ano de Governo. não há dúvidas de que o
processo de refurmas teve significativo avanço. Para a concretização
dessas mudanças, a participação efetiva do Congresso NacionãI foi
extremamente importante.

Ordem J?c0nômjca

A reforma econômica já aprovada inclui as emendas à Consti
tuição Federal que tratam da eliminação das restrições ao capital
estrangeiro e da quebra dos diferentes monopólios de empresas
estatais previstos no texto constitucional. Com efeito, a eliminação
do tratamento diferenciado entre' empresas brasileiras e empresas
brasileiras de capital nacional, já aprovada pelo Congresso, extingue
o tratamento preferencial às empresas nacionais nas aquisições do
Governo e abre à participação de empresas estrangeiras os setores de
mineração e de energia.

Igualmente relevante é a abertura do setor de telecomunicações
à iniciativaprivada. Pelo texto antes vigente. a exploração de serviços

. de telecomunicações era um monopólio da União. que poderia ser
exercido tão somente por empresas estatais. Com a emenda aprovada.
compete também à União autorizar. conceder ou permitir a explora
ção dos serviços de telecomunicações. Abre-se. agora. o debate sobre
o novo modelo setorial de regulação que possibilitará a entrada de
capital privado nessas atividades e a total reestruturação do setor.
mantendo-se nas mãos do Estado o poder concedente. regulamenta
dor e fiscalizador.

Na navegação interior e de cabotagem. apenas embarcações
brasileiras podiam transportar cargas e passageiros. Também se
exigia que a maioria dos tripulantes IDsse de nacionalidade brasileira.
Aprovada a emenda constitucional. a lei disporá sobre a ordenação
dos transpones aéreo. aquático e terrestre e sobre as condições em
que o transporte de mercadorias na cabotagem e na navegação interior
poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Fica dispensada a
exigência de que os tripulantes de embarcações nacionais sejam na
maioria brasileiros.

No campo energético. o Congresso Nacional apoiou a elimi
nação do monopólio da comercialização do gás canalizado. exercido
até então peios governos estaduais. através de empresas públicas. o
que tornava o setor indisponível para os investimentos privados.
Agora. é permitida a exploração desse serviço mediante concessão
e. portanto. as empresas privadas passarão a participar e investir no
setor. conforme regras que serão definidas por lei específica.

Empresas estrangeiras e brasileiras podem atuar na mineração·
em igualdade de condições. A pesquisae a lavra de recursos minerais
e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica poderão ser
efetuados mediante autorização ou concessão da União. Lei especí
fica estabelecerá as condições no caso de essas atividades se desen-
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volverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. previsto. então,
um grau especial de controle por parte do Estado.

Igualmente importante e sensível foi a quebra do monopólio de
petróleo. Era vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de
participação na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural. O
monopólio estatal incluía a pesquisa. a lavra, o refino, a importação
e a exportação de petróleo, gás, gás natural e seus derivados. bem
como o seu transporte. Com o decisivo apoio do Congresso Nacional,
foi possível aprovar a eliminação desse monopólio. o que permitirá
a contratação de empresas privadas para a realização de atividades
em todos os segmentos do setor de petróleo. Ao lado do Estado, a
participação da iniciativa privada contribuirá para ampliar os inves
timentos e aumentar os ganhos neste setor.

A aprovação da Lei das Concessões estabeleceu as bases legais
para a atuação do setor privado na prestação de serviços públicos.
Esse dispositivo, conjugado à nova Lei de Modernização dos Portos,
habilitará o setor portuário. fundamental para que se reduza o custo
de nossas exportações, a receber investimentos privados. nacionais
e estrangeiros. por meio de concessões e parcerias, para o aprovisio
namento de ínstalações e equipamentos e para a construção e
exploração de terminais.

Agenda para 1996

O Poder Legislativo continuará desempenhando um papel
decisivo nesse processo de reiormas. pois a quebra dos monopólios
estatais e a concessão de serviços públicos à iniciativa privada
requerem extensa regulamentação. particularmente nos setores de
exploracão e produção de petróleo e gás natural. de geração e
distribuição de energia elétrica e de serviços de telecomunicações.
Ademais. as reiormas estruturais se estendem para além das medidas
relativas à ordem econômica e de suas respectivas legislacões com
plementares. incluindo também as retormas tributária. da adminis
tração pública e a previdenciária.

Na reforma tributária. as principais medidas de alcance ime
diato se destinam a desonerar as exportações. 05 investimentos e a
agricultura. A desoneração das exportações se dará pela eliminação
da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias eServiços
(ICMS) nas exportações de produtos primários e semi-elaborados.
com a garantia de aproveitamento "integral do crédito tributário do
Imposto de Produtos Industrializados (IPI) e do ICMS. inclusive
mediante a previsão de ressarcimento de créditos acumulados.

Do mesmo modo. prevê-se o incentivo ao 'investimento e à
melhoria da produtividade através de concessões de créditos de IPI
e ICMS incidentes sobre máquinas e equipamentos. Propõe-se.
ainda. apoio à agropecuária e à agroindústria e estímulo à producão
de alimentos. com a determinação de não incidência do ICMS sobre
insumos e implementos agrícolas e a redução do ônus tributário sobre
os produtos da cesta básica.

No médio prazo o projeto de r;forma tributária contempla a
implantação progressiva de um imposto de base ampla sobre o valor
adicionado. a partir da unificação das bases de incidência do IPI e
do ICMS. promovendo uma enortne simplificação para os contri
buintes e para o Fisco e ensejando condições para futuros aperfei
çoamentos. A proposta cria oportunidade para que uma antiga
reivindicação dos Estados menos desenvolvidos - tornar suas
reeeitas função do consumo realizado em seus territórios - seja
atendida.

O combate à sonegação se inscreve. igualmente. entre os
objetivos primordíais do projeto de reforma tributária. com vistas a
permitir uma futura redução de alíqüotas sem prejuízo do financia
mento de gastos públicos incomprimíveis.

Na refurma administrativa. o objetivo principal é proporcionar
ao Estado melhor controle sobre as despesas públicas. para permitir
o atehdimento de suas responsabilidades básicas e a redução das
disparidades sociais e regionais. Atualmente, a União e os Estados
t!m sua capacidade de investimento co~prometid2 pela rigidez

orçamentária. impedindo a redistribuição de recursos e o atendimen
to a gastos prioritários. A reforma visa à criação de instrumentos de
gestão das finanças públicas que permitam melhor administrar os
recursos e eficiência nos gastos.
. É fato reconhecido que a Constituição inclui dispositivos
inibidores da capacidade de operação governamental. dificultando a
gestão dos recursos humanos do Estado. O regime.jurídico único. o
íngresso exclusivo no serviço público através de concurso e a
generalização do instituto da estabilidade engessaram a administra
ção. em seus diversos niveis.

A estabilidade generalizada distorceu o objetivo maior de evitar
o clientelismo nos cargos públicos e a insegurança no desempenho
das funções. etetivando pessoal a partir de decisões legais e adminis
trativas que redundaram em priviiégios. É essencial a revisão dos
regimes de trabalho e de remuneração dos servidores públicos. ativos
e inativos. e das vinculações orçamentárias.

Entre as medidas para a refurmuiação do papel do Estado.
destacam-se. ainda. a restrição à criação indiscriminada de Munici
pios: o aperfeiçoamento do processo de elaboração do orçamento:
as mudanças na tixação de limites para as operações de crédito dos
Estados. a desconstitucionalizacão dos dispositivos sobre a transie
rência de recursos para o Distrito Federal: o melhor controle de
gast.os com pessoal pelos três Pcderes: e o estabelecimento de prazo
para revisão dos limdos e benefícios fiscais existentes. .

Na retorma previdenctária. é imperativo alcançar solução
duradoura para os desequilíbrios econômico-tinanceiros da Previ
dência Socia!. Tais desarmonias. de caráter estrutura!. derivam da
mudança do pertil demográfico da população brasileira. da diverr.i
dade dos sistemas. de desproporções atuariais e dos privilégios
concedidos a várias categorias profissionais.

Para corrigir esses desequilíbrios. é necessário extinguir privi
légios. ~e\'er em proiundidade o regime de beneiicios ofereCIdos pela
previdência pública. incentivar o sistema de previdência complemen
tar facultativo. tixar idade minima para as aposentadorias. introduzir
o conceito de tempo de contribuição em substituição ao de tempo de
serviço e eliminar as isenções de contribuição. Os recentes entendi
mentos realizados em torno dessa matéria revelam. no mínimo. uma
clara consciência de todos os interessados a respeito da necessidade
de revisão do sistema previdenciário.

Desestatizacão

São expressivos os avanços no terreno da desestatização. As
decisões mais importantes do Programa Nacional de Desestatização
- PND passaram a ser tomadas por um Conselho de Ministros,
contribuindo para tornar mais ágil e segura sua implementação.

As emendas constitucionais aprovadas abrem a possibilidade
concreta de privatização de empresas dos setores de telecomunica
ções. mineração e energia elétrica, todas elas alcançando. em virtude
de sua posição no mercado. elevado preço de venda.

Após a suspensão dos leilões de privatização ocorrida no final
de 1994. foi necessário atualizar as avaliações das empresas. retar
dando o reiníeio do processo em 1995, O resultado global das
privatizações até o início deste ano fui de 1,6 bilhão de reais,
considerando a receita de I bilhão obtida com a venda das empresas
e a divida transferida ao setor privado, no valor de 566 milhões de
reais.

Thl resultado corresponde à venda da ESCELSA. empresa de
distribuição de energia elétrica no Estado do Espírito Santo, além de
nove participações minoritárias da Petroquisa: COPENE, CPC,
SALGEMA. CQR, NITROCARBONO. PRONOR. CBP. KOPPOL
e POLIPROPILENo. A desestatização da LIGHT foi viabilizada
com a aprovação pelo Congresso Nacional da cisão da empresa
devendo o leilão das aç~es ocorrer a curto prazo.
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Foram incluídas no Programa as empresas federais de energia
elétrica: ELETROBRÁS e suas subsidiárias FURNAS. ELETRO
NORTE. ELETROSUL e CHESF. em prosseguimento à decisão de
dar ênfase à desestatização. Tais empresas respondem por mais da
metade da capacidade de geração elétrica do País.

Devido ao vulto e à complexidadé do sistema elétrico. está
sendo contratado consórcio de consultores para esrndar e propor o
modelo a ser utilizado na privatização e na implantação dos órgãos
reguladores e fiscalizadores governamentais. Foram também incluí
dos no PND seis projetos de aproveitamentos hidrelétricos. dando
início ao processo de licitação à iniciativa privada da geração de
energia elétrica a ser instalada.

Expressivo e importante avanço foi a inscrição no PND da
Companhia Vale do Rio Doce. empresa de expressão mundial.
atraindo o interesse de investidores internacionais. Os consórcios de
consultores contratados para os serviços de avaiíação e venda da
Companhia já iniciaram seus trabalhos e o processo de venda poderá
ocorrer ainda em 1996.

A desestatização da Rede Ferroviária Federal permitirá a
expansão e a modernização desse setor de transporte e constitui um
marco para o desenvolvimel1to do País. A Rede foi dividida em seis
malhas regionais. a serem arrendadas para a iniciativa privada. Os
leilões das malhas Oeste e Centro-Leste deverão se realizar neste
semestre.

As rodovias de maior volume de tráfego. inclusive as estaduais.
estão sendo licitadas para o setor privado. o que permitirá a realização
dos investimentos necessários à recuperação da malha rodoviária.
além de sua manutenção com a cobrança de pedágio.

No campo das telecomunicações deverão ser iniciadas este ano
parcerias com o setor privado, com o. objetivo de viabilizar os
investimentos necessários para superar o atraso a que está submetido
este setor.

São também importantes os avanços nos convênios firmados
entre o BNDES e os Estados para assistência técnica para desestati
zação. A maioria dos Estados está engajada no processo de privati
zação de suas empresas. o que permitirá ampliar os resultados
positivos já obtidos na área federal para essa esfera da administração
pública brasileira.

III - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA COMUNIDADE SOI,IDÁRIA

Os princípios básicos da estratégia desse Programa são a
descentralização - cumprindo aos diversos Ministérios a execução
das ações na sua área de competência - e a prática da parceria entre
as três esferas de governo e entre estas e a sociedade.

O Comunidade Solidária reuniu programas emergenciais e de
combate às causas de perpetuação da pobreza. levando em conta os
seguintes objetivos:

• Redução da mortalidade na infância:

• Melhoria das condições de alimentação dos escolares e
famílias carentes:

• Melhoria das condições de moradia e saneamento básico:

• Geração de emprego e renda:

• Melhoria das condições de vida no meio rural:

• Apoio ao desenvolvimento do ensino básico: e

• Defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

A mobilização e coordenação de esforços permitiu registrar. já
no primeiro ano. avanços expressivos na área social.

No âmbito da redução da mortalidade na infância. além das
ações básicas de saúde e de campanhas de vacinação e aleitamento
materno realizadas. o Programa de Combate à Desnutrição Infantil
foi ampliado para 430 Municípios e atendeu a 1.1 milhão de novos

beneficiários entre crianças desnutridas e gestantes de risco nutricio
nal.

Na área dos programas de alimentação. a Merenda Escolar
garantiu o atendimento a 33.9 milhóes de alunos durante 154 dias
letivos, enquanto historicamente esse período nunca excedeu 110
dias. Para este ano; espera-se beneficiar 35 milhões de estudantes do
ensino básico e fundamental por um período de 180 dias. Com o
fortalecimento do processo de descentralização. cerca de 80% dos
Municípios estão desenvolvendo programas próprios de alimentação
escolar. Através do PRODEA foram distribuídas perto de 2 milhões
de cestas de alimentos dos estoques governamentais. beneficiando
916 mil famílias em 525 Municípios e 158 acampamentos de sem
terras.

No campo da habitação e saneamento, foram retomados os
financiamentos imobiliários para a população de baixa renda e
revigorado o Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE.
Destacam-se o Pró-Moradia (643 mílhões de reais), voltado para
atender 108 mil famílias com renda de até 3 salários mínimos, o
Programa Carta de Crédito (717 milhões de reais), destinado a
financiamento individual para 70 mil pessoas com renda entre 3 e 12
salários mínimos. e a regulamentação de programa de aproveitamento

de terrenos e áreas com infra-estrutura financiado pelo FGTS. que
permitirá a construção de 40 mil novas unidades habitacionais.

TRABALHO

No campo da moderrnzação das relações de trabalho e visando
também reduzir o "custo Brasil". foi criada a Comissão Permanente
de Direito Social - CPDS e reativou-se o Conselho Nacional do
Trabalho - CNTb. A primeira anaiisa propostaS de mudança da
legislacão trabalhista ordinária. enquanto o segundo. composto por
trabalhadores. empregadores e Governo. constitui fórum privilegiado
de negociacão de propostas de alteracão de disposItivos constltucio
nais e legais com a tínalidade de fortalecer a negociação coletiva e a
adoção do contrato coletivo de trabalho em larga escala.

Na área dos conr1itos trabalhistas. loram estabelecidos critérios
para escolha e atuação de mediador. Seminários toram realizados ao
nivel regional e nacional para discutir a temática da negociacão
coletiva e elaborou-se o "Manual de Orientação ao Mediador".
instrumento utilizado em todas as Delegacias Regionais do Trabalho
-DRT.

Nos dois primeiros meses seguintes à regulamentação. loram
realizadas 1.365 mesas redondas. das quais resultaram 191 acordos.
sendo depositados nas Delegacias Regionais 841 acordos de auto
composição entre as partes. Essa participação eletiva do Poder
Executivo poupou ao Judiciário a realização de um número expres
sivo de arbitramentos que. de outra sorte. teriam que ser resolvidos
no âmbito da Justiça do Trabalho.

Para desonerar a folha de pagamento das empresas e incentivar
a formalização de contratos de trabalho. reduzindo o mercado
informal. foram examinadas propostas de redução dos encargos

• trabalhistas. As propostas de mudanças na legislação constitucional
e ordinária deverão ser submetidas à apreciação do Congresso
Nacional este ano. Foi também lançado o Programa de Desregula
mentação de Normas Administrativas. com a preocupação de rac!o
nalizar. de imediato. formalidades e procedimentos burocráticos:

O registro do empregado. que concorre para a erradicação do
subemprego. e o recolhimento da contribuição ao FGTS. que é
patrimônio do trabalhador. mereceram atenção especial. A Campa
nha Nacional de Fiscalização do Registro de Empregados e do
Recolhimento do FGTS resultou na elevação do nível histórico de
arrecadação mensal deste recolhimento. que saltou de 600 milhões
para cerca de 800 milhões de reais.

Esforços foram de~envolvidos também no campo da segurança
e saúde do trabalhador. Além das ações de fiscalização. através de
parcerias com trabalhadores e empregadores. diversas normas regu
lamentadoras de segurança e saúde no trabalho foram revistas e
atualizadas. Desencadeou-se um processo sistemático de planeja-



05074 Quinta-feira 29 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1996

mento, acompanhamento e avaliação das ações de segurança e saúde
desenvolvidas pelas Delegacias Regionais do Trabalho, levando em
conta a realidade de cada região, com base nos indicadores epide
miológicos e nas prioridades definidas no processo de discussão com
os trabalhadores e empregadores.

A implantação do SFIT - Sistema Federal da Inspeção do
Trabalho contribuiu para a maior eficácia das ações de fiscalização.
Mediante a informatização de rotinas e procedimentos relacionados
com o cálculo da produtividade do fiscal. o sistema se torno" um
poderoso instrumento para o estabelecimento de metas individuais
para os Agentes da Inspeção do Trabalho. possibilitando o melhor
planejamento da ação fiscal.

No Programa do Abono Salarial foram aplicados 549.3 milhões
de reais. beneficiando 5.5 milhões de trabalhadores inscritos no
PIS/PASEP com renda mensal de até dois salários minimos. O
Programa de Alimentação do Trabalhador - P.A.T atendeu a cerca de
8.5 milhões de trabalhadores em 1995. dos quais 60 % ganham até
cinco salários mínimos mensais.

O Governo ampliou expressivamente o atendimento ao traba
lhador de baixa escolaridade. ao desempregado e àquele em vias de
perder o emprego devido à reestruturação produtiva. Através 'do
Programa Nacional de Qualiticaçào Protissional toram aplicados
46.2 milhões de reais. ou 131 %a mais do que o gasto realizado no
ano anterior. sendo treinados 222 mil trabalhadores. contra 90 mil
em 1994.

Ao Sistema Nacional de Emprego. executado em convênio com
os Estados. foram alocados 66.3 milhões de reais. O SINE recebeu
1.1 milhão de inscrições de desempregados. Destes. 142.6 mil fOram
empregados em uma das 365 mil vagas listadas.

O Programa do Seguro-Desemprego. responsável pela assis
tência temporária ao trabalhador desempregado. beneficiou cerca de
4,7 milhões trabalhadores em 1995. com gastos totais de 2.9 bilhões
de reais.

O Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER, que
aplica recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
está sendo executado de forma descentralizada. cabendo sua imple
mentação aos Estados e Municípios. em parceria com a sociedade
civil. Em 1995 foram aplicados no PROGER-Urbano e no PROGER
Rural 452 milhões de reais. Estima-se que esse volume de recursos
venha a gerar 120 mil empregos diretos. Encontra-se em fase de
implementação o programa PROGERlFAO. para geração de emprego
e renda em áreas de pobreza localizadas nas regiões Norte e Nordeste.

Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES foram repassados recursos da ordem de 1.7bilhão de reais.
correspondente a 40 % da arrecadação dos Programas PIS/PASEP.
para aplicação em projetos de desenvolvimento econômico.

Para prevenir, combater e erradicar situações ilegais de traba
lho, foi criado o GERfRAF - Grupo Executivo de Erradicação do
Trabalho Forçado. Ao .mesmo tempo, criou-se a fiscalização móvel,
que toma as providências necessárias para regularizar situações
anômalas à legislação trabalhista. A organização de um banco de
dados específico sobre o histórico das ações fiscais. a refOrmulação
de instrumentos normativos e administrativos e o estabelecillll:nto de
ações de fiscalização dirigida para áreas críticas são outras providên
cias que concorreram para o êxito das ações especiais de fiscalização
nesta área.

PREVIDÊNCIA E ASSISTtNCIA SOCIAL

Após amplos debates junto a diversos segmentos da sociedade,
o Govemo formulou e encaminhou ao Congresso Nacional proposta

de refOrma estrutural da Previdência Social. A reforma tem por
propósito a promoção do equilíbrio financeiro. a longo prazo. entre
receitas e despesas previdenciárias. garantindo benefícios mais dig
nos aos aposentados. Preconiza a melhor distribuição dos encargos
previdenciários. a eliminação de privilégios e incentiva a ampliação
de planos complementares e facultativos de previdência. públicos e
privados. custeados por contribuições adicionais e sob o regime de

capitalização. para atendimento aos trabalhadores com remuneração
acima do teto de cobertura da previdência social.

É fundamental o apoio do Congresso Nacional para a reforma
das normas constitucionais relativas à Previdência Social e para a
legislação infraconstitucional correspondente aos planos de custeio
e de benefícios. o que permitirá proporcionar segurança aos aposen
tados e pensionistas. viabilizando econômica e tinaneeiramente a
Previdência no cuno. médio e longo prazos.

No âmbito operacional. foram pagos. em 1995. benefícios
previdenciários no vaior de 32.56 bilhões de reais. representando um
aumento de 28.4 %em relação ao ano anterior. Desse total. cerca de
41 % foram destinados a segurados cujos benefícios não ultrapassam
um salário mínimo. Estes correspondem. em quantidade. a 72 %dos
benefícios pagos. Constatou-se. por outro lado. significativa melhoria
da arrecadação de contribuições previdenciárias. que cresceu 25.3 %
ém termos reais. atingindo a soma de 32.16 bilhões de reais.

Para ampliar ainda mais a arrecadação e propiciar a regulari
zação de empresas e entidades públicas perante a Previdência Social.
foi sancionada a Lei nl> 9.129/95, que permite o parcelamento de
débitos em até 96 meses, com redução da multa. Grande esforço foi
empreendido para depurar o cadastro de contribuintes do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, apresentando reflexos positivos
no trabalho de fiscalização de empresas. e promoveu-se um rígido
combate à apropriação indébita de contribuições sociais de empre
gados.

Ademais, até o final do exercício de 1995. foram auditados
cerca de 1,9 milhão de benefícios concedidospelo INSS, correspon
dentes a 12 % de todos os benefícios em manutenção. Desse total,
cerca de 117 mil foram cancelados ou revistos.

A criação do Programa, ~omunidade Solidária e a extinção da
Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA significam profun
da alteração no modelo de assistência social adotado. Nesse novo
desenho, cabe ao Governo a coordenação e a normatização das ações
de assistência social de abrangência nacional, ficando descentraliza
da para os Estados e Municípios a coordenação das atividades no seu
âmbito de competência. Dessa fOrma, dar-se-á cumprimento à
LOAS, que preceitua o desenvolvimento de ações articuladas entre
as admini.strações federal, estadual e municipal, a descentralização
político-administrativa da assistência social, com participação da
sociedade, e o direcionamento de recursos e a transrerência de
competências às administrações estaduais e municipais.

A extinção da LBA foi realizada sem prejuízo dos convênios
firmados com as entidades assistenciais. Por força do Decreto nO
1.496/95, foram firmados 657 novos convênIos. Terminado o inven
tário dos bens móveis e imóveis daquele órgão, os quais serão doados
aos Estados e Municípios, permanecendo na mesma função de
suporte às ações de assistência social. e determinado o destino de

seu corpo funcional. o procedimento de extinção da LBA ter-se-á
completado.

Na regulamentação do pagamento dos benefícios de prestação
continuada foram considerados a caracterização dos beneficiários. a
documentaçãQ necessária para a comprovação do direito. adefinição
da operacionalização. o acompanhamento e controle da concessão do
benefício e o envolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS na
triagem dos beneticiários portadores de deficiência.

Em 1996. será iniciado o pagamento desses benefícios. no valor
unitário mensal de um salário mínimo. aos portadores de deficiência
física e aos idosos que comprovem insuficiência de meios para sua
própria manutenção e a impossibilidade de tê-la provida por sua
família.

Mediante parceria com outras esferas governamentais e com
entidades civis. serão promovidos serviços de assistência social a
segmentos pobres. compreendendo o atendimento a 1.7 milhão de
crianças carentes e a 310 mil idosos. além do apoio aos programas
de prevenção e ao tratamento e reabilitação de 132 mil pessoas
portadoras de deficiência fisica.
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o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS concluiu as
primeiras etapas do processo de venda do seu patrimônio imobiliário.
ao regularizar a situação de cerca de 3.000 imóveis. cuja alienação
iniciar-se-á em 1996.

Em continuidade ao processo de acompanhamento das unida
des do INSS, foi elaborado sistema de avaliação de desempenho das
Gerências e Postos do Seguro Social. com o objetivo de mensurar a
qualidade e a produtividade dos trabalhos realizados e motivar os
servidores para o aprimoramento da qualidade do atendimento aos
usuários. Nesse campo. foram lançados projetos que pretendem
reduzir o afluxo de segurados aos postos de atendimento. reduzir as
filas e facilitar o acesso aos serviços previdenciários. É o caso do
PRISMA-empresa. que propõe a habilitação de benefícios na empre
sa onde trabalha o segurado. o Hora Marcada. que prevê o agenda
mento antecipado do atendimento nos postos de benefícios. e o Kit
Segurado. um conjunto de formulários que permite ao segurado
requerer diretamente os benefícios pelo Correio.

Não obstante a melhoria observada no atendimento aos segu
rados na maioria dos Postos do Seguro Social. sobretudo a partir da
implantação do sistema informatizado de concessão de benefícios.
ainda há locais. principalmente em grandes centros urbanos. em que
a qualidade do atendimento carece de melhorias. Para sanar essa
deficiência. dar-se-á continuidade à reforma. ampliação e redimen
sionamento da rede de postos de atendimento. ao' programa de
informatização e aos projetos PRISMA-Empresa. Hora Marcada e
Kit Segurado.

Obedecendo à política de incentivo à criação de entidades de
Previdência Complementar cumpre ao Governo garantir a normati
zação e a fiscalização dessas instituições. para conferir credibilidade
ao sistema e segurança aos futuros beneficiários. Atendendo a esse
requisito, serão realizadas sessenta missões de fiscalização em fundos
de pensão e acompanhadas as entidades que apresentem risco e
ilTCgularidades, aplicando, caso nece.isário, o regime previsto na Lei
6.435/77. Alêm disso, serão reformuladas e consolidadas as normas
aplicáveis ao sistema de Previdência Complementar.

O Governo decidiu realizar auditoria em todas as 115 entida
des de previdência complementar. mediante a contratação de empre
sas especializadas através de licitação pública.

Encontra-se em fase de implementaçãoo Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS. cujo objetivo é viabilizar o registro de
dados e informações pessoais. vínculos empregatícios e remunera
ções dos trabalhadores. necessários à identificação de sua situação
perante o Estado e à obtenção de direitos e benefícios trabalhistas e
previdenciários. e de informações relativas aos estabelecimentos
empregadores. Mediante o CNIS será possível controlar o recolhi
mento de contribuições sociais de cada um dos trabalhadores e dos
empregadores. tornando a sonegação praticamente residual e permi
tindo. no futuro. conceder benefícios automaticamente. sem neces
sidade de prova por parte do segurado.

Para garantir maior segurança aos sistemas de informação
previdenciária. a Empresa de Processamento de Dados da Previdên
cia Social - DATAPREY promoverá uma ampla auditoria nos siste
mas sob sua responsabilidade. identificando eventuais falhas. riscos
e inconsistências. e formulando um plano de contingência para
vigorar em situações críticas.

O Exército continuará desempenhando atividades complemen
tares de assistência social. em cooperação com os diversos níveis
governamentais. através de trabalhos técnicos de engenharia nos
setores de saneamento básico. habitação. obras hídricas. infra-estru
tura rodoviária. atendimento médico-odontológico às populações
carentes. programas de assistência ao menor carente e abandonado.
e participando do programa governamental de distribuição de cestas
de alimentos.

SAÚDE

A ação do Governo na área da saúde caracteriza-se pelo esforço
na implementação e consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS,

paralelamente a um trabalho de recuperação da credibilidade do
serviço público prestado à população. É também prioridade a me
lhoria do quadro sanitário. com ênfase na redução da mortalidade
infantil.

Como parte fundamental de um amplo processo de organização
da gestão da assistência. iniciou-se a programação integrada e
ascendente entre Municípios, Estados e Ministêrio da Saúde, sendo
definidos tetos financeiros globais para cada Estado e Município.
permitindo. dessa forma. melhor distribuição dos recursos. maior
eqüidade do Sistema e efetiva responsabilidade de cada gestor.

Para suprir a deficiência de recursos financeiros, foram adota
das medidas de racionalização ede controle, nos três níveis de gestão;
intensificou-se a cooperação técníca e financeira junto aos Estados e
Municípios, com vistas a otimizar e integralizar as ações em todo o
Sistema. Paralelamente. o Governo apoiou proposta de emenda
constitucional do Legislatiyo instituindo contribuição resultante do
conjunto das movimentações financeiras. A implementação da des
centraIização do SUS requer a definição de fontes estáveis e suficien
tes de recursos.

Ressalte-se que o orçamento para o setor em 1995, da ordem
de 13.9 bilhões de reais. foi realizado integralmente. Além disso.
foram acrescentados 1.9 bilhão de reais. dos quais l.:! bilhão por
meio de empréstimo junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Assim. a execução orçamentária do Ministério da Saúde atingiu 15.8
bilhões de reais. dos quais 14.3 bilhões 191 %) de etetiva aplicação
em atividades-fim. Este dispêndio ultrapassa a meta de 80 reais per
capita constante da proposta de governo (Mãos à ObraI. porém é
ainda insuticiente para as necessidades atuais do País.

Nesse estorço. as despesas com os serviços assistenciais do
SUS. tanto as ambulatoriais quanto as de internações hospitalares.
foram colocadas rigorosamente em dia. cumprindo o compromisso
assumido pelo Governo para o seu primeiro ano de mandato.

O Governo concentra esforços na melhoria dos atendimentos
de urgência e emergência nas áreas metropolitanas. importante ponto
de estrangulamento no setor. A recuperação. o reequipamento e a
readequação das unidades prestadoras de serviços do SUS. objeto do
projeto Reforço à Reorganização do SUS - REFORSUS - poderá
dispor. em colaboração com organismos tinanceiros internacionais.
de recursos da ordem de 600 milhões de dólares para o período
1996/98. com vistas ao aumento da cobenura e melhoria da quali
dade dos serviços de saúde do Sistema. mediante a recuperação física
da rede existente. a correção do hiato tecnológico dos serviços. e o
desenvolvimento institucional e gerencial do setor em seus diferentes
níveis.

No processo de descentralização. cada estera de governo deve
organizar efeti\amente o seu sistema de saúde. assumindo em caráter
permanente a provisão dos serviços transferidos à sua responsabili
dade. Foi considerável o progresso obtido: o número de Municípios
brasileiros habilitados à mais alta condição de gestão do seu sistema
de saúde (gestão semiplena) passou de 24. ao final de 1994. para 56
em 1995. abrangendo 14.6 milhões de habitantes. Concluiu-se o ano
de 1995 com 2.131 Municípios em condição de gestão incipiente.
enquanto 612 estavam em condição de gestão parcial. Assim. 2.799
Municípios (56.3 %do total de Municípios brasileiros) estão habi
litados em alguma das atuais formas de gestão descentralizada. Esse
processo será intensificado. o que possibilitará habilitar. neste ano.
à condição de gestão semiplena. pelo menos 125 Municípios. o que
representará um incremento de 100 % em relação ao ano anterior.
bem como incorporar 597 Municípios à condição de gestão parcial.

Foram elaboradas propostas para a regulamentação. o ordena
mento e a fiscalização dos Sistemas Complementares Privados de
Garantia de Assistência à Saúde. onde se estabelece o ressarcimento
ao SUS pelos serviços prestados aos beneficiários de seguros ou
planos privados de assistência à saúde. Após avaliação final pelo
Conselho Nacional de Saúde, as propostas serão encaminhadas ao
Congresso Nacional.

A participação institucional da sociedade foi estimulada através
do fortalecimento do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais
e Municipais de Saúde. Nessa perspectiva. foi convocada a X
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Conferencia Nacional de SalÍde, sob inspiração do tema SUS 
Construindo um Modelo de Atenção à Sal1de para a Qualidade de
Vida. O aperfeiçoamento da regulação e do controle dar-se-á conco
mitantemente à implantação. em todos os níveis àc Governo. do novo
Sistema Nacional de Auditoria.

Visando melhorar o quadro sanitário da população brasileira
foi lançado o Projeto para Redução da Mortalidade na Infância 
iniciativa componente do Programa Comunidade Solidária. Com
!nfase no controle das doenças transmissíveis. na prevenção e
recuperação da desnutrição. na atenção integral à saúde da mulher e
da criança. especialmente por meio do Programa de SalÍde da Família
e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. e na melhoria
das condições de acesso aos serviços de saneamento básico. tal
projeto mobiliza a sociedade brasileira para reduzir. até o final deste
Governo. o coeficiente de mortalidade infàntil do País para 22.6/1000
nascidos vivos. significando uma redução de 50 %. do registrado no
início desta década.

Cabe mencionar. também. as ações voltadas à erradicação do
Aedes aegypti. para afastar os riscos de transmissão da Febre Amarela
e impedir a eclosão de surtos epidêmicos de Dengue Hemorrágico.
e a manutenção das Campanhas Nacionais de Multivacinação. visan
do manter erradicada a poliomielite e alcançar. até 1998. a elimina
ção do sarampo e do tétano neo-natal. Pretende-se atingir a
erradicação. até 1998. do Triotomo infesrans. vetor da doença de
Chagas. e. até o ano 2000. da Hanseníase enquanto problema de
salÍde pública no País. Iniciou-se a implementação do Plano Integrado
de Combate à Malária. para a redução da incidência e prevalência
para menos de 300 mil casos/ano. até o fim deste Governo.

No campo da Vigilância Sanitária. grande passo foi dado com
a celebração de convênios com diversas universidades brasileiras
para a implementação do Projeto de Captação de Propagandas de
Medicamentos, que visa à realização de análises das alegadas pro
priedades terapêuticas dos medicamentos objeto de propaganda.

EDUCAÇÃO

A prioridade do Governo na área da Educação é o furtaleci
mento do ensino fundamental, através da valorização da escola. da
ampliação da sua autonomia. da descentralização das ações e da
redistribuição das responsabilidade entre as diterentes esteras de
governo.

Atuando no sentido de eliminar a intermediação e oferecer
qualidade e eqüidade. o repasse de recursos diretamente às escolas
configurou uma revolução nas práticas anteriormente adotadas. tendo
sido beneficiados 25 milhões de alunos de 107 mil escolas em todos
os Municípios brasileiros.

O Governo apresentou proposta de EmendaC-onslitucional que
viabiliza a criação de Fundos Estaduais para assegurar investimentos
mínimos de 300 reais por aluno/ano - beneficiando. sobretudo. as
regiões mais pobres do PaIs - e permitir a elevação da remuneração
do Magistério. Os mecanismos de repasse estão sendo aprimorados
e condicionados à aplicação da parcela constitucional de 25 % em
educação, especialmente para o emino fundamental e programas de
valorização do magistério. Serão repassados recursos diretamente
para 180 mil escolas beneficiando cerca de 30 milhões de alunos.
0u1ra5 ações complementares de financiamento estão sendo desen
volvidas para manutenção e expansão da rede.

A elaboração de parâmetros curriculares básicos vem sendo
efetuada em sintonia com as Secretarias Estaduais de Educação, para
permitir o mínimo de unifurmidade no sistema educacional e orientar
a atuação do Governo em relação ao livro didático. ao treinamento
de professores e à sistemática'de avaliação. Foram estabelecidos em
1995 os parâmetros curriculares para as quatro primeiras séries do
ensino fundamental e produzidos os materiais de apoio para as
respectivas escolas e professores. Foram redefinidos o currículo. os
objetivos e conteúdos das escolas 'técnicas e agrotécnicas federais.
com vistas a ampliar a participação do setor produtivo nas decisões
das escolas. sobretudo aquelas relacionadas com a natureza e perfil
dos cursos.

Foram distribuídos cerca de 110 milhões de livros. destinados
a 19 milhões de estudantes da I' à 4' séries. a 120 mil professores.
e a prover as salas de leitura que atendem a cerca de 29 milhões de
alunos. Foram também promovidos entendimentos com editoras e
livreiros. visando à melhoria da qualidade do livro didático funda
mentado na sua escolha pelos professores. Em 1996. o GOIIerno
deverá garantir a provisão do livro didático e de módulos escolares
(cadernos. lápis. borracha. etc) a todos os alunos da I" à 8" séries
da rede pública. atendendo. pela I' vez. simultaneamente. a cerca
de 30 milhões de alunos em todos os Estados. Serão atendidas 174
mil escolas. sendo 55 mil urbanas e 119 mil rurais. estando prevista
a editoração de 25 obras.

O emprego de meios de comunicação de massa está sendo
intensificado. ATV Educativa está produzindo quatro programas:
Gestão Escolar. fornecendo subsídios às escolas para otimizar a
utilização dos recursos humanos e materiaís: Formação e Capacita
ção dos Professores em Português. Matemática e Ciências: Uso do
Livro Didático: e Estímulo à Leitura. Passo inovador e expressivo é
o Programa de Educação à DistânciaiTV Escola. com a tinalídade
de integrar as escolas públicas à nova sistemática metodológica e de
utilização de recursos. Foram destinados 1.500 reais para cadaescola
com mais de 100 alunos. para aquisição do kit-tecn~lógico contendo
um televisor. um vídeo cassete. uma antena parabólica e uma caixa
de fitas. Esse aporte de recursos beneficiou 43.163 escolas.

A TV Escola transmítirá. via satélite. programas de ensino
fundamental a 45.800 escolas com mais de 100 alunos em todo o
País. O programa atingirá 945 mil professores e beneficiará 23
milhões ~e al~nos. Será também implantado oTelecurso 20002o grau
e profiSSIOnalIzante em Escolas Técnicas e Agrotécnicas.

O Governo assinou Acordo de Cooperação Técnica com as
Fundações CESGRANRIO e Carlos Chagas para estabelecer siste
mática de avaliação educacional. amparada na universalização dos
testes. Este ano, dar-se-á início ao processo de avaliação qualitativa
dos ensinos fundamental. médio e superior. em todo País.

A concepção e implantação do Sistema Integrado de Informa
ções Educacionais permite apoiar o planejamento da educação e suas
decisões com infurmações fidedignas e atualizadas, o que exigiu a
definição de nova metodologia para coleta e processamento de dados
pelos Censos Educacionais.

O Programa de Alimentação Escolar descentralizou o furneci
mento da merenda escolar e liberou recursos ampliando o atendimen
to para 33.9 milhões de alunos da rede pública de ensino. durante
154 dias letivos. Esse atendimento deverá garantir. neste ano, 180
dias de merenda escolar a aproximadamente 35 milhões de alunos
matriculados na pré-escola e no ensino fundamental. Será implanta
do. ainda. um novo sistema para aumentar a fluidez das transferências
para os Municípios e manter o acompanhamento da qualidade da
alimentação escolar.

A coordenação com o Programa Comunidade Solidária contri
buiu decisivamente para a melhoria da qualidade do ensino. Ao
programa de transporte do escolar. que visa estimular e facilitar o
acesso do aluno à escola. foram destinados recursos para abranger a
população estudantil carente de 327 Municípios. O programa saúde
do escolar atendeu aos Municípios selecionados pelo Comunidade
Solidária. Foram transferidos recursos aos Estados e Municípios.
visando à aquisição de conjunto de primeiros socorros e produtos
para saúde e higiene bucal. beneficiando cerca de I milhão de alunos.
60 mi(professores e 13 mil escolas. além de atender a 27 mil alunos
no programa de protilaxia e prevenção de doencas. Novo projeto.
implantado para atender prioritariamente a alunos da I' série do
ensino fundamental. faz uma a\a1iação completa da saúde da criança
quando ingressa na escola e assume o compromisso de devolvê-la
sadia no final do ano. Está sendo desenvolvido em 7 capitais. em
bolsões de pobreza. com perspectivas de ampliação.

Em 1996. será ampliada a distribuição de conjuntos com
material para higiene bucal e de primeiros socorros para 300 mil
alunos da rede pública de ensino. nos bolsões de pobreza. e atendidos
5 milhões de alunos nos programas de saúde preventiva e profilática.
O transporte escolar será estendido aos alunos moradores nos assen-
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tamentos do INCRA e aos alunos mais carentes. de acordo com
indicações do Programa Comunidade Solidária. com o objetivo de
alcançar 1.760 MuJÚcípios.

Financiado pelo Banco Mundial. o Projeto Educação Básica
para o Nordeste visa estender o atendimento à população em idade
escolar daquela região. além de reaparelhar praticamente todas as
escolas do Nordeste. Com recursos desse Projeto já foram treinados
docentes. reformadas e ampliadas escolas e equipadas salas de aula.

Visando melhorar o atendimento educacional aos portadores
de necessidades educativas especiais. o Governo tem estimulado a
adequação da rede física das escolas e promovido articulações com
os ensinos médio e superior para a formação de recursos humanos
especializados. Foram integrados 45 mil alunos a escolas da rede
regular. Estão ~endo concentrados esforços para que o Instituto
Benjamim Constant (atendimento a cegos) e o Instituto Nacional de
Educação de Surdos se transformem em centros de pesquisa e de
desenvolvimento de tecnologias voltadas para acelerar o processo de
integração do porrador de deficiência na sociedade.

Com o propósito de fortalecer o ensino superior. promovendo
a melhoria da qualidade do ensino. da pesquisa e da extensão no
conjunto das instituições públicas e privadas. estão sendo analisadàs
propostaS de reformas na Constituição, com o intuito de viabilizar a
autonomia uJÚversitária, na parte 'relativa à vida acadêmica.. e elimi
nar as aposentadorias especiais. Foram definidas a composição e as
competências do Conselho Nacional de Educação, com vistas a
torná-lo aberto e independente de interesses corporativos:'Buscando
a garantia da qualidade de atendimento, o Governo restabeleceu,
através de projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, a lista
triplice para escolha dos dirigentes das instituições de ensino supe
riot, determinando uma participação de 70 % dos docentes no pro
cesso de escolha.

Aos alunos carentes matriculados nas instituições partlculares
de ensino superior o Governo destinou recursos atravês do Programa
Crédito Educativo para concessão de 120 mil bolsas de estudo de

graduação e quase 4 mil de pós-graduação. Neste ano. está previsra
a concessão de mais de 150 mil bolsas e a avaliação de \.721 cursos
de graduação.

No atendimento aos assentados rurais. estão sendo desenvolvi
das ações de educação básica. como torma de acesso ao exercício da
cidadaJÚa. e de capacitação profissional voltada para a assimilação
de padrões tecnológicos mais modernos.

Buscou-se. rambém. proporcionar às unidades escolares mili
tares melhores condições de funcionamento. recursos tecnológicos
mais avançados e recursos humanos qualificados. além de formar
quadros profissionais mais capacirados a exercer as diversas funções
exigidas pela protissão milirar.

Em 1995. as principais ações. nesse campo. toram orientadas
no sentido de expandir as instalações físicas da Escola de Aperfei
çoamento de Oficiais. ânipliar a capacidade de tormação da Escola
de Sargento das Armas. concluir a reforma dos alojamentos da
AC!1(,lemia Militar das Agulhas Negras. implantar. em convêJÚo com
governos esraduais e municipais. novos Colégios Militares. consoli
dar o Centro de Capacitação Física do Exército. celebrar convênios
com fuculdades e estabelecimentos civis visando ao maior intercàm
bio cultural. estabelecer convêJÚo com o Governo francês para
aperfeiçoamento do ensino da língua francesa nos Colégios Militares.
As Escolas Militares serão equipadas com modernos meios auxiliares
ao processo ensino-aprendizagem. e implantarão os projetos oe
ensino à distáncia e o AMAN 2000.

CULTURA

O orçamento da Cultura dobrou a sua aplicação exclusiva em
atividades-fim. possibilitando quadruplicar. em 1995, os recursos do
Tesouro destinados ao setor. Esses recursos foram repassados à
sociedade através de convênios que contemplaram, pela primeira vez,
todas as UJÚdades da Federação, sem exceção. Pelo menos 50% dos

recursos despendidos em atividades-fim durante o exercício passado
foram destinados a recuperação e preservação do patrimônio cultural
brasileiro. A Biblioteca Nacional está sendo integralmente restaurada
e reaparelhada. num esforço que conta com grande panicipação da
iniciativa privada.

Conseguiu-se também flexibilizar a regulamentação da Lei nO
8.313, divulgando nacionalmente as alterações e incentivando os
empresários a panicipar do esforço de financiamento das atividades
culturais. O nível de utilização do teto de renúncia fiscal da lei de
incentivo à cultura passou de 6% em 1994 para 18% em 1995; a
quantidade de projetos aprovados também triplicou. Oorçamento do
Fundo Nacional da Cultura passou de doze milhões para cerca de 22
milhões de reais; sua demanda cresceu, e obteve-se uma distribuição
regional mais eqüitativa dos recursos.

O renascimento do cinema nacional está sendo apoiado pelo
Gáverno, embora se reconheça que muito ainda pode ser feito para
consolidar nossa indústria audiovisual e torná-Ia competitiva nacional
e internacionalmente. A criação da Câmara Setorial do Audiovisual
foi um importante passo dado pelo Governo no sentido da abertura
de um canal fluente e representativo com o setor, evitando-se as
superadas práticas de protecionismo. com base em critérios subjeti
vos e pouco transparentes. A Câmara deverá debater e propor uma
política moderna para o setor.

A viabilização financeira da producão cinematográfica nacio
nal será outro foco de atenção para 1996. Devemos modernizar nossa
legislação. com o apoio do Congresso Nacional. e aprimorar o
controie sobre os mecanismos já existentes. o que já ampliou de 500
mil reaIs em 1994 para 2.:! milhões de reais em 1995 os recursos
onundos da contribuição para o desenvolvimemo do cinema nacio
nal. pagos pelos imporradores de filmes estrangeiros. Aparticipaçào
da iniciativa privada no tinanciamemo à produção audiovisual. a
,?:c~imação entre o cinéma e"átelevisão brasileira. bem como as
;c·-;:rodu.;ões internacionais serão estimuladas.

Resulrames do Prêmio Resgate do Cinema Nacional. encon
tram-se hoje concluídos 18 filmes de longa metragem. Filmes
brasileIros estão novamente panicipando de testivais internacionais.
O Cinema de Lágrimas de Nelson Pereira dos Santos abriu as
comemorações dos Cem Anos de Cinema em Cannes.

Grandes exposições. como a das esculturas de Rodin. atraem
multidões - ~':'O mil pessoas no Rio. 140 mil em São Paulo.
Imporlantes mostras nacionais - Tesouros do Patrimônio. Coleções
Públicas de BrasIlia. Herdeiros da Noite. sobre aane negra brasileira
e suas nuzes airicanas - estão circulando pelo País. Mais do que um
reno\ado interesse pelas anes e pela cultura. esramos revelando uma
crescel:te competência para planejar e administrar atividades e
eventos culturais complexos e variados. em todo o território nacional.

Brasília tem sediado manifestações imporrantes em todos os
campos da cultura. popular e erudita: aqui se realizou o I Encontro
da Cultura Brasileira. promovido pelo MiJÚstério da Cultura.

O projeto da criação do Museu de Brasília expressa a preocu
pação com a valorização de nossa identidade cultural. É preciso
contar com instituição cujo projeto museológico seja definido através
de amplo debate de idéias sobre a imagem que temos e que queremos
mostrar de nós mesmos. da unidade e da diversidade da nossa riqueza
cultural.

A política cultural está sendo conduzida através de mecanismos
que assegurem a panicipação e o diálogo com a sociedade. os artistas
e os produtores culturais. Foram também criadas. ou estão em fuse
de instituição. a Cãmara Setorial do Livro, a da Comunicação Gráfica
e a da Música. Disco e RadiofoJÚa: há grupos e comissões formados
com vistas à definição de políticas para o teatro, os museus e os
direitos autorais.

Outro grande programa, de abrangência nacional. tratará do
incentivo à leitura e será levado a todos os brasileiros, criando uma
biblioteca em cada mUJÚcípio, incentivando programas permanentes
de lei~ra, feiras do livro, concursos literários para estudantes,
bônus-hvro para os professores e encontros itinerantes com escrito
res por todo o País.
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No campo' da difusão cultural, a FUNARfE - Fundação
Nacional de Arte - atuou nas áreas de artes visuais, música. folclore.
cinema e vídeo, teatro. dança. ópera e circo. realizando cursos.
seminários. concursos e prêmios nacionais, além de divulgar pesqui
sa e documentação através de uma política editorial e de vendas mais
agressiva.

1ànto na difusão quanto no apoio à criação cultural. o Governo
tem atuado cada vez mais de forma integrada. Há convênios. proto
colos e grupos de trabalho conjuntos relacionados às bolsas de estudo
da CAPES para aperleiçoamento de estudantes de artes no exterior.
à veiculação de programas culturais na rede de TV-Escola. e à
compatibilização dos patrocínios com as prioridades culturais do
Governo.

ESPORTES

o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desoorto 
INDESP firmou convênios com organizações públicas e privadas. o
que demarcará o desenvolvimento das atividades neste ano. Dentre
os nove programas em execução. três ret1etem a política prioritária
para o selor: Programa Esporte Solidário. os Jogos das Escolas
Públicas e o Programa de Vida Ativa.

O Programa Esporte Solidário. abrangendo todo o Brasil. visa
assegurar políticas locais de desenvolvimento esportivo com vistas à
promoção social. Nos pólos em que se desenvolverá esse programa.
as crianças e adolescentes de baixa renda terão acesso às atividades
esportivas. durante 4 horas por dia. complementadas pelo reforço
alimentar. reforço escolar. assistência básica de saúde e arte-educa
ção. Para sua efetiva implementação. adotou-se a parceria. através
de convênios dos quais participam governos estaduais e municipais.
organizações não-governamen:ais e setores da iniciativa privada.
além de diversos órgãos federais.

No ano corrente. serão atendidas 42.000 crianças/dia no seio
do programa Esporte Solidário. em 9 Estados da federação. Nos
demais. o INDESP implementará cerca de 1.100 pólos. O projeto
Vilas Olímpicas Urbanas prevê a implementação do Programa Es
porte Solidário nas 30 Vilas Tecnológicas do PRarECH. construídas
para populações de baixa renda. com tecnologias inovadoras e
materiais de baixo custo. O projeto-piloto será desenvolvido em
Bauru-SP para atender a 3.500 fàmílias carentés.

O programa Jogos das Escolas Públicas objetiva propiciar o
encontro entre alunos das escolas públicasoe 10 e 20 graus. com seu
desenvolvimento fundamentado nos princípios da totalidade. coope
ração. emancipação. regionalismo, co-educação e participação. En
volverão cerca de 40.000 escolas públicas do País. para um evento
que deverá contar com o patrocínio da iniciativa privada.

O Programa de Vida Ativa é um conjunto de açócs organizadas
em parceria com a iniciativa privada, que visa mobilizar a sociedade
e o indivíduo para a prática de atividades físicas, tendo na esponta
neidade. no prazer. na simplicidade e na liberdade de escolha as
características fundamentais de adesão às açócs incentivadas ou
promovidas. O Programa não cria entidades específicas nem acarreta
despesas de pessoal. Caminhadas, corridas. saltos. esportes aquáti
cos. aéreos e terrestres. dança, jogos. ginástica. brincadeiras e
folguedos são exemplos de atividades que serão desenvolvidas através
da articulação de entidades das áreas de esporte, lazer. recreação e
cultura.

DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E
SANEAME."ITO

As ações de desenvolvimento urbano do Governo estão orien
tadas pelos princípios básicos de descentralização. flexibilidade.
transparência e parceria com a sociedade civil.

As políticas de desenvolvimento urbano estão sofrendo altera
ções importantes na sua institucionalização. concepção e operacio
nalização. A criação da Secretaria de Política Urbana. órgão da
estrutura do Minis[ério do Planejamento e Orçamen[O. cumpriu duas
funções básicas: al resgatar a competência da esfera federal nas ações
de desenvolvimento urbano. que é fundamentalmente normativa.
reguladora e indutora: e bI coordenar as ações dos diversos órgãos
federais que atuam nesses setores. evitando a pulverização e a
reduzida eticácia das ações e dos investimentos públicos.

Nas áreas de habitação e saneamento. a principal fontê' de
recursos públicos é o FGTS. sendo 'o Ministério do Planejamento e
Orçamento o gestor das aplicações deste Fundo e a Caixa Econômica
Federal seu agente operador. Em 1995. após 4 anos sem contratar
novas operações. foram destinados 2.8 bilhões de reais do FGTS para
novos financiamentos. sendo 67%alocados para a área de habitação
popular.

05 novos programas definidos pelo Governo para essas duas
áreas estão voltados prioritariamente para a população de baixa
renda. No caso do FGTS. a média histórica de aplicações destinadas
à população de até 3 salários mínimos. onde está concentrada a maior
parcela dos déficits de habitação e saneamento. não ultrapassava 5 %.
O orçamento do FGTS para 1995 e as diretrizes orçamentãrias gerais
desse Fundo para o período 1996-1999 elevam essa proporção para
percentuais acima de 30 %.

Ademais. os princípios de descentralização, flexibilidade. trans
parência e parceria já foram implantados na nova sistemática de
aplicação dos recursos do FGTS. mediante a participação direta de
instâncias colegiadas estaduais. constituídas por representantes do
Governo Estadual. dos Governos Municipais e da sociedade civil. no
processo de enquadramento. hierarquização e seleção das propostas
de operações de crédito com recursos do Fundo.

Como primeiro resultado dessa sistemática. foram firmados
convênios com as 27 Unidades da Federação. que selecionaram. em
1995, 2.067 propostas de financiamento no âmbito de dois dos novos
programas lançados: Pr6-Moradia e Pró-Saneamento. envolvendo
solícitações de empréstimos da ordem de 1,1 bilhão de reais.
possibilitando beneficiar aproximadamente I, milhão de fàmílias.

Estão sendo implantados novos processos de análise de viabi
lidade técnica. econômica e financeira dos projetos do FGTS, a fim
de garantir a recuperação dos empréstimos realizados pelo Fundo.
O Governo vem acompanhando as dificuldades operacionais enfren
tadas pelos Estados e Municípios, instâncias colegiadas e agentes
financeiros. e tomando as medidas admínistrativas e legais necessá
'rias à flexibilização dos pré-requisitos e critêrios de enquadramento,
seleção e contratação das propostas de operações de crédito. Ao longo
dos próximos 4 meses. a maior parte dos projetos selecionados em
1995 e passíveis de contratação terão seus contratos assinados.

Entre os programas já em andamento destacam-se. na área de
habitação, o Pró-Moradia e o Programa Carta de Crédito.

O Pró-Moradia objetiva o atendimento da população urbana
com rendimentos até 3 salários mínimos e que vive em áreas
degradadas ou impróprias para moradia. por meio da implementação
de ações integradas e flexíveis de' construção e de melhorias habita
cionais e de infra-estrutura urbana complementar. que são planejadas
e executadas com a participação dos beneficiários diretos. O Conse
lho Curador do FGTS au[Orizou a contratação de até 479 milhõt:s
de reais. no exercício de 1996. para esse Programa. que. somados
aos 183 projetos já contratados com 114 municípios em 1995.
perfàzem 541 milhões de reais. possibilitando beneficiar 270 mil
famílias.

O Programa Carta de Crédito proporciona a làmílias com
rendimentos de até 12 salários mínimos a possibilidade de optarem
entre a aquisição de imóveis novos ou usados. de lotes urbanizados
ou. ainda. a construção. reforma ou ampliação de suas residências.
por meio de financiamentos concedidos diretamente às pessoas
físícas. quer individualmente. quer organizadas sob a forma associa
tiva. O caráter inovador do Programa está na oportunidade que dá
aos trabalhadores de baixa renda de encontrarem soluções para suas
necessidades habitacionais no próprio mercado. como alternativa à
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política de financiamento exclusiva para conjuntos habitacionais
padronizados e sItuados nas periferias urbanas.

O orçamento do FGTS. para 1995. previu recursos no valor de
717 milhões de reais para o Programa Carta de Crédito. que foram
alocados por 10 agentes financeiros (a Caixa Econômica Federal
opera o Programa em todas as Unidades da Federação e 9 COHAB's
atuam em 6 Estados). Foram selecionados 63 mil candidatos a
financiamentos. totalizando 687 milhões de reais. O Governo vem
identificando as principais dificuldades na operacionalização do
Programa. relacionadas principalmente à escassez conjuntural da
oferta de moradias legalizadas para populações de baixo poder
aquisitivo e às exigências documentais. e adotando as providências
adequadas. inclusive no que diz respeito à flexibilização dos prazos
para utilização da carta de crédito. possibilitando. assim. o tempo
necessário à regularização documental do imóvel a ser financiado.

05 recursos do Programa Carta de Crédito para 1996 foram
substancialmente ampliados. atingindo 1.4 bilhão de reais. e benefi
ciando 110 mil famílias. Além dos valores já assegurados no âmbito
do FGI'S. o Governo ampliará o Programa para famílias com
rendimentos até 20 salários mínimos, inclusive via captação 'de
recursos externos e aperfeiçoamento das regras de apliéação do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

Ainda em relação aos programas habitacionais o Governo tem
agilizado a implementação de linhas de ação já aprovadas pelo
Conselho Curador do Fundo:

a) regulamentação da Resolução nO 166 do CCFGfS, que
objetiva o aproveitamento de terrenos e áreas com infra-es
trutura existente, adquiridos com recursos do FGI'S. per
mitindo a construção de 29 mil novas unidades
habitacionais, envolvendo recursos da ordem de 364,5 mi
lhões de reais em 1996; e

b) simplificação dos procedimentos operacionais da Resolução
nO 169 do CCFGI'S. que autoriza o FGfS a financiar a
comercialização de unidades remanescentes de empreendi
mentos habitacionáis concluídos. para. simultaneamente,
assegurar o acesso a essas unidades pelos beneficiários
pré-selecionados e propiciar o retorno mais rápido de oUlros
empreendimenlOs já financiados ao mesmo empreendedor.
Em 1995 foram financiadas 2.9 I8 umdades. com recursos
da ordem de 52.7 milhões de reais. No exercicio de 1996.
estão autorizados 47.3 milhões de reais para essa linha de
ação.

Os recursos fiscais aiocados para a área de habitação. no
exercício de 1995. foram integralmeme destinados a assegurar a
execução dos compromissos assumidos na administração anterior.
Deu-se continuidade. no âmbito do FEHAP - Fundo de Custeio de
Prol!ramas de Habitação Popular - aos programas Habitar-Brasil e
Mo~ar Pequenas Comunidades. voltados para a produção de mora
dias. lotes urbanizados e urbanização de áreas degradadas. Foram
assel!urados recursos no valor de 9I milhões de reais para a execução
de 41 empreendimentos conveniados. beneticiando 67.5 mil famílias.

Ademais. deu-se prosseguimento ao Programa de Difusão
Tecnolól!ica para a Construção de Habitação de Baixo Custo 
PRUfECH. que. mediante a construção de vilas tecnológicas. cons
tituídas por conjuntos de cerca de 100 moradias populares. edificadas
com tecnolol!ias alternativas. visa demonstrar e possibilitar a avalia
ção de dife~ntes processos de produção. gestão administrativa.
sistemas de financiamento e parcerias que concorram para a produ
ção de moradias de melhor qualidade e menor pr.eço. Cria~o .em
1993. o PRUfECH prevê a implementação de 12 Vilas tecnologlcas
das quais 2 encontram-se concluídas. 2 estão,em f~se de produ~ão e
8 já foram objeto de lidtação. envolvendo mveSl1mentos tOtaiS da
ordem de 8. 1 milhões de reais.

A proposta orçamentãria para 1996 prevê. para habitação.
recursos fiscais de cerca de 452.9 milhões de reais. alocados ao
Programa de Melhoria das Condições Habitacionais em Áreas Ur
banas e Rurais e ao Fundo de Custeio de Programas de Habitação
Popular. que deverão beneficiar 330 mil famílias de baixa renda. ,
Ambos os programas prevêem a utilização desses recursos não

onerosos. conjugada à aplicação de recursos onerosos (do FGTS e
de empréstimos externos). mediante uma política explícita de subsí
dios de caráter temporário. individual e inversamente relacionados à
renda familiar.

Na área de Saneamento destacam-se. no âmbito do FGfS. o
PRÓ-SANEAMENTO e o PRÓ-CONCLUSÃO.

O PRÓ-SANEAMENfO tem como principais áreas de atua-
ção:

• o PROSANEAR, voltado exclusivamente para ofertar solu
ções integradas de abastecimento de água e esgotamento
sanitãrio para população urbana de baixa renda;

• a ampliação dos níveis de oferta de água e esgotamento
sanitãrio, com prioridade para a conclusão de obras que
revertam em benefícios imediatos à população; e

• o desenvolvimento institucional, abrangendo ações destina
das a redução de custos e perdas e a melhoria da eficiência
gerencial e operacional dos prestadores de serviço.

Para 1996 estão autorizados recursos de 1.142,7 milhões de
reais para projetos enquadrados no PRÓ-SANEAMENfO. que.
somados aos 20 contratos. beneficiando 33 municípios. já firmados
em 1995. perfazem 1.178.7 milhões de reais. possibilitando o
atendimento de 980 mil famílias.

O PRÓ-CONCLUSÃO.é uma linha de ação especial. destinada
a financiar a conclusão de obras de abastecimento de água. esgota
mento sanitário. drenagem e infra-estrurura urbana. cujas etapas
anteriores haviam sido beneliciadas com recursos do FGI'S. Tem
prioridade os empreendimentos cuja execução possa ser feita no
prazo máXimo de doze meses. Em 1995. loram tirmados 13 contratos
no âmbito do Pró-Conclusão. com o valor global de 46.2 milhões de
reais. que. somados aos 416. I milhões de reais estimados para 1996.
totalizam 462.3 milhões de reais. Com a conclusão de 31 obras
previstas. espera-se beneticiar 543 mii tàmílias.

Além de lançar novos programas no âmbito do FGfS. o
Governo retormulou sua atuação no Programa de Ação Social em
Saneamento - ~ROSEGE. e aprofundou as ações do Programa
Qualidade das Aguas - PQA e do Programa de Modernização do
Setor de Saneamento - PMSS.

O PROSEGE destina-se à realização de obras urbanas de
esgotamento sanitário em comunidades de baixa renda. envolvendo
263 projetos em 215 municípios. No início do Governo. apenas 35 %
do total de recursos previstos para o PROSEGE (RS 500 milhões.
dos quais 75 %provenientes de contrato de empréstimo firmado entre
a União Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento)
haviam sido desembolsados. Implantou-se. a panir de julho/95. nova
sistemática. que possibilitou a regularização do fluxo de pagamentos.
a retomada das obras e uma fiscalização mais eficiente. Assim foram
aplicados 127.6 milhões de reais. possibilitando a conclusão de 67
obras em 1995. que implantaram 1.100 km de redes coletoras e
96.500 ligações domiciliares. Prevê-se a conclusão das demais obras
ao longo do exercício de 1996. significando 6.450 km adicionais de
redes coletoras e 588.600 novas famílias beneficiadas. através de
ligações domiciliares.

O Programa Qualidade das Águas objetiva apoiar técnica e
financeiramente a elaboração de programa de investimentos destina
do ao saneamento ambiental urbano. em bacias hidrográficas alta
mente comprometidas. Iniciou-se. em 1995. a implementação do
Projeto nas bacias dos Rios Piracicaba. Capivari e Jundiaí (SP) e
estão em fase de formulação os projetos das bacias dos Rios Paraíba
do Sul (MG. SP e RI) e Capibaribe. Beberibe e Jaboatão (PE).

O Programa de Modernização do Setor de Saneamento visa
promover a reestruturação da prestação dos serviços de saneamento.
em um ambiente de crescente flexibilidade institucional, decorrente
inclusive dos efeitos, sobre o setor. da nova lei de concessões
públicas. Sua estratégia é criar bases para o financiamento de
investimentos sustentados em saneamento. associados a programas
de reformas institucionais e de regulação. Dentre as principais ações
realizadas pelo componente institucional do PMSS. em 1995, des-
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laca-se a assistência técnica dada a Estados e prestadores de serviços,
especialmente:

• na elaboração de legislação para regular as empresas pres
tadoras de serviços;

• na elaboração de normas e regulamentos voltados às relações
contratuais para essa prestação: e

• na recuperação destas empresas. mediante a revisão de suas
estruturas taritiírias. a redução de suas perdas físicas e
financeiras e suas reorganizacões institucionais.

Os resultados positivos do PMSS têm gerado -uma expressiva
demanda de panicipação. por pane de diversos Estados e Municípios
não comemplados pelo componeme de investimentos do Programa.
que abrangla. como projetos-piloto. experiências de modernização
institucional em doze companhias de saneamemo estaduais e inves
timemos nas companhias de água e esgoto da Bahia. do Mato Grosso
do Sul e de Santa Catarim. Para Iàzer fuce a essas expectativas. o
Governo está tomando as providências para ampliar o escopo do
programa para 1~ Estados do Norre. :'-Iordeste e Centro-Oeste.
através de créditos externos. envolvendo recursos da ordem de 300
milhões de dólares. .

A proposta orçamentária de 1996. a par do orçamento cspecí
rico da Fundacão NaCIOnal de Saúde. previu recursos da ordem de
.132 milhões de reais para saneamento. destinados a atender :257 mil
domicilias de baixa renda. localizados em municípios selecionados
pelo Programa Cúmunidade Solidária e pelo Programa de Redução
da Mortalidade na intancia. do Ministério da Saúde. Tal montante
será aplicado no Programa de Ação Social em Saneamento - PASSo
de carater tlexível e descentralizado. cuja formulação. acompanha
mento e avaliação está a cargo de grupo de trabalho integrado pelo
Ministério do Planejamento e Orçúmento. pelo Ministério da Saúde.
pela Caixa Económica Federal e pelo Programa Comunidade Soli
dária. O PASSo além de expressar os princípios de t1exibilidade.
parceria com a sociedade. transparência e execução descentralizada.
demonstra com perteição a diretriz governamental de articular ações
setoriais de órgãos federais que. antes. atuavam de forma dispersa e
pulverizada.

Em síntese. o conjunto de ações do Governo Federal nas áreas
de habitação e saneamento totalizarão. em 1996. aplicações superio
res a 4 bilhões de reais. incluindo recursos fiscais. do FGfS e
provenientes de créditos externos.

A reformulação dos programas de habitação e saneamento é
apenas uma faceta da nova orientação que o Governo Federal vem
emprestando à condução da política urbana.' Uma, outra vertente de
atuação concentra-se na redefinlção do arcabouço juridico-institucio
nal da área de desenvolvimento urbano.

Nesse contexto. o Governo vem negociando. jumo à Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados e
mais de 20 entid;jdes representativas dos setores ligados à política
urbana. anteprojeto de lei que dispõe sobre a política nacional de
desenvolvimento urbano. A proposição define os princípios. as
diretrizes gerais e as fontes de financiamento da política; a~ compe
tências e as relações das três esteras de governo; as formas de
participação dos cidadãos na formulação, acompanhamento e avalia
ção da política; cria, ainda. o Conselho Nacional de Política Urbana,
prevendo ampla participação das demais esferas de governo e de
entidades representativas da sociedade civil.

O Governo Federal tem. por outro lado. interagido de forma
constante com a sociedade civil. no sentido de definir o posiciona
mento do país frente à II Conferência das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos - Habitat lI. Deste modo. o Plano de Ação
Nacional. além de consentâneo com os objetivos, estratégias, dire-
trizes e metas do Governo para o setor urbano. refletirá a intensá
cooperação com os setores mais representativos da sociedade. no
çampo do planejamento urbano. da habitação. do saneamento. do
meio ambiente e dos transpones urbanos.

IV - GESTÃO PÚBLICA

Coordenacão Governamental

A formulação de uma estratégia nacional consistente e de longo
prazo e a elaboração. coordenação e supervisão de planos. programas
e ações do Governo delineiam o panorama da gestão pública em
1995. A função de Coordenação Geral foi fortalecida na administra
ção pública federal. Com tal finalidade. a nova estrutura do Executivo
comporta. em sua cúpula. o Conselho de Governo. Nesse foro.
composto pelo Presidente da República e pelos Ministros de Estado.
são debatidas as grandes diretrizes da ação governamental.

Para imprimir coerência e objetividade ao trato de assuntos
específicos. que dependem de ação integrada. foram criadas as
Câmaras do Conselho de Governo. onde as políticas públicas são
debatidas. permitindo que as decisões levem em conta a diversidade
de abordagem e atuação dos di ferentes órgãos.

Foram criadas as Câmaras de Politica Econômica. de Políticas
de Infra-Estrutura. de Políticas Regionais. de Políticas de Recursos
NatuiaIs. de Comércio Exterior. de Reforma do Estado e de Política
Social.

Reforma e Modernização do Estado

É imperativa a reforma e modernização do Estado. O acúmulo
de distorções ao longo dos últimos anos levou a um esvaziamento da
capacidade de gestão da administração pública. em todos os seus
níveis.

O Plano Diretor da Reforma do Estado. elaborado em 1995,
define projetos para o aumento de sua capacidade de gestão,
pautados nos princípios da admínistração pública gerencial: foco no
cidadão. reorientação dos controles para resultados e flexibilidade de
gestão.

Com esse objetivo, foram encaminhadas ao Congresso Nacio
nal propostas de emendas à Constituição e projetos de lei relativos à
reforma administrativa, ao desligamento de quadros por necessidade
da administração pública e ao regime de previdência social do
servidor público.

Na área de Recursos Humanos, as ações dírecionaram-se para
a correção de desvios e a valorização, treinamento e desenvolvimento
profissional do servidor público. Foi implantado sistema de auditoria
na folha de pagamentos dos servidores públicos civis. No caso das
Instituições Federais de Ensino Superior. o resultado imediato dessa
auditoria foi a redução dos gastos com o pagamento do pessoal do
Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas em cerca de
40 milhões de reais mensais.

Relações Exteriores

Em política externa, a continuidade é elemento essencial da
credibilidade dos paises. Assim. o objetivo de ampliar a inserção do
País na ordtm mundiaL fixado no início do mandato. prossegue com
determinação e vem recebendo acolhida na comunidade internacio
nal.

O Brasil panicipou ativamente. em 1995. dos acontecimentos
mais significativos do cenário internacional. Aluou no Grupo de
Trabalho da \ssembléi' Geral sobre Ampliação e Reforma do
Conselho de Segurança da ONU. para que a nova configuração
daquele órgão venha a proporcionar-lhe maior representatividade.
legitimidade e eticácia. Enviou contingentes militares. policiais e
civis para várias operações de paz das Nações Unidas. na América
Central. na Europa e na África. Consolidou seus compromissos com
o regime de não-proliferação de armas de destruição em massa na
Conferência do Desarmamento. onde continuou propugnando pela
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conclusão do Tratado de Proscrição de Testes Nucleares e do Tratado
para a Proibição da Produção de Materiais Físseis para Armas
Nucleares. Nesse mesmo sentido. participou do grupo "ad hoc" da
Convenção para a Proibição de Armas Biológicas e inglessou. por
aclamação. na qualidade de participante e membro pleno do Regime
de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR), Na esfera regionaL
esteve presente. pela pri~eira vez como membro pleno. nos trabalhos
da Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas
Nucleares na América Latina e Caribe - OPANAL.

A capacidade de gerar consensos da diplomacia. brasileira
evidenciou-se mais uma vez na Cúpula Mundial de Copenhague para
o Desenvolvimento Social e na IV Conferência sobre a Mulher. O
Brasil foi eleito por aclamação para órgãos das Nações Unidas como
as Comissões de Direitos Humanos. de População e Desenvolvimen
to, de Entorpecentes e sobre a Situação da Mulher.

No âmbito da segurança hemisfêrica, destacam-se a atuação do
Brasil para facilitat a solução do diferendo fronteiriço entre o
Equador e o Peru, e as participações na Reunião Ministerial de
Defesa de Williamsburg e na Conferência Regional de Santiago sobre
Medidas de Fortalecimento da Confiança e Segurança. O reconheci
mento internacional de nossa atuação nesse campo é ilustrado pela
escolha do representante do Brasil junto à OEA para a Presidência
da Comissão de Segurança Hemisférica.

Em matéria econômica, a diplomacia brasileira empenhou-se
'em contribuir para a consolidação da Organização Mundial de
Comércio. de maneira a preservar e fortalecer o sistema multilateral
de comércio, garantindo a vigência de regras mais equilibradas e
claras para o comércio de bens e serviços e para os aspectos
comerciais de investimentos e de propriedade intelectual.

Vârios passos foram dados no sentido da integração regional e
interregional. No contexto da implementação das decisões da Cúpula
das Américas o Brasil coordenará o tema Democracia e Direitos
Humanos. Foi criado Grupo Interministerial de Implementação das
Decisões da Cúpula das Américas, para acompanhar o cumprimento
daquelas decisões e coordenar as ações pertinentes do setor'público
brasileiro.

Visitas presidenciais foram feitas ao Chile, à Venezuela, ao
Uruguai, ao Peru e à Argentina. Em dezembro de 1995, foi assinado
o Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação Econômica e Co
merciai entre o MERCOSUL e a União Européia. A visita presiden
cial a Pequim contribuiu para estreitar mais o já denso
relacionamento entre o Brasil e a China. A visita à Malásia foi a
primeira de um Chefe de Estado brasileiro àquele País. de crescente
imponância no cenârio econômico internacional.

Neste ano o Brasil participará da Conferência de Istambul
(HABITAT lI) e da Conferência Mundial da Alimentação. na sede
da FAO. e prosseguirão os esforços para a plena implementação. ~
Organização Mundial do Comércio. dos acordos da Rodada Uruguai.
No contexto do hemisfério. dar-se-á prioridade à consolidação do
MERCOSUL. cuja presidência caberá ao Brasil no segundo semestre
deste ano.

Planejamento Governamental e Orçamento

As diferentes retonnas desencadeadas pelo Governo e o novo
padrão de financiamento do desen~olvirr:en~ requerem que a~ tarefas
de Estado sejam tratadas com ngor tecmco. e bem planejadas e
executadas. Paralelamente é preciso submetê-Ias a acompanhamento
e avaliações pennanentes. a fim de elevar a racionalidade na admi
nistração dos recursos públicos e maximizar os benefícios decorren
tes de sua aplicação.

A estruturação e o aperfeiçoamento do Sistema Federal de
Planejamento é passo fundamental nesse caminho. para capacitar a
administração pública. de um lado. para orientar as ações na direção
das prioridades e diretrizes estabelecidas e, de outro. para indicar as
oportunidades de desenvolvimento sustentáveL

Nesse sentido. o processo adotado na elaboração do Plano
Plurianual 1996-1999 abandona as ações pontuais e as substitui pela
orientação estratégicados investimentos. com identificação dos eixos

nacionais de desenvolvimento - fundamentados na geografia fisica,
econômica e humana do País. Estão sendo implementados instrumen
tos de acompanhamento e avaliação das ações do Governo e dos
gastos públicos. que deverão contribuir para aproximar planejamen
to, orçamento e execução das ações públicas.

A execução do Orçamento de 1995 exigiu grande esforço em
busca do equilíbrio tiscal. Medidas de austeridade e de controle dos
gastos da União e das empresas estatais foram adotadas. reduzindo-se
o déficit a menos de 1%do PIB. embora as despesas com pessoal e
os juros da dívida tenham crescido o equivalente a cerca de 2% do
Pffi durante o ano.

Esse conjunto de providências possibilitou economia de gastos
da ordem de 8,8 bilhões de reais que, conjugada ao aumento de

,receitas de 1,1 bilhão de reais, tota1izou um ajuste de 9,9 bilhões de
reais, suficiente para pennitir o equihôrio das contas do Governo,
não fora o crescimento das despesas com pessoal e juros acima das
estimativas iniciais.

O Projeto de Lei Orçamentária para 1996 levou em considera
ção a austeridade necessâria ao equiliôrio das contas públicas e
incluiu despesas cuja execução está condicionada à aprovação de
projetos de lei enviados ao Congresso. Procurou-se, entretanto,
resguardar as áreas que devem receber tratamento privilegiado
quanto ao aporte de recursos: saúde, educação, transporte, reforma
agrâria e ações do Programa Comunidade Solidâria.

Na busca do equilíbrio fiscal foram alocados recursos para
pagamento de'4.7 bilhões de reais de juros da dívida pública. a fim
de evitar que o Tesouro Nacional tenha que lançar títulos para fazer
face a essa despesa. Entretanto. para garantir o equilíbrio fiscal no
curto prazo foi ainda necessário propor a prorrogação do Fundo
Social de Emergência - agora Fundo de Estabilização Fiscal. que
recebeu positiva acolhida do Congresso Nacional.

Pretende-se. para 1996. o aprimoramento do processo orça
mentário desde sua elaboração até o acompanhamento da execução
das despesas. Os obje!ivos são organizar o sistema orçamentário da
União articulado com o sistema de planejamento governamental.
tàcilitando a integração dos programas com a alocação efetiva de
recursos: aprofundar a integração com todos os agentes intervenien
tes: e reestruturar a elaboração e a execução do orçamento tederal.
com vistas ao seu melhor gerenciamento.

Financiamento do Desenyolyimento

Durante 1995 o Governo realizou apreciável estorço para
recompor fontes de financiamento a longo prazo para a infra-estru
tura e as atividades produtoras de bens e serviços. Com a dinamiza
ção dessas fontes de recursos será possível viabilizar o aumento
necessârio da taxa de investimentos da economia.

Tal esforço concentrou-se em duas direções: a) reorganização
e dinamização do BNDES e do BNB : e b) estabelecimento de um
novo patamar de relacionamento e cooperação jUnto aos Organismos
Multilaterias/Regionais de Financiamento: Banco Mundial - BIRD.
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Corporação An
dina de Fomento - CAF e Fundo de Desenvolvimento da Bacia do
Prata - FONPLATA e às Agências Bilaterais de Financiamento
Externo: EXIMBANK e OECF do Japão, KFW da Alemanha e
outras.

A atuação mais ativa dos bancos de desenvolvimento pode ser
dimensionada pelos seus principais indicadores. Os desembolsos
feitos pelo BNDES em 1995 totalizaram 7.1 bilhões de reais. com
um crescimento de 47% em comparação aos 4.8 bilhões reais
desembolsados no ano anterior. Daquele total. cerca de 3.2 bilhões
de reais destinaram-se a investimentos: 3,4 bilhões à comercialização
de máquinas e equipamentos (por meio de liberações da Finame.
agência do BNDES); e cerca de 564 milhões de reais ao mercado de
capitais. por intermédio da BNDES Participações (Bndespar).Esse
crescimento das aplicações do Banco indica que o empresariado
continua investindo para ampliar a capacidade de produção, moder
nizar suas companhias e obter maior competitividade interna e
externa.
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05 pedidos de financiamento (cartas-consulta) recebidos em
1995 somaram 15,8 bilhões de reais - um crescimento de 31 %em
relação ao ano anterior (12,1 bilhões de reais). 05 enquadramentos
(pedidos já acolhidos e considerados passíveis de obtenção de
financiamento) alcançaram em 1995 o total de 13,4 bilhões de reais,
o que significou um aumento de 52 %em relação ao ano anterior.

Dos financiamentos aprovados em 1995, no total de 9,0 bilhões
de reais, 5,3 bilhões destinaram-se à indústria. 2.6 bilhões ao setor
de comércio e serviços, 895 milhões à agropecuária e 128 milhões
à extração mineral. Na indústria, os segmentos que mais obtiveram
crédito foram o de alimentos e bebidas. com 1.3 bilhão de reais:
metalurgia. com 573 milhões: e química. com 500 milhões. No ramo
deserviços. destacaram-se os segmentos de transporte terrestre. com
895 milhões de reais: energia elétrica e gás. com 709 milhões: e
transportes aquaviário. com 202 milhões.

Para o ano de 1996 o orçamento de aplicações do BNDES é
de 11.3 bilhões de reais. com um crescimento de 59 % em compara
ção com o montante aplicado em 1995. Desse total. está prevista a
aplicação de 5.6 bilhões de reais na indústria (metalurgia. mecânica.
química. têxtil. papel/papelão. agroindústria e outros setores): 3.8
bilhões de reais na infra-estrutura (energia. transportes. construção
etc.); 750 milhões na agropecuária: 520 milhões em serviços: e o
restante em outros segmentos.

Com reiação à atuação do BNB. principal agente tinanceiro do
Governo Federal no Nordeste. importa registrar que respondeu. em
1995. por 43 % do volume total de recursos destinados ao financia
mento do setor produtivo nordestino. Suas aplicações totais alcança
ram 4.9 bilhões de reais. dos quais 85% (4.2 bilhões) em
financiamentos de longo prazo. concedidos aos setores rural (1,7
bilhões). industrial (1,4 bilhões) e de infra-estrutura (1.1 bilhão). Os
15 % restantes foram aplicados em tinanciamento para capital de giro
e câmbio. Ressalte-se a importância do FNE na carteira de projetos
com financiamentos de longo prazo do BNB. '

O BNB tem sido ativo na diversificação de suas fontes de
recursos para expandir a oferta de crédito de longo prazo para o
Nordeste. Nessa 'linha de ação já conta com recursos do BID (400
milhões de dólares) para fazer face aos investimentos em infra-estru
tura turística - PRODETUR; e recursos da Japan International
Corporation Agengy - JICA (80 milhões de dólares); no âmbito do
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento
dos Cerrados - PRODECER UI. Além disso, pela primeira vez obteve
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (130 milhões
de reais), para aplicar em programa de geração de emprego e renda,
e foi ao mercado financeiro internacional 'captar 50 milhões de
dólares, para aplicar no custeio e comercíalizaçãp do setor rural.

Em 1996 o BNB deverá alavancar 2.6 bilhões de reais. com
preendendo recursos do FNE (990 milhões de reais). do FAT (300
milhões de reais), de repasses do BNDES (250 milhões de reais). do
lançamento de Eurobônus no exterior (500 milhões de dólares), do
BID: linha de crédito de 200 milhões de dólares para os setores
industrial e agro-industrial, e financiamento de 250 milhões de
dólares para o setor de saneamento. além de linha'de crédito do
EXIMBANK da Coréia (100 milhões de dólares) para importação de
m4quinu e equipamentol.

No tocante ao relacionamento do País com os bancos multila
terais de desenvolvimento, o ano de 1995 foi também profícuo. Para
laIIto, fui fundamental o sucesso do plano de estabilização. que além
de maior prcvilibUldade e segurança, deu aos bancos confiança para
lançar programaçlo mais ambiciosa. Assim, fui estabelecido novo
patamar de relacionamento e cooperação. compatível com o atual
quadro macroeconômico do Brasil e com nossas demandas de
desenvolvimento. Com as principais instituições multilaterais. BIRD
e BID, foi pouível ajustar diretrizes e políticas globais de coopera
ção. estabelecendo-se a programação de uma média anual de até USS

•2 bilhões de dólares para cada um daqueles organismos no período
1995-97.

Outro desdobramento relevante e que acentua a prioridade do
Governo na busca de fontes de recursos para financiar o desenvolvi-

mento do País é a filiação do Brasil à Corporação Andina de Fomento
- CAF. com a assinatura do Convênio de Subscrição de Ações e
Acordo Sede. A tiliação do Brasil à CAF permite antever diversas e
promissoras áreas de cooperação. todas relacionadas oa projetos de
integração com os, países andinos.

O primeiro projeto do País com esse Organismo será o da
Rodovia BR-174 Manaus-Caracaraí. que prevê a pavimentação de
594 km: construção de 43 pontes: construção da ponte sobre o Rio
Branco 1700 metros de extensão) e construção de 4 pontes no trecho
já pavimentado. entre Boa Vista e o Marco BV-8. na fronteira do
Brasil com a \enezuela. O principal objetivo é permitir a comunica
ção permanente entre os Estados do Amazonas e Roraima e com a
Venezuela.

Ainda em relação aos organismos financeiros subregionais.
estreitamos nossa relação com o FONPLATA e estamos buscando
mecanismos para reforçar aquele organismo. permitindo-lhe aumen
tar sua capacidade de financiamento e ampliar seu espaço de atuação.

No ãmbito das instituições bilaterais. merece atenção a reaber
tura da cooperação financeira com o Japão (EXIMBANK japonês.
suspenso desde 1992). Nesse sentido. o EXIMBANK já oficializou
a abertura de todo seu leque de opções de financiamento ao Brasíl.
dispensando o requisito. previamente exigido. de acordo "stand-by"
com o FMI. num reconhecimento do êxito do processo de estabili
zaçào macroeconômica no Brasil. No biênio 1995-96, prevê-se a
contratação de recursosda ordem de 1.5 bílhão de dólares de agências
bílaterais (EXIM-JP. OECF-JP, KfW-Alemanha e FOCOEX-Espa
nha), vinculados a projetos de investimentos. Em 1995. foram
contratados 5 projetos com o EXIMBANK-JP, OECF-JP e KfW-Ale
manha. totalizando 788 milhões de dólares.

Para 1996, busca-se estruturar uma carteira que, requeira
aporte reduzido de contrapartida local. de forma a fazer face às
restrições orçamentárias existentes, tanto no âmbito federal como
estadual. Assim, serão privilegiados os contratos com co-financia
mento. nos quais o recursos aportados por uma agência são entendi·
dos como contrapartida pelas demais. Deve-se destacar. nesse
sentido, projetos para a saúde e a reforma e recuperação de rodovias.
Os recursos do Banco Mundial e do BID passarão também a ser
utilizados para reforma e modernização da administração dos Esta·
dos, como apoio ao processo de estabilização fiscal em que vários já
seengaj~.

Em 1996, serão alcançados níveis significativos de contratação
junto às agências oficiais do Japão. A próxima visita do Presidente
Fernando Henrique Cardoso àquele país' deverá selar negociações
bem sucedidas que se desenvolveram no decorrer de 1995 e que
permitirão atingir um patamar de financiamento japonês compatível
com a dimensão dos dois países e com a qualidade de nosso
relacionamento.

Cumpre registrar que a Comissão de Financiamentos Externos
- COFIEX. que estabelece as prioridades do País para a captação de
recursos externos oficiais, reaberta em maio de 1995, após dez
meses de fechamento, examinou 72 novas operações. com valor total
de empréstimo de 9.4 bilhões de dólares (em 1994, haviam sido
examinados 30 projetos. no valor de aproximadamente 3 bilhões de
dólaresl.

Desenvolyjmento Reaional

As ações do Governo. em 1995. foram guiadas pelo l'rincípio
de que o desenvolvimento das regiões deve ser tratado sob uma ótica
nacional. Neste sentido. não existe uma questão nordestina. ou uma
questão amazôniêa: mas as necessidades do desenvolvimento nacio
nal. regionalmente localizadas. Esta nova concepção está consolidada
na proposta do Plano Plurianual 1996-1999. que o Governo elaborou
e enviou ao Congresso Nacional. Neste documento. a redução dos
desequilíbrios espaciais e sociais aparece como uma das três estra
tégias básicas para a ação do governo nos próximos quatro anos.

Na implementação dessas estratégias. o conceito de eixos
nacionais de desenvolvimento desempenhará um papel central. Fo
ram identificados sete eixos nós quais se concentrarão os investimen-
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tos federais em infra-estrutura: o Norte-Sul. a tim de facilitar o
escoamento da produção do cerrado setentrional: o Oeste. para
consolidar o desenvolvimento das áreas de expansão recente da
fronteira agrícola: o Nordeste. voltado para a integração desta região
ao processo de desenvolvimento econômico e social do País: o
Sudeste. para a adequação da infra-estrutura viária e portuária: o Sul.
visando ajustar as malhas de transporte intermodais à melhoria da
articulação entre o Sudeste e o Sul: o do Caribe. para consolidar a
integração do País com os mercados do Caribe e do Atlântico Norte:
e o eixo do Pacífico. que visa fucilitar a integração do Brasil com
países da costa oeste da América e com os demais países do Pacífico.

Em adição às suas ações estruturadoras, concentradas nos eixos
de integração. e ao apoio decisivo às regiões menos desenvolvidas
nas áreas de turismo, de recursos hídricos e de saneamento e
habitação, o Governo encaminhará propostas de reforma das institui
ções e dos instrumentos da política regional (especiiúmente Sudene,
Sudam, Suframa. DNOCS e Codevasf: incentivos fiscais e fundos
constitucionais de financiamento), para melhor equipá-los aos desa
fios do desenvolvimento equilibrado. Essas propostas estão sendo
conduzidas no âmbito das discussões da reforma do Estado e serão
elaboradas em estreita colaboração com os organismos regionais
diretamente envolvidos.

Através dos fundos constitucionais de financiamento, o Gover
no Federal destinou, em 1995. recursos fiscais de I bilhão de reais
para o apoio ao investimento privado no Nordeste. Norte e Centro
Oeste. Ao FNE (Fundo de Financiamento do Nordeste) coube a
parcela de 646 milhões de reais e ao FCO (Fundo de Financiamento
do Centro-Oeste) e ao FNO (Fundo de Financiamento do Norte)
montantes iguais de 215 milhões de reais..Os incentivos fiscais de
caráter regional. especialmente o FINOR (Fundo de Investimentos
do Nordeste) e o FINAM (Fundo de Investimentos da Amazônia),
canalizaram para estas duas regiões, em 1995, 717 milhões de reais,
sendo que 361 milhões foram liberados para o Nordeste e 355
milhões para a Amazônia. Somando-se estes fundos a outras trans
ferências importantes (como as incorporadas aos fundos de partici
pação dos Estados - FPE - e dos Municípios - FPM), foi mantida,
neste último ano, a tendência histórica do Governo Federal (incluindo
as empresas estatais) de gastar nas regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. cerca de duas vezes mais do que ali arrecada. na forma de
tributos. no caso do Governo propriamente dito. e de receitas pela
venda de seus produtos. no caso das empresas.

Para 1996. a proposta orçamentária encaminhada aoCongresso
prevê transferências substancialmente maiores de recursos fiscais
para as regiões menos desenvolvidas: 815 milhões-de reais para o
FINAM: 652 milhões de reais para o FINOR: 33b milhões de reais
para o FNO: 990 milhões de reais para o FNE e 330 milhões de
reais para o FCO. somando no total mais de 3. i bilhões de reais para
as regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste.

Deve ser destacada. também. a atuação do Governo Federal
em projetos envolvendo recursos externos. captados junto às institui
ções multilaterais de crédito. em fuvor das regiões de menor desen
volvimento. No ano passado. estavam em execução no Norte.
Nordeste e Centro-Oeste. projetos de investimento com recursos
externos diretamente contratados ou avalizados pelo Governo Fede
ral. num valor global de 7.8 bilhões de dólares. No Nordeste esses
projetos totalizam investimentos de 6.3 bilhões de dólares e no Norte
de 800 milhões de dólares. Merecem menção. no Norte. o programa
Planat10ro (Programa Agro-Pecuário e Florestal do Estado de Ron
dônia). orçado em 228 milhões de dólares: no Nordeste. os progra
mas de irrigação. totalizando 45 I milhões de dólares: e, no
Centro-Oeste. o Prodeagro (Programa de Desenvolvimento Agro
Ambiental do Estada de Mato Grosso). com valor total de 285
milhões de dólares.

Além dos aspectos acima abordados. o Governo Federal.
preocupado com a revitalização da economia do Estado do Rio de
Janeiro - dada sua importância para a imagem do País no exterior
e o impacto positivo de sua recuperação para o País como um todo
- criou. em março. o Conselho Coordenador das Ações Federais
no Es!?do do Rio de Janeiro.

Esse Conselho e seus Grupos Executivos atuaram no sentido
de viabilizar. com a participação da iniciativa privada, três grandes
projetos de desenvolvimento naquele Estado: Porto de Sepetiba.
Teleporto e Aproveitamento de Gás e Petróleo de Campos. Várias
ações, nesse quase um ano de existência do Conselho, foram defla
gradas. cabendo destacar: a) início da dragagem do Porto de Sepetiba:
b) licitação para concessão ao setor privado de um terminal de
exportação de minérios no Porto; c) Convênio BNDES/CDRJ para
apoio aos investimentos no Porto; d) Transferência da sede da Telerj
para o Teleporto: e) garantia. em 1996. de investimentos na TELERJ
no valor de 1,3 bilhões de reais; e f) autorização para a Petrobrás
participar em empresa petroquímíca privada para produção de
300.000 tia de eteno.

v - CIÊNCIA E TEC:\"OLOGIA

As mudanças em curso nos cenár:c5 nacional e internacional
exigem um forte ajuste na infra-estrun;::. de pesquisa do País. em
razão do ritmo de incorporação do prog~esso técnico aos processos
produtivos. da difusão de novas lormas .:e organização e gestão dos
negócios e da redetinição das estratég:ls de competição entre as
empresas.

O esforço do Governo estã voltadc ?ara reforçar as atividades
de C&T no processo de desenvolvimento socio-econômico. mediante
a difusão e a introdução de inovações ;..:-.; cadeias produti\as. além
da ampliação do acesso de uma parce:::. maior da população aos
benefícios resultantes da pesquisa.

Os dispêndios em C&T permanecem em torno de 0.7% do
PIB. dos quais cerca de 90 % realizados ?elo setor público e apenas
10% pelo setor privado. sendo muito ac,~ém do padrão observado
nos países desenvolvidos. cujo nível méc;o de investimentos no setor
oscila entre 2.5 % e 3% do PIB. com :::na contribuição do setor
privado de pelo menos 50 %do investirr.emo global.

Para reverter esse quadro. o Governo passou a estimular a
maior participação do setor privado. por :neio dos incentivos fiscais
aos programas de desenvolvimento tecno:ógico da agropecuária e da
indústria (pDTA/PDTI). Esse esforço s::rtiu efeito. Em 1995. para
cada R$ 1.00 de renúncia fiscal concedida pelo Governo. as empresas
investiram R$ 3.41. O número de empresas incentivadas para a
realização de projetos de desenvolvimento tecnológico deverá crescer
ainda mais em 1996. O Governo reservou montante expressivo de
renúncia fiscal e espera atingir. ao final co ano. uma participação do
setor privado entre 15 %e 20 %do total cos 1ispêndios em C&T.

Do lado do investimento público registram-se. também. avan
ços significativos. Foi prorrogada a Fase li do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Científico e Tecnoiógico· PADCT e iniciadas
negociações para a contratação da Fase ITr. num montante de 600
milhões de dólares, sendo 300 milhões co Banco Mundial. O Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BIO efetuará empréstimu' de
160 milhões de dólares. para um total de 320 milhões a serem
aplicados no horizonte de 36 meses no Programa de Ciência e
Tecnologia.

O esforço conjunto que o setor público e a iniciativa privada
vêm realizando por meio do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade - PBQP e do Programa de Apoio à Capacitação
Tecnológica da Indústria· PACrI resultou na adoção mais intensa de
programas de qualidade e de inovação por parte do empresariado
brasileiro e no crescirpento significativo de empresas e produtos
certificados com base nas normas ISO-9000.

Para elevar o nível médio de capacitação tecnológica das
empresas e suprir deficiências decorrentes da baixa escolaridade e
qualificação da mão-de-obra, foi desenvolvido o Programa de Edu-
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cação para a Competitividade - PROEDUC. cujo objetivo é financiar
projetos para o 'desenvolvimento. qualificação e aperfeiçoamento de
trabalhadores.

A fim de ampliar a capacitação tecnológica do setor iíidustrial.
criou-se o Programa Brasileiro de Design. estruturado a partir de
uma parceria envolvendo mais de ISO entidades. entre associações
representativas de segmentos industriais. centros de pesquisa. uni
versidades e setor público. e o esforço de modernização da regula
mentação técnica. que afeta diretamente a comercialização de bens
e serviços.

Na infra-estrutura de pesquisa. o Governo está iniciando um
dos principais programas para a área: os Núcleos de Excelência em
Ciência e Tecnologia. O objetivo é fortalecer um conjunto seletivo
de centros ou grupos de pesquisa. com renomada capacidade técni
co-científica. para desenvolver projetos de maior complexidade em
áreas consideradas vitais para o País.

Importante. no âmbito legislativo. foi a regulamentação da
exploração de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados.
apl'O'o'ada na Lei nO 9.112. que dota o País de normas para o comércio
de bens passíveis de aplicação bélica. passo importante para facilitar
a transferência de tecnologias sensíveis. '

Novos avanços são ainda regueridos. Estãoem pauta os projetos.
de lei relativos à criação do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia. à proteção da propriedade íntelectual de programas de
computadores. à proteção da propriedade industrial e"aos. benefícios
fiscais para a área de C&T. A emenda constitucional que permite
cont~tar técnicos. professores e cientistas estrangeiros amplia a
capacltaçào de recursos humanas para a pesquisa.

Essas medidas trazem uma expectativa favorável de ampliação
da competência técnico-científica instalada no País. com a intensifi
cação dos programas de cooperação e intercâmbio internacional.
Contribuíção importante nesse sentido virá da autonomia adminis
trativa e financeira das universidades e instituições de pesquisa e da
aprovação da Ip,i de patentes, harmonizando a legislação brasileira ao
modelo de proteção industrial prevaJecente nos países desenvolvidos.

Na área espacial. a aprovação da Política Nacional de Desen
volvimento de Atividades Espaciais e a elaboração do Programa
Nacional de Atividades Espaciais deverão colocar. ao alcance de
todos. melhores comunicações, melhor conhecimento e monitora
mento do territ6rio brasileiro. contribuindo para as tarefas de preser
vação do meio ambiente. Foi concluída a construção do segundo
Satélite Brasileiro para Coleta de Dados (SCD-2), a ser lançado em
1996.

No desenvolvimento da tecnologia nuclear, a estreita coopera
ção entr~ os órgãos e institutos de pesquisa do setor vem possibiJi-

•tando ao País participar do seletivo mercado internacional de urânio
enriquecido. Nesse campo, foram revigoradas as atividades de pes
quisa e desenvolvimento para o completo domínío do ciclo do
combustível nuclear e o aprimoramento da capacidade tecnológica
para a construção de usinas ter,monucleares.

Iniciou-se a implantação do Sistema Nacional de Averiguação
de Eventos Radiológicos e intensificou-se a atuação do Sistema de
P~ção ao Programa Nuclear Brasileiro. para garantir o perfeito
funct~name~to e a segurança do pessoal. a proteção à população e
ao meIo ambtente. ACNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

prosseguiu em sua missão de potencializar os resultados da pesquisa
nuclear para uso civil. como fonte de eletricidade. na medicina e na
saúde. na melhoria de proces~os industriais. na observação e no
cuidado com o meio ambiente e na preservação dos alimentos.

Os estudos de tempo e clima. importantes para a agropecuária
e a prevenção de acidentes graves e de grandes proporções. foram
fortalecidos com a entrada em operação do Centro de Previsão do
Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC.

A Rede Nacional de Pesquisa - RNP. cujo objetivo é a implan
tação e disseminação de redes do tipo Internet no Brasil. concentrou
sua ação na constituição de uma malha de conexões interligando todos
os Estados do País. a velocidades compatíveis com a imensa demanda
a ser atendida. Já estão interligadas entre si e aos EUA nove capitais
brasileiras,

VI - MEIO AMBIENTE

A atuação do Governo nessa área compreende a ampiiação do
conhecimento dos nossos recursos naturais. o aperfeiçoamento dos
modelos de gestão e monitoramento do meio ambiente. bem como o
planejamento e a implantação do ordenamento territorial. Procura-se
tratar as questões do meio ambiente não apenas como atividade
setorial mas. principalmente. como dimensão importante do desen
volvimento brasileiro.

Na área internacional. o Governo passou a adotar uma atitude
a(irmati\'a e clara sobre os temas do meio ambiente: a divulgação
dos avanços com relação ao controle das queimadas e do desmata
mento. a demarcação de terras indígenas e a proteção da.Amazônia.

O resultado foi a criação de condições favoráveis à mobilização
de recursos externos. que. em 1995. alcançaram ::!:lD milhões de
dólares norte-americanos em programas do Fundo Mundial do Meio
Ambiente. Esses recursos. embora já outorgados. permaneciam
inacessíveis por força da desconfiança dos principais doadores.

...
O Governo empenhou-se no cumprimento dos compromissos

externos e internos relacionados à Agenda 21. aprovada na Cúpula
da Terra. a RIO 91. AAgenda 21 Nacional compõe-se de um sistema
integrado de planejamento para a execução de uma política equili-
brada de preservação ambiental. "

Atitudes pragmáticas e realistas permitiram ultrapassar a ani
mosidade entre ambienta!istas.c setor produtivo, iniciando um novo
ciclo baseado na negociação e no entendimento. Exemplos a respeito
são a implantaçio do Protocolo Verde, dispositivo institucional que
introduz a variável ambiental como critério relevante nas decisões de
política económica: o lançamento do cartão de crédito Cartão Verde.
em parceria com o Banco do Brasil: e o envolvimento do setor
produtivo na prática do uso sustentável dos recursos natúrais.

As políticas de descentralização e de desenvolvimento susten
tado tornaram necessário ampliar os conhecimentos técnicos e cien
tíficos sobre o 'oceano e a pesca. sobre a realidade ambiental urbana
e o potencial de uso dos recursos naturais e dos recursos hídricos.
Com essa finalidade instituiu-se o incentivo à pesquisa e ao desen
volvimento do conhecimento científico, à divulgação de trabalhos
técnicos, à geração e adaptação de tecnologias para uso sustentado
dos recursos ambientais, e às atividades de monitoramento e acom
panhamento das transformações do meio ambiente.

A definição da Política Integrada para a Amazônia Legal,
instrumento que envolve os governos estaduais e as lideranças civis
da região. constitui importante ação em proveito da região amazôni
ca. A celebração do Pacto dos Governadores foi um passo sígnifica
tivo no esforço de se produzir um consenso em torno do modelo de
desenvolvimento sustentável para a região.

VII - INFRA-ESTRUTURA

TRANSPORTES

Uma das principais prioridades da atuação do Governo nessa
área é a redistribuição de encargos de gestão da malha viária entre a
União e os Estados. com a participação de capitais privados na
reali 7 ação dos investimentos e na gestão dos serviços. Esta é condição
necessária para a superação dos problemas de degradação das
estruturas físicas e perda de eficiência operacional da área de
transportes. particularmente afetada pela redução da capacidade de
investimentos do setor público.

. Nesse sentido. foram abertos canais de comunicação com o
setor privado. no sentido de intensificar sua participação na operação.
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manutenção e ampliação da infra-estrutura. colocando-se em prática
medidas de descentralização. desregulamentação. privatização e con
cessão de serviços públicos.

Paralelamente. o novo Sistema Nacional de Viação. estruturado
no Projeto de Lei nO 1.176/95. em tramitação no Conzresso Nacio
nal. modifica a jurisdição atual do sistema nacional de transporte.
especialmente o rodoviário. Como conseqüência. inicia-se o Progra
ma de Descentralização de Rodovias Federais Pavimentadas. com
vistas à recuperação e à restauração de 13.000 km de rodovias para
transferência aos Estados. Estão em estágio avançado negociações
com organismos multilaterais e bilaterais visando à captação de
recursos externos para o financiamento das obras.

Foi também encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de
Lei nO 1.175195. que autoriza a União a delegar. aos Estados e ao
Distrito Federal. a administração e exploração de rodovias. de
trechos de rodovias. ou de obras rodoviárias federais. possibilitando.
onde houver viabilidade e interesse. a administração estadual de
rodovias federais ou sua concessão à iniciativa privada.

O Programa de Concessão de Rodovias Federais - PROCRQ
FE, em implementação. contempla trechos de rodovias federáis com
tráfego de veículos em volume suficiente para. mediante cobrança de
pedágio, gerar recursos para sua recuperação e manutenção. As
concessões estão em andamento. já tendo sido licitadas a Ponte
Rio-Niterói. a Rodovia Presidente Dutra (Rio de Janeiro - São Paulo).
o trecho Além Parat'ba-Teresópolis da BR-1l6, além do trecho
Osório-Porto Alegre, cujo processo de licitação está em curso.
Estima-se que cerca de 15.000 km de rodovias apresentem possibi
lidades de exploração pelo setor privado, prevendo-se para este ano
a concessão de 8.000 km.

Recursos externos também estão auxiliando na ampliação da
malha. O Governo viabilizou o financiamento para a duplicação da
ligação São Paulo-Belo Horizonte (Rodovia Fernão Dias), cujas obras
estão sendo realizadas. e manteve negociações para contratação de

crédito no exterior para as obras de duplicação da ligação São
Paulo-Curitiba-Florianópolis.

Na área de segurança rodoviária. o PARE - Programa de
Redução de Acidentes nas Estradas promoveu numerosas atividades
visando reduzir o alto indice de acidentes. mediante ações conjuntas
entre as diferentes esferas de governo e setores da SOCIedade civil.

No sUDsetor Ferroviário. são metas prioritárias a privatização
da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA e a transferência. para os
Estados. dos sistemas de trens urbanos operados pela Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CNU.

O modelo para a privatização da RFFSA foi definido e estabe
lece a concessão da exploração dos serviços. com o arrendamento
dos bens operaclOnais da Empresa e a venda dos bens de pequeno
valor. Para isso. o sistema operado pela RFFSA. hoje constituído por
22.000 km de terrovias. foi subdividido em malhas regionais..\
prImeira linha a ser licitada é o trecho Bauru-Corumbá. com cerca
de 1.307 km. Ao longo do ano deverão ser licitadas todas as demaIS
malhas. a começar pela Centro-Leste.

O processo de transferência dos sistemas da .CBTU ao~ Estados
iniciou-se no ano passado pelos de São Paulo e RlO de JaneIro. onde
foram criadas a Companhia Paulista de Trens Urbanos - CPTM e a
Companhia Fluminense de Trens Urbanos ~ ~lu~itrens.. Estão em
fase adiantada os entendimentos para a transterenCIa dos sIstemas de
Belo Horizonte e Recife.

O Sistema Portuário. cuja regulamentação foi modificada pela
Lei nO 8.630/93. deve ser adaptado a uma forma de gestão descen
tralizada e participativa. que permita a auto-suficiência operacional.
As ações para a modernização do sistema desenvolvem-se em duas
vertentes: o Programa de Concessão para Exploração. que abrangerá
todos os portos cujos prazos de concessão estejam próximos do
encerramento e aqueles provisoriamente administrados por compa
nhia Docas fora de sua área de atuação: e o Programa de Privatização
dos Serviços Portuários. que visa intensificar o arrendamento de
áreas e instalações dos portos. Para a primeira etapa do Programa de
Concessão foram selecionados os portos de Cabedelo. Porto Velho.

ltajaí e Laguna. devendo dar continuidade ao programa os portos de
Manaus. Recife. Maceió e Estrela.

Ressaltam-se. ainda. os esforços para o equacionamento dos
projetos do Corredor Centro-Norte. constituído pelas hidroyias dos
rios Araguaía e Tocantins, e do Corredor Noroeste. formado pela
BR-364 e hidrovia do Rio Madeira.

Apresentaram resultados positivos os programas de Revitaliza
ção de Áreas Portuárias - REVAP e o de Áreas Ferroviárias 
REVAF. Realizados em parceria com entidades estaduaís. municipais
e do setor privado. esses programas têm por objetivo a utilização dos
espaços ociosos para atividades comerciais. culturais e de lazer.
gerando amplos benefícios para o porto ou estação, transportadores,
comunidades lindeiras. empresários e sociedade em geral.

Prossc;guiu a expansão e modernização dos principais aeropor
tos brasileiros. visando adequá-los ao aumento do tráfego aéreo de
passageiros e cargas. Especial atenção foi dada à Região Amazônica.
onde a construção do aeroporto de Rio Branco deverá constituir uma
base importante para o transporte de cargas e passageiros para a
região e o exterior.

ENERGIA E MINERAÇÃO

A partir 'da formação de consórcios empresariais e em decor
rência de maior dinamismo na outorga de concessões. foram equa
cionados. ao longo de 1995. empreendimentos de geração de energia
elétrica que acrescentam mais de 3.100 MW de potência ao sistema
(cerca de 6 % da capacidade de geracão). com investimentos no
montante de 2 bilhões de reais OrIundos. principalmente. da iniciativa
privada.

Destacam-se desse conjunto os complexos hidrelétricos de
19arapava-tl-IG elO MW) e ltá-Se (1.+50 MWI. viabilizados através
de consórcios de empresas e com novas concessões outorgadas: a
UHE S~rra' da Mcsa-GO (1.200 MWl. já com contrato de arrenda
mento das insralacões rirmado com concessionária privada. e a Usina
Termeié[rica Candiora m- RS. cUJa lei de pnvatizacão foi recente
mente sancionada.

A fim de garantir as demandas iururas. executou-se um pro
grama de licitaçáo de concessões para novos projetos de aproveira
mento dc potencial hidrelétrico e para instalação de novas centrais
térmicas no País. O programa compreende. no período 199512004.
a licitação de 71 empreendimentos de geração. totalizando um
acréscimo de 32.511 :>IW de potência. com oportunidades de
investlmemo para o setor privado da ordem de 37.2 'bilhões de reais.
Das CInCO licitações previstas para 1995. quatro tiveram seus editais
publicados. sendo a última reprogramada para o início de 1996.
Trata-se de empreendimentos abertos à iniciativa privada. com
potência agregada de 304 MW. envolvendo investimentos de 463
milhões de reais.

O programa terá seqüência em 1996. quando mais oito licita
ções estarão sendo efetivadas. incorporando 2.+48 MW de potência
e investimentos da ordem de 3 bilhões de reais. Até o final do Governo
deverão ser outorgadas trinra concessões para exploração de aprovei
tamentos hidrelétricos e sete autorizações para instalação de unidades
de geração térmica no País. somando uma potência superior a 8.900
MW, com atração de investimentos privados no montante de 11,2
bilhões de reais.

Prosseguirão em 1996 os trabalhos de reestruturação do setor
elétrico nacional. com o estabelecimento de novo quadro regulatório
e institucional. As funções de regulação e fiscalização assumem
importância cada vez maior. à medida que crescem e se to~nam mais
complexas as demandas e os requisitos direcionados ao põder con
cedente. Será encaminhado ao Congresso Nacional. no início deste
período legislativo. Projeto de Lei que trata do fortalecimento e
reestruturação do DNAEE. para dotá-lo das condições para exercer.
junto ao setor elétrico. o papel de agente do poder público federal.
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Enquanto evoluem 05 estudos para definição do novo modelo
para o setor elétrico brasileiro. prosseguem os investimentos no setor.
conferindo-se prioridade aos empreendimentos em fase final de
conclusão ou de motorização. como foram os casos da entrada em
operação das 2" e 3' unidades de geração da Usina de Xingó, e da
4" unidade da UHE Samuel. que. juntas. somam mais 1.043 MW à
capacidade instalada do País.

Os sistemas isolados da região Norre têm custos operacionais
elevados e não suprem adequadamente as demandas locais. Embora
o Governo venha atendendo a necessidades emergenciais. impõe-se

uma solução definitiva. que congregue as fontes necessárias para os
investimemos. principalmente privadas.

Fara esse efeito. foi elaborado estudo apontando soluções que
~nvolvem recursos da ordem de 4 bilhões de reais até 2010 e de 1.8
"llhãa de realS no período 1996-98. grande parte financiada pelo
:·~tor pnvado. Já foram iniciadas as providências para a expansão do
'!,r~ma reg.onal de transmissão. que levará ao oeste do Pará a energia
',e T'.1Curuí. Qu~nro ao abastecimento dos demais Estados da região.
. ELETRP13RAS e a PETROBRÁS estão concluindo suas análises
,cm Vistas à utili7.ação do gás natural de Urucu e Juruá. na bacia do
:0jirnl~es. para geração térmica regional. alternativa que se busca
~"1L.\lthili7"r com proposta de suprimento energético a partir da
-~ercone~ão com o sistema venezuelano.

f,m d~cisão s~m precedentes no setor. foram extintas 33
,~nces,ües 'Ie empreendimentos de aproveitamento de potencial
"!drel'~lliCll . algumas outorgadas há mais de 20 anos. sem que as
h1';\, lhes,em sido iniciadas - pondo fim. desse modo. à reserva
'artanal de concessões. Para as remanescentes. em número de 22.
~Igiu 'SP a apresentaçào dos planos de conclusão dos empreendimen

')S. com a especificação das fontes de recursos. e o comprometimento
óe pamcipação mínima legal de 1/3 de investimentos privados. Esses
71anos encontram-se em análise ou acompanhamento pelo poder
'of'cd':'me. que. nos termos da no<'a legislação. extinguirá as con
,essée~ ,e os atuais concessionários não demonstrarem convincen
'ement(' ccndiçf.es de concluí-los nos prazos adequados. Esse elenco
'te er:'1:'rcerdilT'entos. cujas obras estão sendo retomadas. correspon
lem ", mais q. 792 MW de potência a ser adicionada ao sistema.
::wOIvendo T(,~ursos complementares de cerca de 8.5 bilhões de
-eais.

Outro aspecto relevante foi a inclusão das empresas geradoras
Jo Sistema ELETROBRÁS no Programa Nacional de Desestatiza
ção. '''pós os estudos preliminares. inicia-se a etapa de contratação
:ie consórcios de empresas de consultoria especializada, que proce
derão a avaliação e modelagem da privatização desse Sistema.

Concluiu-se a privarlzaÇão da ESCELSA. com valor de venda
de 357.9 milhões de reais (11,8 % superior ao 'montante mínimo
fixado nas a\'aliações l. devendo o leilão de privatização da LIGHT
'JCorrp.r nos primeiros meses de 1996.

Efetuados os ajustes no Programa Nuclear Brasileiro e reco
nhecida pelo Congresso Nacional a prioridade de conclusão da Usina
Termonuclear de Angra lI. que reforçará o sistema Sul - Sudeste em
mais 1.300 MW. será iniciada a etapa de montagem eletromecãnica
em 1996.

Os resultados alcançados no campo da exploração e produção
de petróleo e gás natural e demais segmentos da indústria petrolífera
foram promissores. Foi possível o aumento da produção interna de
óleo cru de 694 mil barris/dia, em 1994, para 733 mil barris/dia, em
1995, registrando-se um acréscimo de 5,6%. As reservas nacionais
de óleo e gás ampliaram-se em 9,8%, no caso das provadas, e em
7,7% no total.

Em 1996. a produção nacional de petróleo deverá superar. na
média, 820 mil barris/dia. Atingiu-se. já em dezembro de 1995, o
recorde de produção de 815 mil barris diários, bem superior ao
"pico" registrado em 1994. de 762 mil barris/dia. Na área de refino,
prosseguem as obras dc expansão da capacidade instalada. Na área
de transporte. destacam-se a extensão e diversificação de troncos. a
exemplo do gasoduto Rio de Janeiro - Juiz de Fora (em operação
desde novembro passado l. com extensão até Belo Horizonte prevista
para 1996: dos oleodutos Recôncavo - Sul da Bahia e Paraná - Santa

Catarina. e do poliduto Paulínía - Brasília. que será inaugurado no
decorrer de 1996.

Os resultados serão ainda mais expressivos quando. ao lado da
PETROBRAS. estiverem atuando os novos empreendedores priva
dos. como resultado de emenda constitucional recentemente promul
gada e com sua regulamentação já em curso.

É enorme o potencial de contribuição do gás à matriz energética
brasileira. A producão nacional de gás elevou-se 9.8 % em 1995.
atíngindo a média de 23.4 milhões de m3/dia. Esse produto. que
envolve ganhos ambientais. será introduzido em escala industrial nos
principaIS mercados, brasileiros e fortalecerá o parque de geração
térmica nacional. deslocando parcela significativa de consumo de
derivados do petróleo e desobrigando importações de óleo cru.

A despeito do grande potencial brasileiro. o desempenho da
indústria da mineração é ainda discreto. Em grande parte. a estagna
ção da produção é decorrente da queda de investimentos registrada
no setor nos últimos anos.

As restrições impostas ao capital estrangeiro na pesquisa
mineral. determlr.adas pela Constituição Federal de,1988. explicam.
em pafT.e. o desaquecimento do setor e a desativação dos programas
de pesquisa que sustentavam os processos de geração de jazidas no
País e ampliavam o conhecimento do subsolo.

A suspensão das restrições aos investimentos estrangeiros na
pesquisa e produção mineral. recoloca o País no alvo dos investimen
tos de empresas mineradoras internacionais. com perspectivas muito
promissoras de expansão das atividades e dos negócios nesse setor.
Já é possível detectar um progressivo aumento de fluxos de investi
mentos. notadamente para as atividades de pesquisa e produção de
ouro.

Com o objetivo de corrigir distorções resultantes de um pro
cesso cartorial de outorga de concessões de pesquisa e eliminar
exigências burocráticas que oneram o Estado e as empresas do setor,
foi elaborado projeto de lei disciplinando a matéria. já aprovado na
Câmara dos Deputados e em apreciação final no Senado Federal. O
projeto prevê, também, o retorno da cobrança de taxas para a
concessão de direitos minerários, visando inibir a ação de especula
dores.

Na pesquisa mineral. o Governo deu ênfase à conclusão do
processo de reestruturação da Companhia de Pesquísa de Recursos
Minerais - CPRM, que deverá centralizar o Serviço Geológico
Brasileiro. com vistas a promover o conhecimento geológico e
mineral do pais, viabilizar a disseminação dos avanços científicos e
tecnológicos das áreas das geociências e o estudo de questões
hidrológicas. de interesse regional, além de cuidar da elaboração de
inventários nacionais de recursos minerais e de seus modelos de
gestão. com vistas a um desenvolvimento auto-sustcntado.

A Companhia Vale do Rio Doce somou, mais uma vez, em
1995. uma significativa contribuição ao setor mineral do País,
atingindo uma produção recorde de 91,8 milhões de toneladas de
minério de ferro. 12,4 milhões superior à verificada em 1994. com
crescimento de 16 %e aumento de produtividade de 25 %. As vendas
globais de minério de ferro também cresceram. atingindo em 1995
o patamar de 106 milhões de toneladas. 5 milhões a mais que o
alcançado em 1994. Em decorrência. a receita da CVRD elevou-se
em mais 180 milhões de reais. registrando um crescimento de 9 %
em relação ao ano anterior.

A CVRD colocou em operação a ALUNORTE. com produção
prevista de 1.1 milhão de toneladasiano de a1umina. completando.
assim. o ciclo metalúrgico do alumínio (bauxita - a1umina - alumí
nio). com expressiva agregação de valor. Concluiu. também. a
duplicação da CENlBRA. que passou a produzir 700 mil toneladas
de celulose/ano. e iniciou a construção de uma usina de pelotizacão
de minério de ferro no Complexo de Tubarão. com capacidade para
produzir 4 milhões de toneladas de "pellets". ~m associação com
capital estrangeiro.

Os resultados obtidos demonstram a maturidade empresarial
da CVRD e confirmam a certeza do Governo de que. após a sua
privatização - quando se assegurará ampla democratização de' seu
capital - consolidará essa trajetória de êxito.
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COMUNICAÇÕES

As principais diretrizes para o setor contemplam novo modelo
.institucional e a atualização da regulamentàção para os serviços. com
base em critérios concorrenciais para a outorga de concessões e
permissões. bem como a formulação de amplo programa de investi
mentos na expansão e modernização dos serviços de telecomunica
ções e postais. a ser executado por empresas .públicas e privadas.

O novo modelo institucional. a ser proposto ao Congresso
Nacional, visa o atendimento pleno dos interesses dos usuários.
procura assegurar o acesso universal aos serviços básicos, ampla
cobertura territorial, justa competição entre os prestadores de servi
ços e preços razoáveis. O modelo caracteriza-se também pela aber
tura à participação de capitais privados. nacionais e estrangeiros.
mediante privatização de ativos já existentes e novos investimentos.
estímulo à participação do setor no mercado globalizado. uso eficien
te do espectro radioelétrico e de outros meios naturais limitados.
Th.nto as opções tecnológicas. quanto as propostas de natureza
institucional serão amplamente divulgadas e debatidas no Congresso
e na sociedade.

Dada a complexidade técnica e jurídica do trabalho de reforma
estrutural em andamento, e visando ampliar a participação de inves
timentos privados nos serviços de telecomunicações, o Governo
encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei tratando de temas
específicos do setor - serviço móvel celular, serviços via satélite e
serviços de valor adicionado. Após a sanção dessa lei, poder-se-á
dar início aos processos licita!Órios para outorga de concessões de
exploração do serviço móvel celular e para implantação de sistemas
de 3atélites pela iniciativa privada.

Merece atenção a reestruturação tarifária do setor, promovida
pelo Governo a fim de reduzir o nível de subsídios cruzados entre os
diversos serviços de teleconfunicações. tornar mais realista a relação
custo/preço e dar competitividade às operadoras, permitindo a
melhoria dos serviços prestados.

Foi criado o Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema
de Telecomunicações e do Sistema Postal - PASTE. que objetiva
estabelecer as diretrizes. metas. programas e projetos para recupera
ção e ampliação dos serviços de telecomunicações e dos serviços
postais no País. e implementar programa de investimentos da ordem
de 37.5 bilhões de reais no período 199511999 e 37.6 bilhões de reais
no per.íodo 2000/2003. com destaque para a atração de recursos
privados.

Através do Sistema TELEBRÁS. o País atingiu a marca de 15
milhões de acessos telefônicos instalados Iconvencionais e celulares l.
18.5 % superior ao total de 1994: mais do que dobrou o número de
telefones celulares. passando de 720 mil acessos para 1.6 milhão: e
recebeu aproximadamente 1.9 milhão de novos acessos.

O número de telefones de uso público cresceu cerca de 10 %
em' relação a 1994. atingindo 376 mil em todo o País. Foram
colocados em serviço mais de 76 mil teletones públicos a carláo com
tecnologia indutiva e o número de localidades atendidas cresceu de
17.460. em 1994. para mais de 19 mil. atendendo-se cerca de 1.800
novas localidades.

O número de acessos telefônicos contratados (convencionais e
celulares I atingiu 3.3 milhões. praticamente o dobro de 1994.
exigindo investimento total em torno dé 4 bilhões de reais. a preços
correntes.' O tráfegO nacional e o internacional cresceram cerca de
27 %e 51 %. resp;cti~mente. em relação ao ano anterior. .

Em 1996. o País deverá atingir aproximadamente 20 milhões
de acessos convencionais e celulares instalados. sendo que o segundo
deverá superar a marca de 4 milhões. O total de telefones de uso
público deverá crescer cerca de 14 %. atingindo mais de 400 mil.
Nas, e~pal)-sões e em.substituição ao aparelho tradicional. devem ser
colocados em serviço,cl:Tca de. 180.mil ielefones'públicos a carláo
com teenohigia indutiva. e o número,de localidades atendídas deverá

.-elevar-se para áprÓxiI~ad~me!lte 21.1' mil.

Prevêem-se contratações de cerca de 6,4 milhões de acessos
convencionais, :celulares e Serviço Público de Mensagens, com
investimentos e inversões financeiras. no montante de 7 bilhões de
reais. Espera-se. também. a continuidade do crescimento dos tráfegos
nacional e internacional. estimados em 21 %e 43 %. respectivamente.

Merecem destaque em 1995 o lançamento do segundo satélite
da série BRASILSAT-B (B2), em substituição ao BRASILSAT-A
(AI e A2), cujo tempo de vida útil se aproximava do fim. a ligação
da Rede Nacional de Fibras Ópticas entre o Rio de Janeiro e Belo
Horizonte (465 km) e a marca de um milhão de terminais Trópico
RA (central de comutação de tecnologia avançada) em operação, o
que colocou o Brasil no reduzido grupo de países que dominam a
mais avançada tecnologia de comutação digital.

Na cooperação externa foi assinado. com Portugal, acordo
visando à utilização das infra-estruturas de telecomunicações de
ambos países na prestação de serviços globais e à ampliação da
participação luso-brasileira no mercado mundial de telecomunicaçõ
es. Foi também retomado o Projeto China, com a instalação de uma
planta piloto de 100 telefones públicos a cartão com tecnologia
indutiva na província de Shanxi.

A definição de um plano de investimentos de longo prazo.'
estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento dos Correios. com
base na incorporação maciça de novas tecnologias. constitui passo
importante na direção da mudança dos serviços postais. Metas.
procedimel)tos. sistemas operacionais e contratos foram reavaliados.
visando preparar a ECT para o novo cenário de competição e tàcilitar
a constante melhoria da eficiência. qualidade e produtividade do
Serviço Postal Brasileiro.

Corno resultado imediato. a expectativa de prejuízo anual de
cerca de 300 milhões de reai~ foi revertida. A adoção de medidas
saneadoras. como a revisão de contratos com fornecedores e de
licitações em curso. ao lado da reestruturação tarifária. recolocou a
Empresa na situaçào de equilíbrio econômico. Destaca-se. ainda. que
a qualídade dos serviços prestados toi mantida. nào obstante o
crescimento recorde de 37% na quantidade de objetos mOVImentados.
O índice médio. até outubro. de cartas e de encomendas SEDEX
entregues dentro dos prazos previstos. loi de 85 % e 95 %. respecti
vamente. Contribuiram para esse desempenho a revisão técnica da
malha da Rede Postal Aérea Noturna. a implantacão das platatormas
do Serviço de Correio Eletrônico Master Post em São Paulo. Rio de
Janeiro e Brasília. e. nesta última. a automação completa do atendi
mento e do sistema de captação de dados.

Terãq,prosseguimento os projetos para a amplíação do nível de
atividades dos serviços postais. prevendo-se investimentos da ordem
de 200 milhões de reais - cerca de 67 % a mais que em 1995.

RECl:RSOS HÍDRICOS

O Governo deflagrou o processo para a concepção de novo
modelo de gerenciamento de recursos hidricos no Brasil. fundamen
tado na gestão participativa e centrado nos comitês de bacias hidro
gráficas. no princípio do poluidor-pagador e na integração dos
diferentes atores envolvidos no Movimento de Cidadania pelas
Águas. Tal processo inclui informação relativa à imporláncia dos
cuidados básicos com a água e à necessidade de harmonização de
seus múltiplos usos de forma sustentável. Para isso, tornam-se
necessários diagnósticos da situação das águas. realízados pela
próprias comunidades. e posterior mobilização destas para ações
permanentes de conservação e prevenção contra usos predatórios.

Considerando que a água constitui fator de produção insubsti
tuivel do progresso econômico e social, foi dada ênfase à retomada
de obras inacabadas e paralisadas de aproveitamento hidroagrícola.
principalmente aquelas que aportassem maiores benefícios às regiões
semi-áridas do Nordeste. Foram encontradas soluções inovadoras.
tanto para a conclusão de empreendimentos orientados para a irriga
ção, como para o aumento da capacidade de armazenamento d'água.
através de formas alternativas de financiamento e gestão de obras
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hídricas com maior participação de Estados, Municípios e iniciativa
privada.

Assim. o Governo concentrou esforços em cinco pontos prin
~ipais:

• criação de condições legais. institucionais e técnicas. visan
do à promoção do uso adequado dos recursos hídricos,
consideradas suas múltiplas finalidades;

• fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas e incen
tivo à criação de planos diretores de recursos hídricos:

• conservação e preservação das bacias hidrográficas mediante
proteção de cabeceiras e matas ciliares. controle de funtes
de poluição e adoção de práticas sustentáveis de uso do solo:

• conclusão de perímetros de irrigação e de obras de infra-es
trutura hídrica consideradas prioritárias: e

• implantação de novo modelo de financiamento e gestão de
projetos de irrigação e de infra-estrutura hídrica.

Cabe destacar a implantação do Programa Nacional de Geren
ciamento de Recursos Hídricos. com o objetivo de dar suporte
institucional aos Estados e entidades que participam direta e indire
tamente da gestão de recursos hídricos. compreendendo. numa
primeira etapa, a implantacão do novo modelo de gerenciamento nos
Estados do Ceará. Rio Grande do Norte. Pernambuco e Bahia.

Importante mencionar também a implementação e apoio a
ações vinculadas ao Movimento de Cidadania pelas Águas. desen
volvidas nos Estados do Paraná. Minas Gerais e Distrito Federal:
implementação dos Comités das Bacias Hidrográticas dos rios Pa
raíba do Sul e Paraguai. atualmente operando como fórum privile
giado de gestão integrada dos recursos hídricos das respectivas
bacias: a realização de estudos integrados dos recursos hídricos. de
solos e de preservação do meio ambiente no Vale do São Francisco.
assegurando-se o início da execução do Plano Diretor para o Vale do
São Francisco (PLANVASFl e a continuidade do Programa de'
Promoção ao Desenvolvimento Sustentável no Vale do São Francisco
(PROMOVASF): e a elabora.ção de estudos e projetos básicos para
aproveitamento hidroagricola das bacias ,dos tributários do Rio São
Francisco. cobrindo 413.6 mil hectares.

O programa especial de retomada de obras inacabadas de
aproveitamento hidroagricola proporcionou a conclusão de obras
para a irrigação de 58.3 mil hectares e a operação econômica de
outros 55.9 mil em perímetros de irrigação já ímplantados. O
programa especial destinado a aumentar a oferta de água na região
semi-árida do Nordeste permitiu colocar em operação oito sistemas
simplificados de suprimento de água para consumo humano. perfurar
148 poços públicos e construir ou recuperar açudes e barragens.
aumentando sua capacidade de retenção em 570 milhões de m3 de
água.

Foram realizadas diversas obras de infra-estrutura hídrica em
apoio ao desenvolvimento da agricultura. irrigada pelo setor privado.
beneficiando cerca de 300 mil hectares nos diferentes Estados do
semi-árido nordestino. Igualmente foram retomados os ,trabalhos de
conservação. recuperação e preservação de rios, canais e lagoas.
realizando-se o desassoreamento de 30 lagoas. trabalhos de macro
drenagem e de drenagem subterrânea em aproximadamente 5.5 mil
hectares e a construção de 35 km de canais de drenagem de superficie.

Totalizando investimentos da ordem de 160 milhões de '!'Cais,
a 'realização dessas obras beneficiará direta ou indiretamente 3,2
milhões de habitantes (quase 10% da população nordestina), permi
tirá a ampliação do potencial pesqueiro nordestino em cerca dec 4,8
mil toneladas/ano e possibilitará produção adicional mínima de
aproximadamente 600 mil toneladas de g~os (mais de 12 % da
produção atual do Nordeste).

Em continuidade às ações e soluções inovadoras e participati
vas deflagradas em 1995. 'oiGoverno pretende consolidar sua política
de recursos hídricos apoiado em três ações estratégicas básicas: a)
i~tensificar econsolidar o Programa Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídiicos: b) dar prosseguimen!Oao programa de retomada
das obras inacabadas. principalmente náregião sémi-árida do Nor
deste: e c) recuperar. conservar e preservar as bacias hidrográficas.

Também vinculadas ao Programa Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos. duas ações mostram-se especialmente relevan
tes: a propagação do Movimento da Cidadania pela~ Águas e a
implantação do Programa de Conservação e Revitalização dos Re
cursos Hídricos,

Embora a dimensão qualitativa seja mais importante. cabe
ressaltar sob o ãngulo quantitativo que. assegurada a execução das
ações programadas. o Governo terá condições de potencializar os
ereitos das ações deflagradas em 1995 - notadamente na agricultura
irrigada - além de ampliar em mais de .30 % a capacidade de oferta
de água na região semi-árida do Nordeste.

VIII - SETOR PRODUTIVO

AGRICULTURA

Os ganhos de produtividade alcançados pelo setor agrícola em
1995 e a colheita da maior safra da nossa história. da ordem de 80
milhões de toneladas. confirmam as vantagens comparativas da
agropecuária nacional. É reconhecida sua decisiva contribuiç'ão para
a estabilização dos preços.

As ações neste setor foram norteadas peja descentralização de
responsabilidades para outras esferas de governo. entidades repre
sentativas do setor e iniciativa privada. e o direcionamento dos
escassos recursos públicos para segmentos criteriosamente escolhi
dot regiões menos desenvolvidas e atividades em que a pre~ença do
Estado ainda é essencial. Este é o caso da reestruturação fundiária.

, do fortalecimento da infra-estrutura básica e da geração e dissemi
nação de tecnologia.

No âmbito do Programa de Reforma Agrária. promoveu-se o
acesso à terra para 42.912 familias. o que possibilitou superar a meta
fixada para 1995. de 40 mil famílias assentadas. mesmo diante das
dificuldades enfrentadas. principalmente para implementar modelo
de assentamento com maior participação de Estados. Municípios e
representantes dos beneficiários. Historicamente. a média de assen
tamentos anuais não ultrapassa 20 mil familias.

Foi implantado o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) com O, propósito de manter e
ampliar ocupações produtivas. incrementar e estabilizar a renda dos
agricultores beneficiados e a oferta'de alimentos e apoiar o combate
à fome e à miséria. 1àmbém foi iniciado o Programa de Educação
Rural e Profissionalização de Produtores. abrangendo inicialmente
15 Estados e visando atingir 700 mil beneficiários em cursos con
vencionais e I milhão em cursos à distáncia. no período de cinco
anos.

Na distribuição emergenciáI de alimentos, integrante do Pro
grama Comunidade Solidária. foram atendidas cerca de 916 mil
famílias em 525 Municípios de 26 Estados, perfazendo quase 2
milhões de cestas básicas, num total de 56 mil toneladas de alimentos.

Quanto ao crédito rural, cabe destacar as medidas voltadas à
minimização de desequilíbrios no setor: prefixação de encargos
financeiros em 16 %a.a. para financiamentos de agricultores fami
liares e em 12% para assentados,em projetos de refurma agrária.
1àmbém de grande relevância fui a renegociação e o alongamento do
perfil do endividamento rural, necessários para reduzir os efeitos dos
pesados encargos financeiros incidentes.nos financiamentos da safra
1994/95. Essa medída envolve recursos da ordem de 7 bilhões' de
reais e beneficia cerca de 230 mil agricultores, com amplo predomí
nio de mini e pequenos produtores rurais. Ademais, a ampliação do
acesso e a redução do custo de financiamentos com recursos externos

tornaram a agricultura mais competitiva e atenuaram os efeitos da
redução da oferta de crédito interno à agropecuária.

No processo de aperfeiço~mento do sistema de comercializa
ção.· iniciou-se a modernização da . gestão de estoques públicos. a
implantacão do Programa de Compras Antecipadas da Produção
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através das recém-criadas Cédulas de Produto Rural ICPRl. a
realização de leilões em Bolsas de Mercadorias e as operações
especiais de aquisição. venda e redistribuição de estoques. que visam
agilizar o abastecimento e promover a estabilização dos preços
agncolas.

A experiência mostra a necessidade de rerormulação em alguns
setores. O mecanismo do Preço de Liberação de Estoques Públicos
I PLEi. lJue tem diticultado a rápida mobilizacão dos estoques
governamentais. deverá ser aperfeiçoado para evitar o acúmulo de
estoques Oliciais nos períodos em que ações especuiativas de inter
mediários provocam elevações indesejáveis de preços. A Política de
Garantia de Preços Mínimos (PGPMl precisa também ser revista.
recuperando sua credibilidade. atíngida. nos últimos anos. pela
meticácia operacional decorrente da aguda escassez de recursos. É
igualmente importante modificar os critérios e tormas de gestão do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária IPROAGROl. em
função dos freqüentes déficits apresentados e da desigual proteção
oferecida às principais culturas agricolas. buscando criar condições
para sua auto-sustentação rinanceira e maior panicipação do seguro
privado no setor.

O desenvolvimento da pesquisa agropecuária teve como resul
tado ~68 projetos e mais de 3 mil subprojetos em diferentes áreas.
Foram obtidos. em número expressivo. novos cultivares. clones e
variedades. além de sistemas de produção para a pecuária. estudos
de zoneamento agro-sócio-econômico e vários processos. técnicas e
métodos aperfeiçoados de produção que. somados à oferta de 8 mil
toneladas de sementes básicas de ..JlBjlécies vegetais comerciais.
proporcíonam novas e importantes oponunidades para a moderniza
ção da agropecuária. O controle' e erradicação de pragas e doenças
avançou na Região Sul. com a negociação da expansão de novas áreas
exportadoras de carne para os Estados Unidos, Japão e China e a
habilitação dos Estados do Centro-Sul para a exportação de carne
fresca de aves para a União Européia. Foi iniciada a recuperação da
lavoura cacaueira baiana, ação a ser desenvolvida em quatro anos.
com apoio em linha de crédito de 340 milhões de reais. dos quais
100 milhões aplicados em 1995. e na intensificação do combate à
doença "vassoura-de-bruxa" em área de cerca de 650 mil hectares.

O zoneamento agrícola do País será implementado através da
adaptação dos instrumentos de política agrícola. com o objetivo de
orientar investimentos e direcionar as linhas de crédito para as
culturas mais recomendadas em cada região e época do ano. com
base no mapeamento agroecológico em elaboração.

Na armazenagem. a prioridade·é definir claramente as respon
sabilidades dos proprietários de armazéns quanto às fraudes ou
problem:.:s com os produtos deposir....dos e os direitos dos depositan
tes quanto à fiscalização do produto. bem como liberar a comercia
lização de produtos agropecuários pelas empresas armazenadoras.
proporcionando maior transparência. organização e dinamismo ao
mercado. maior competição entre os agentes envolvidos na comer
cialização e maiores preços aos produtores. '

No tocante ao sistema de classificação de projutos'agropecúá~
rios. a prioridade será a quebra do monopólio estatal". abrindo à
iniciativa privada a oporrunidade de também prestar esse serviço.
possibilitando maior eticiência e credibilidade ao sistema.

INDtSl'RíA E COMÉRCIO EXTERIOR, .." .

Nessa área. as políticas, go.vernamentais tem entatizado. a
forinação de um ambjente tilvorável ao investimento e ao aumento da
competitividade das empresas. a aceleração do processo decapaci
tação tecnológica. a expansão do comércio exterior. a reestruturacão
de segmentos industnais com. problemas de compelltÍ\ iciade e cl

tortalecimenro das microempresas e emoresas de pequeno pone
IPMEI.

O Proerama' BrasIleiro de Qualidade é Produu\'idade dedicou
se à elabora~r1O das tliremzes OIJ PBQP ,-\;.10 200.0. edesenvo\\cu o
Programa r1~ Formação 'de Reçursos Humanos para a ~10dernização
Competitiva. a ser impiantado já em 1996. Ljuandil se espera reciciar

cerca de ~.OOO prorissionais. .:apacltar outros 3.500 e tormar 2.000.
Serão também iniciados os procedimentos para a generalização da
distribuição de lucros e resultados nas empresas. .:omo torma de
associar vmuosamente competitividade e meihoria de renda dos .
trabalhadores. Pretende-se. também. 3.tingir a marca de 2.000
empresas e produtos com cerriticação ISO-9OO0.

Os procedimentos para a implantação da certiticação ISO
14000 serão também iniciados. em antecipação às crescentes restri
ções de natureza ambiental que tendem a ordenar o comércio
internacional.

O compromisso de fortalecer as micro. pequenas e médias
empresas (PME) toi posto em marcha com a conclusão da proposta
de Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porre.
elaborado com o apoio do Governo e entregue ao Congresso Nacional
pelas instituições representativas desse segmento. O Governo refor
çará o apoio a essas empresas com o aperfeiçoamento das normas
sobre aval e garantias de crédito, a implantação de linhas de crédito
diferenciadas e a difusão de mecanismos de compras govername'ntais.
A implantação do Conselho de Desenvolvimento das 1\licro e Peque
nas Empresas estreita os interesses e facilita as negociações sobre
meios eficazes de fortalecer esse segmento. A criação da Rede de
Integração Empresarial para as PME no Mercosul e a promoção em
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e no comércio internacio
nal são também importantes instrumentos de apoio a essas empresas.

O setor automotivo. pela sua influência na dinãmica econômi
ca. foi exemplo da estratégia do Governo de implementar a política
industrial a partir da negociação de metas de médio e longo iJrazo e
da formação de parcerias entrc o sctor público e a iniciativa privada.
O Programa de Restruturação das Montadoras e Indústria de Auto
peças. com metas de produção de 2,5 a 3.0 milhões de veículos/ano
e investimentos diretos da ordem de 12 bilhões de dólares. deu curso
às seguintes ações durante o ano de 1995:

• formulação do Regime Automotivo brasileiro. que vincula o
aumento das exportações e os novos investimentos à redução
do imposto de importação incidente sobre bens de capital.
matérias-primas e partes e peças para as empresas montado
ras e fabricantes de veículos. peças e componentes:

• negociação junto ao setor para a ampliação e fortalecimento
dos Programas de Tecnologia. Qualidade e Produtividade.
assim como de um programa de renovação da frota nacional
de veículos: e

• d~h;;fção d;'Regime Automotivo Mercosul. já acordado com
a Argentina e em negociação com o Paraguai e o Urugual.

No comércio exterior. realizou-se a adequação da legislação
nacional às normas do GAIT-94. com a publicação dos Decretos nU
1.488 e nU 1.602. que regem respectivamente a imposição de
salvaguardas c os direitos "antidumping". A regulamentação dos
subsídios é das medidas compensatórias. Decreto nU 1.751. completa
o conjunto de normas que estabelecem novo modelo de gestão da
concorrência. compatível com os objetivos de liberalização do. co
mércio múltilateral.

Para assegurar um crescimento sustentado dascxponações e
estimular o comércio exterior. o Governo concluiu estudos para
implement;ação de novos mecanismos de financiamento e de seguro
de crédito às exportações. Está em elaboração projeto de lei única
de comércio' exterior. visando consolidar a profusão de normas hoje
existentes. com atualização normativa .e eliminação de conmtos de
competência.

O relançamento do programa novos pólos de exportação.
centrado na expansão das exportações de 25 grupos de produtos
selecionados. leva em consideração as. potencialidades pouco explo
radas regionalmente e a produção nacional que ainda.não se engajou

,no comércio exterior. O" programa, é mais um mecanismo para
ampliar as exportações ~ oferecer maior competitividadeaos proqu

. tos brasileiros. Com a o~f<lcionalização dos programas "Marketillg
. BIasi!" ,e "Capacitacão E;!lIpresarial para o Comércio Exterior". o
Governo espera reforça~ ~sa estratégia. • .' .
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Após dez anos, houve um expressivo aquecimento no lança
mento de novos produtos no mercado. Os pedidos de registro de nO'lllS
marcas cresceram 60 %em relação a 1994. O aumento em 21 %dos
pedidos de patentes indica. também. um crescimento na intenção de
investimentos no País.

Preparando-se para novas exigências. e no contexto da reforma
do Estado. o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI
iniciou processo de modernização com a implantação de rede nacio
nal "on line" de atendimento e informação tecnológica ao usuário.
em parceria com os Estados. Juntas Comerciais e SEBRAE, e
interligação com redes internacionais. Deverá, também. dar conti
nuidade a processo de reestruturação, com a sua transformação em
Ag!ncia Especial.

A reformulação do Conselho Nacional de Metrologia, Norma-,
lização e Qualidade Industrial e o lançamento do Programa de
Modernização da Regulamentação Técnica expressam a preocupação
do Governo com a criação de mecanismos que permitam atender em
todas as regiões à demanda por padronização, certificação e calibra
gemo

Dentro de nova orientação, o INMETRO passa a atuar, em
parceria com a SUNAB. como órgão técnico para a defesa do
consumidor. As atividades' de metrologia, normalização e qualidade
industrial serão ampliadas e melhor atendidas com a conclusão das
obras do complexo laboratorial de Xerém-RJ.

Para ampliar o apoio ao setor de serviços. foram instaladas
quatro Câmaras Setoriais de Serviços: Educação e Treinamento.
Serviços Terceirizáveis. Cinema e Audiovisúal e Administração
Imobiliâria. Efetuaram-se. igualmente. os trabalhos preparatóritls
para a instalação de outras duas Câmaras Setoriais. a de Transpones
e a do Livro.

TURISMO

TURlAmazônia e Centro-Oeste e PRODETUR/Sul, na criação de
mecanismos que filcilitem o acesso do empresariado nacional aos
recursos do BNDES e demais instituições financeiras. e no programa
especial de financiamento ao micro e pequeno empresârio, com a
aplicação de recursos do Fundo de Amparo do T~balhador - FAT.

O Programa Nacional de Ecoturismo. com o objetivo de
estimular investimentos e divulgar as potencialidades desse novo
segmento no Brasil, realizou 11 Oficinas de Ecoturismo para em
preendedores, pJanejadores, hoteleiros, técnicos gOYeTnamentais e
outros profissionais da ârea. Ênfase será dada à ampliação da

capacidade de alojamento e demais equipamentos para os turistas que
buscam o convivio com a natureza. Serão estimuladas iniciativas para
o desenvolvimento do turismo náutico. em todas as suas modalidades.
com especial destaque para o turismo de cruzeiros. através de ações
de modernizacão ponuãria e dotação de infra-estrutura receptiva.

Em rerorço ao marketing turístico. foi implementado serviço
de inrormação para divulgar as inúmeras e variadas oporrunidades
que o País oferece. Com esse fim roram tomadas as seguintes
iniciativas: instalação dos comllês "FLY TO BRAZIL" nas mais
imporrantes ieiras de tunsmo internacionais. lançamento do Progra
ma "Brasii Turístico". ':ia INTERNET. realizacão de diversos
Programas Semanais de Rádio. em vários idiomas. sobre a música
popular e regiões turísticas brasileiras. e realizacão de Programas
para a TV norre-amencana promovendo o tullSmo de pesca na Região
Amazónica e no Pantanal :-'lato-grossense. O apoio ao desenvolvi
mento do segmento de Pesca Esporuva busca atrair tunsras de alto
poder aquisitivo, procedentes dos EUA.

Prevê-se a ampliação dos comitês "FLY TO BRAZIL". wm
a inst.:llacão de novas unidades em Buenos Aires. Milão, Paris e Los
Angeics, e a veicul<t'ção d'é campanha de conscientizacão para mudar
a percepção da sociedade brasileira em relação ao turismo. destacan
do a atividade como impulsionadora do desenvolvimento. emprega
dora de mão-ele-obra e tonte de tenda efetiva.

IX - JUSTIÇA. SEGURANÇA E CIDADANIAO aproveitamento do potencial do Turismo para a geração de
divisas. o desenvolvimento regional e a criação de empregos orienta
a ação do Governo nessa ârea. Além das ações diretamente relacio-
nadas ao setor. o impacto positivo do Plano Real trouxe significativo
aumento do turismo emissivo internacional e do turismo doméstico. Na Detesa dos Direitos dos Cidadãos. toi imporrante a elabo-
Resultado concreto foi colhido pelas companhias aéreas brasileiras ração do Plano Nacionai ele Direitos Humanos. que visa lorralecer a
que. após vários anos de balanços deficitários. apresentaram lucros elemocr"cia e promover e apnmorar o sistema de protecão dos
em 1995. direitos ,', ilIlüllUS. Cl Go\erno pretende. ::cste exercício. Implantar

Fator preponderante para o avanço no serpr foi a,\lilal<Ição para este Plano c :niciar a insraiacão..da Detensoria Pública ua União em
até 5 anos da validade dos vistos de entrada de estrangeiros no País lodas as ~ap;rais. no Distrito Federal e nos cemros ur.banos mais
e a eliminação de restrições a navios de bandeira estrangeira para a expressivos.
realização de cruzeiros marítimos e fluviais nas costa e águas·, Foi marcante também o reconhecimento t:omo morras das
interiores brasileiras. Nessa linha. as ações estarão agora voltadas' pessoas elesaparecidas no penodo de !96 J a 1979. "cusadas ou
para a dinamizaçãq da malha aérea. através da regulamentação mais envólv'idas em atividadeS políticas. A iniciativa. que culminou na Lei
flexível dos vôos "êharter" domésticos. da operacionalização dos n'> 9.I'+Úi95. tornou possível. já no primeIro ano de mandato_
"stop over" dos vôos internacionais e da liberalização dos vôos resgatar essa dívida para COll) a Nação.
sub-regionais entre os Países integrantes do MERCOSUL. :'<01 Delesa do Consumidor. o Governo alUOU intensamente na-

Também foram importantes para o setor a operacionalização definido das regras das mensalidades escoiares, Foram assinados
dos programas regionais para aimpJantação de infra-estrutura báSica convênios {;om o (lbieth:o ,de melhorar a liscalizacão da Clualidade de
ein destinos turísticos. o desenvolvimento do Programa Nacional de bens e serviços. vfabilizar (J t1uxo de inf<;>rmaçlies, sobre atos· de
Municipalização do Turismo e as ações da iniciativa privada cOOr., , coricentração de Compllnhiil~ ~bértas, e. delinir suporte de infra-es-
denadas pela Câmara Setorial de Turismo. truturaaos.PROCON e ao Sistema Nacional de PrOleção do Consu'

No Programa Nacional de Municipalização do Turismo foram midor.'os quais seQ:Q objefo'de apo~o,intensivo: vis~nd~ su~ ampliação.
realizadas 29 oficinas. em todas as Unidades da Federação, para ' ' e coJ'lsoiidação. ~,< " " •

treinamento de técnicos dos órgãos oficiais de turismo estaduais e , ' Na Defesa da Cidadania. em p<lTticular dos índios. 15 terras,
municipais. Durante o corrente ano. terá continuidade a formação de indígenas foram identificadaseiou deli,mitadas: 14 estão 'em processo
recursos humanos necessários à intensificação do turismo. preven-, , de expedição de portarias declaratórias de demarcaçãO'. perfazendÜ'
do-se a capacitação de 1.000 !!OVOs profissionais. . 2. J milhões ha: la foram demarcadas. com 3.6 milhões ha: 8 foram,

O financiamento dos investimentos foi reativado por meio do· homologadas. com 0.3 milhão ha: e 6 foram extrusadas. com 324
Fundo Geral do Thrismo - FUNGETUR. O Programa Nacional de posseiros. I;oi reali,zada a extr,usà,o ,d~ l.l1:jd,eireirosit garimpeiros das,
Financiamento ao Turismo,,ipstituído peJç>J3NDES. proporcionou, , terras il}C\ígenas KaY.!lPÓ, MenkmgPo,ti e ~afr. numà'área de aproxi
investimentos da ordem de Z59 milhões de reais e já aprovou outros' •. madarneme 19,1 milJ1fie.s J1<l. e firmaóos aco,rdos internacionais,para
J{)() milhões para 1996. alocação de 18.5 milhões de dólares norte-americanos ao ProJetd

Os investimentos em infra-estrutura tiirlstica terão suasaç5es I~tegrado de pl'Oteção C\<lS Te~s e Populaçôes Indígenas daAmazâ-
concentradas. nos programas' PRODETURlNordeste,PRODE- -. ma LegaL. ,:
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Neste ano. seráimplementado sisrema permanente de vigilân
cia e fiscalização das terras indígenas. promovido o aprimoramento
do processo administrativo de demarcação. e efetuadas a identifica
çiolreestudo de 37 terras. a demarcação de 21 e a regularização
fundiária de 46, Ainda com relação à política jndigenista. o País
participará da negociação de Declaração das Nações Unidas sobre
os Direitos da$ Populações Indígenas. implantará novo modelo de
Piofeçio e apoio às sociedades indígenas" bem como projetos susten·
táveis e de proteção ambiental das terras indígenas.

Diversas campanhas de conscientização da população foram
veiculadas nos meios de comunicação do País. com ênfase para a de
Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. a sobre a Pobreza e a
da Saúde da Mulher. Essas campanhas serão intensificadas em 1996
e será elaborado projeto de lei contendo norma tipificadora de
conduras ce exploração sexual de crianças e adolescentes. Serão
também implementados os projetos Os Direitos da Mulher. OEstado.
a Cidadania e a Comunidade Negra, A Cidadania na Terceira Idade.
e A Comunidade Indígena e a questão do Direito.

O apoio a projetos municipais. de -organizações não governa
mentais e de organismos de cooperação internacional beneficiou
cerca de 3.7 milhões de cidadãos. Esses projetos contemplam ações
de reabilitação profissional de portadores de deficiência e a criação
de instalações urbanas para sua movimentação (construção de rampas
de acesso. de sinalização horizontal e vertical. e de rebaixamento de
passeios e calçadas).

No combate às violações de direitos humanos. foi desenvolvido
um sistema de' acompanhamento dos casos. objetivando dar maior
transparência sobre a atuação das autoridades nos processos de
apuração das violações em todo o lerritório nacional. Paralelamente.
foi estabelecido o Programa de Educação para os Direitos da Cida
dania nas Academias de Polícia. sendo assinado acordo de coopera
ção técnica com a seção brasileira da Anistia Internacional. paTa a
implementação,do Grupo de Assessoria em Educação para Direitos
da Cidadania. '

No campo da segurança pública merecem destaque a elabora
ção e implantação do plano emergencial de combate à criminalidade
organizada no Eslado do Rio de Janeiro. a reabertura da Academia
Nacional' de PolíCia eás operações de repressão a entorpecentes e
combate ao crime organizado. com resultados expressivos na apreen
são de drogas e na desativação de laboratórios clandestinos utilizados
no seu processamento. Ainda nessa área. deve ser ressaltada a
elaboração e implantação da Lei n9.O17/95. de controle e fiscaliza
ção de produtos químicos. dispondo sobre o estabelecimento de
normas de controle e fiscalizaçãO sobre substãncias entorpecentes
que determinem detlllndência física ou psíquica e de produtos e
insumos químicos que possam ser destinados à elaboração da cocaína
em suas diversas formas.

Importa ressaltar também o retorno da participação do Brasil
como membro efetivo da Comissão de Entorpecentes da ONU, no
âmbito da qual foi elaborado documenlO hemisférico sobre lavagem
de dinheiro. e a criação da Comissão Nacional de Segurança P1íblica
nos portos. terminais e viu navegâveis - CONPORfOS. que tem a
fillll1idade de elaborar, implementar e, supervisionar o sistema de
prevenção e repressão à atos ilícitos naquelas áreas.

No suporte às atividades de segurança foiam desenvolvidos o
Projeto PRO AMAZÔNIA· Policia Federal na Amuõnia. o PRO
MGrEC • Projeto de AmplíaçiQ e Modernização das Unidades
Operacionais e do Segmento Técnico-Científico da PoUcia federal. '
o Projeto de Modernização da ACademia Nacional de Polícia e ó
Projeto Técnico de Integraçlo das Informações Criminais. O PRÓ
AMAZÔNIA objetiva criar condições parao controle das fronteiras,
prevenir e reprimir o ~ICO. o contrabando, os crimes contra
bens, serviços e inreresies da Uníio, contra áordem política e social
e OI de natureza ambiental. O PROMOI'EC tem por finalidllde
amplíar e aprimorar a presença da PoIfciaFedefa1 nas áreas do
território nacional RIo abrangidas pelo PRÓ-AMAZÔNIA e pl'omo
ver ,a modernizaçio do segmento t6:ni~ional do I>cparta-
mento de Polícia Federal "

,Esse conjunto I!e projetos será implementado este ano, ao lado
do PRIMOR (Plano Integrado de Modernização da ,Polícia Federal)

e do PROMASP (Programa de Modernização. Agilização e Aprimo
ramento de Segurança. e Fiscalização do Tráfego Internacional e do
Passaporte BrasileiroJ.

Na área de tránsito loram ampliados o Programa RENAVAM
- Registro Nacional de Veículos Automotores. com a interligação de
21 Unidades da Federação. cujas frotas correspondem a 98 % da
nacional. e o Programa RENACH - Registro Nacional de Carteiras
de Habilitação. que objetiva controlar. em nível nacional. os registros
de condutores de veículos. através da interligação dos cadastros
estaduais de condutores a uma central de dados. Em 1996. será
implementado o Programa Brasileiro de Segurança de Trânsito.
visando reduzir em 50 %. nos próximos quatro anos. o índice de
violência no trânsito.

Para a readequação do sistema penitenciário nacional foram
construídas. rerormadas e ampliadas 61 unidades prisionais. reali
zando-se o Mutirão na Execução Penal em todos os Estados. além
de se publicar as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no
Brasil. em consonância com a determinação das Nações Unidas sobre
prevenção do delito e tratamento do delinqliente. Esforços continua
rão nessa área para promover sua completa inlormatização e para a
realização do Censo Penitenciário Nacional de 1996. O Governo
deverá formular polftica para aplicação de penas alternativas ã prisão
e anteprojeto de reforma da lei de execução penal.

x - DEFESA NACIONAL

A modernização das Forças Armadas. através de invesúmentos
em meios de combate modernos. tecnologia e sistemas logísticos
integrados. constitui o foco da polftica do Governo no que se refere
à defesa nacional. Dar-se-á prioridade ã estruturação de um núcleo
dotado'de capacidade operacional e poder dissuasório. sendo forta
lecida a presença militar na Amazônia.

Busc2ndo a incorporação de modernas tecnologias ao SISCO
MIS - Sisteml!- de Comunicações Militares por Satélite, foi concluído
o processo de licitação para a compra e instalação da estação central
da banda ·X·. de oito estações transportáveis e uma estação para
navios. que deverão estar operando ainda em 1996.

Complementando a estrutura inicial do Sistema. foi iniciada a
concepção e'o 'pi'o)eto'da Estrutura Básica do SISCOMIS (EBS), a
ser executada nos próximos quatro anos. prevendo a incorporação
dos ministérios civis e outras insútuições governamentais na rede
SISCOMIS e adensando a malha existente com novas estações de
comunicações terrestres e por satélite. Além disso. o Sistema deverá
viabilizar serviço de radiotelefonia segura em áreas selecionadas das
cidades de Brasília e Rio de Janeiro.

No âmbito dos compromissos internacionais e em conformida
de com sua política externa de contribuir para a manutenção da paz
e segurança internacionais. o Brasil se fez presente em operações
navais no Exterior. como na ex-Iugoslávia. em Angola e na América
Central, seja participando com contingentes de Fuzileiros Navais,
seja transportando material e parcela da tropa da Força de Paz para
Moçambique e Angola. Ne~te último. em seu apoio ao processo de
pacificação política daquele país. deslocou um contingente de tropa
de quase 1.100 homens para integrar a Terceira Missão de Verifica
ção,das Nações Unidas em Angola (UNAVEM Ill).

A assinatura, em Brasília. da "Declaração de Paz do ltamaraty
entre Equador e Peru", também firmada pelos representantes da
Argentina. Brasil, Chile e Estados Unidos da América. concluiu as
negociações para cessar as hostilidades e evitar novos confrontos
bélicos na fronteira entre aqueles paises. Instituiu-se a "Miss..'io de
Observadores Militares dos Países Ganintes no Equador e Peru"
(MOMEP), encarregada de supervisionar o cessar-fogo, proceder à
desmobilizaçãó das forças em conflito e recomendar a adoção de uma
área desmilitarizada. A MOMEP contipuará operando como fiadora
da paz no Alto Cenepa, para que a solução definitiva do histórico
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problema de fronteira entre Equador e Peru seja alcançada no futuro
mais próximo.

Deu-se seguimento ao Acordo de Cooperação entre os Gover
nos do Brasil e da NamI1lia, que prevê atividades de formação de
pessoal, levantamentos hidrográficos, apoio na construção de navios
patrulha e de base naval, além de orientação para a estruturação da
Ala Naval do Ministério da Defesa daquele País.

Destaca-se, também, a inserção internacional do Brasil através
de suas Forças Armadas ao Sistema <JrAN de Catalogação. O
ingresso do Brasil nesse sistema. que espera-se seja formalizado no
decorrer deste ano. facilitará as aquisições brasileiras no exterior. o
desenvolvimento nacional na área de catalogação de materiais e
serviços. o acesso a um sistema logístico de âmbito mundial e
possibilitará. sobretudo. a divulgação de produtos brasileiros na área
da OTAN.

Foram implementadas ações voltadas para a consolidação dos
centros tecnológicos das três forças armadas. possibilitando o desen
volvimento de pesquisas e projetos de modernização de sistemas de
armas. de viaturas e mísseis. assim como implementando convênios
com instituições públicas e privadas. para aumentar o intercâmbio
de conhecimentos. o desenvolvimento da capacitação científico-tec
nológica e o aperfeiçoamento de recursos humanos.

É propósito do Governo construir um "Aparelhamento Mili
tar" que permita manter adequado poder dissuasório e de garantia
da Defesa Nacional. Com esse objetivo foram desenvolvidas ações
nas três Forças.

O Exército voltou-se prioritariamente para a execução de
programas para a sua estruturação. especialmente na Região Ama
zônica. mediante o reequipamento de Organizações Militares e a
ampliação da Escola de Aperteiçoamento de Oficiais. visando mo
dernizar a ForçaTerrestre e melhorar sua operacionalidade. Este ano.
deverá desenvolver a capacitação científico-tecnológica autóctone
para produção de materiais de emprego militar. implementar O'

projeto Capacitação do Exército em Ciência e Tecnologia. e dar
prosseguimento ao intercãmbio científico-tecnológico com entidades
públicas e privadas. Promoverá, ainda. a preservação da base indus
trial do material de defesa, pela revitalização da indústria bélica
nacional. .

A Marinha, através do seu programa de reaparelhamento,
incorporou à sua esquadra os submarinos convencionais classe
"Thpi", as corvetas classe "Inhaúma", o Navio-Patrulha classe
"Grajaú", para a patrulha do mar territorial e da ZOna Econômica
Exclusiva; adquiriu meios aeronavais para emprego nas fragatas e
corvetas, e iniciou o processo de obtenção de meios de fuzileiros
navais. No Programa Calha Norte, foi contratilàá a cónstrução de 6
embarcações para o serviço de patrulha e polícia naval fluvial na
Bacia Amazônica.

No reaparelhamento da Força Aérea Brasileira, o principal
objetivo é dar sequência ao Programa de Desenvolvimento da Aero
nave AM-X, que resultou na incorporação ao acervo da FAB de mais
quatro aeronaves em 1995, totalizando 32 unidades. Foi também
contratado o desenvolvimento de aeronave leve de ataque, dotada de
moderno sistema de navegação e capaz de operar em ambiente de
pouca infra-estrutura como a Região Amazônica.

Em continuidade ao completamento da frota da FAB, foram
iniciados os processos para aquisição de aeronaves MIRAGE UI e de
helicópteros tipo UH-IH, que deverão ser recebidos ainda este ano.

No desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro - SISCEA foram iI,Ilplantados radares, estações meteoro
lógicas de altitude, cenlrl\is telelõnicas, e construídas vilas residen
ciais para atendimento ao pessoal destacado em Fernando de
Noronha, Porto Seguro, Petrolina e Bom Jesus da Lapa. Foi concluí-
da a I" Fase da renovação de equipamentos. instalações e edificações
do Destacamento de Proteção ao Vôo <DPV) de Anápolis. Em todos
os CINDACTA - Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Trafego Aéreo. foi dado prosseguimento à melhoria dos meios de
comunicação e à introdução de aperfeiçoamentos na sua operaciona
lidade. permitindo maior segurança, regularidade e fluidez ao tráfego
aéreo.

Em 1996. terão continuidade os projetos para a implantação e
revitalização dos CINDACTA I, II e m. Como porta de entrada no
País das aeronaves oriundas da Europa, o DPV de Fernando de
Noronha será implementado. Terão prosseguimento as obras para
conclusão da instalação do DPV e da torre de controle em Porto
Seguro e da infra-estrutura dos DPV de Petrolina e Bom Jesus da
Lapa.

No Programa Espacial. destacam-se os projetos: Veículo lan
çador de Satélite (VLS), que até o final de 1995 alcançou o índicé
de 80 % de realização. e o Centro de Lançamento de Alcântara
(CLA). cujos principais eventos foram a construção da "Ibrre Móvel
de Integração do VLS, com infra-estrutura concluídaem 95 %. Nesse
campo, pretende-se dar continuidade às obras e atividades de
implantação das estações de Controle. de Preparação e Lançamento,
de Controle de Satélites e do Setor de Apoio Logístico. Quanto ao
VLS, prevê-se a realização de testes de queima, a execução de
maquete de interfaces e rede elétrica e o cheque de missão de vôo.
O lançamento inaugural está previsto para0 qUarlo'trimestre de 1996.

Presidente Fernando Henrique Cardoso
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SenhOIeS Membros do Congresso Nacional,

Iniciamos hoje, Legislativo e Executivo, uma jornada comum ao encontro
das aspirações da Nação.

Pela vontade livre e soberana dos nossos concidadãos, compàrtilharemos
nos próximos quatro anos, a responsabilidade de conduzir os destinos da
República Federativa do Brasil.

Assumimos esse encargo num momento extraordinariamente propício à
realização dos anseios de justiça e desenvolvimento do povo brasileiro. O povo
julgará, dentro de quatro anos, a medida em que fomos capazes de nos erguer à
altura do momento.

As perspectivas pl'01I!issoras que se abrem diante do Brasil não
diminuem, mas sim valorizam nosso desafio. Que oportunidade mais
consagradora pode um politico ambicionar, do que a de entregar seu Pais melhor
do que encontrou ao assumir uma importante fimção pública? Por outro lado, que
ftustração poderia ser mais amarga do que a de deixar escapar essa
oporttmidade?

Reafirmo minha confiança naqueles a quem a Nação elegeu para
representà-Ia nó CongIesso Nacional. NIo lhes faltarà patriotismo nem
discernimento para adotar as medidas necessárias à transformaçlo do Pais
coerentemente com os compromissos que assumimos com os nossos eleitores.

Da minha parte, os Membros do Congresso encontrarão a mesma
determinação para trilhar os caminhos da mudança, e a permanente disposição
para o diálogo, de modo 'que cada passo desta jornada na diIeção do
desenvolvimento com justiça social seja ao mesmo tempo uma reafinnação da
IlOssa crença comum na democracia.

Apresento a seguir, conforme o ditame conatitucional, minha visão da
situação do País, as diretrizes gerais da ação do meu Governo e a indicação das
providências que julgo necessárias da parte do Congresso Nacional, com ênfase
nas propostas de emenda constitucional que estarei submetendo a esta Casa li

partir de amanhã.

Meu períodü de Governo se inaugura sob o sinal positivo do êxito do
programa de estabilização econômica iniciado por meu antecessor, para cuja
formulação e primeiras etapas da execução eu tive a honra de conln"bnir como
Ministro da Fazenda.

A esta altura, sete meses após o seu lançamento, não cabem dúvidas
sobre a eficácia do Plano Real do ponto de vista do controle da inflação e seus

efeitos positivos em relaçãO ao desempenho da eco~omia.

. Os indices de preços referentes ao mês de janeiro acusam uma variação
inferior a 1,5 por cento, alimentada ainda basicamente pelo aumento dos aluguéis
de imóveis e dos serviços. O preço da cesta básica vem recuando nas principais
cidades do Pais. Tudo aponta para a continnidade dessa tendência declínante da
ínfIação _ isto, vale lembrar, sem congelamento, tabelamento ou qualquer outra
forma de interferência direta sobre os preços.

Contrariando previsões apressadas sobre supostos efeitos recessivos do
programa de estabilização - previsões baseadas na suposiçãO errônea de que li

austeridade necessária ao controle da inflação seria· incompatível com o
crescimento econômico, - o ano de 1994 registrou uma acentuada expansão do
consumo interno, impulsionada principabnente pela recuperação do salário real,
livre do cruel "imposto infIacionário~. A indústria reagiu positívamente ao
aumento do consumo, apresentando indices recordes de expansão da produção.
No fim do ano, o nivel de emprego na indústria paulista registrava uma variação
positiva, revertendo quatro anos de queda continua. .

Meu Governo nasce, portanto; firmemente comprometido com' a
consolidação do Plano Real é ó aprofimdamento das reformas que darão
sustentação ao crescimento econômico inaugurado nos últimos daís anos.

A continuidade do crescfutenlô supõe a: retomada do investimento em
nlveis semelhantes aos regístrados pela economia brasileira na década de 70,
acima de 20 por cento do Produto Interno Bruto. A retomada do investimento
supõe, por sua vez, confiança naestabilidádéeconômica e ~Jftica do País,,' e .
mudanças inatitucionais que facilitem à iniciativa privada assunur plenarnente'seu·
papel de eixo dinâmico da economia. ,

As expectativas em relação ao Brasil silo amplamente favoráveis, tanto
da parte dos investidores nacionais .como dos estrangeiros. Mais do que
expectativas, há projetos de investimento em andamento, e em númeroc~.
Outros serão iniciados na medida em que realizarmos as reformas estruturaíS
necessárias li consolidação do Plano Re3I. ." . . .

Estou convencido de que "a agéndàde'nioi!eniização do' Pais Dada tem em
comum com um desenvolvimentismo à moda antiga, baseado no popuIismo

-econômico no descontrole dos gastos e no forte intervencionlsmo estatal. Por
isso, serei' ínfiexivei na defesa' da disciplina. fiscal e monetária, que é o

fimdamento da estabilidade econormca, e persistente na remoção dos
regulamentos cartoriais que travam a competição e inibem a criatividade da
iniciativa privada.

Dessa criatividade as empresas brasileiras já deram demonstração nos
últimos anos. Primeiro, ao resistir li estagnação e ás altas taxas de inflação, que
praticamente inviabílizaram o recurso ao crédito bancário para a realização de

investimentos produtivos. Depois, ao responder positivamente ao desafio da
abertura comercial iniciada em 1990, reestruturando-se, atualizando-se do ponto
de vista tecnológico e gerencial para enfrenlJlr a concorrência dos produtos
estrangeiros, tanto no mercado doméstico como no exterior.

A integração competitiva do Brasil ao mercado mundial não é mais uma
hipótese, mas um fato irreversível: O Mercosul já funciona como união aduaneira
desde 10 de janeiro último. Os acordos de cooperação criando a Área de Livre
Comércio Sul·Americana (ALCSA) estão sendo rapidamente definidos. Os
compromissos que assumimos no recente encontro de governantes das Américas
prevêem a criação de uma área hemisférica de livre comércio dentro de dez anos,
em 2005.

Meu Governo dará continuidade a esse processo - revestido, é cÍaro,
das medidas cabiveis contra práticas desleais de comércio e acompanhado dos
incentivos necessários a novos ganhos de produtividade das empresas e ao
aumento da eficiência sistêmica da nossa economia. Longe de uma ameaça li
indústria doméstica, a abertura li concorrência externa deve ser encarada como.
um fator de distribnição de renda a favor dos assalariados, na medida em que os
preços internos se aproximem dos preços internacionais, transferindo para o
conjunto da sociedade os ganhos de produtividade já ocorridos e por ocorrer.

A abertura da economia implica a eliminação de restrições ao
investimento estrangeiro e requer regras claras sobre a movimentação de capitais
entre o Brasil e o exterior.

Por sua vez, o estabelecimento eje uma nova relação entre o Estado e o
setor produtivo não implica que a ação estatal deixe de ser relevante para o
desenvolvimento econômico. O Estado não sai de cena. Muda de papel Suas
fimções de produtor direto passam para segundo plano, enquanto se reforça a
autoridade pública para regular e fiscalizar as atividades transferidas para a
iniciativa privada - notadamente os serviços essenciais.

Cabe ressaltar que desestatização e desreguiamentação, tal como as
entendo, não são diretrizes alheias ás preocupações sociais. Ao contrário, são
passos necessários na direção de uma verdadeira democracia econômica, que
oriente a proteção do Estado para aqueles que efetivamente necessitam dela: os
consumidores, os contribuintes, sobretudo os mais pobres e os excluídos.

Com a retomada do crescimento da economia, o Brasil deverá investir o
suficiente nos próximos quatro anos, para que não smjam pontos de
estrangulamento na infra-estrutura de energia, transportes e telecomunicações. O
Estado brasileiro não tem capacidade de firnmciar sozinho um grande volume de
investimentos. E tem outras prioridades para os recursos gerados pela melhora da
situação fiscal: as politicas sociais através das quais o PaIs investe em seu povo.

A parceria com a iniciativa privada na ampliação da infra-estrutura
econômica é fundamental, portanto, pa..ra aum6ntar o investimento 'público em
saúde, educação, cultura, segurança, habitação, saneamento básico - em suma,
nos programas essenciais li melhoria da fIualíclilde de vida da população, de cuja
orientação dá conta a segunda parte desta meIisagem.

Ao mesmo tempo, a participação da r,omunidade é essencial para o êxito
das próprias políticas sociais, apontat>.do as prioridades corretas para a ação
governamental, fisca1izando a aplicação dos recursos e auxiliando diretamente a
execução das politicas. É este o sentido do Programa Comunidade Solidária,
através do qual meu Governo buscará articular as ações da Administração
Federal, dos Estados, Municipios e organizações não-governamentais nas áreas
de tualor concentração da pobrezano Pais.

" •Senhores Membros do Congresso Nacional,

A concretização da agenda de reformas acima esboçada supõe uma
intensa participação do Congresso Nacioua1. A modernização do Estado e da
economia e a redução dos desequilíbrios sociais envolvem um amplo conjunto de

, medidas no âmbito da legislação ordinária, além de mudanças conatitocionais.

Na parte final desta mensagem, apresento a fimdamentação das propostas
de emenda constitucional que estarei encaminhando ao Congresso Nacioua1 a
partir de amanhã. ..'

Entendo que, no esPírito do sistema presidencialista, cabe ao Presidente
da- República motivar e artiéular as forças -que apoiam o Governo, inclusive no
plano ,parlamentar. Dentro.<\eSse espírito, t~i as iniciativas cabi.veis para o
encaminhamento das reformas. Sabendo, porém, que, em fimção da estrutura
constítucioual brasileira, a última palavra em' relação a emendas constitucionais é
exclusivamente do Congresso -Nacioua1, uma vez que elas não passam pela
sanção presidencial. ." ,
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Ao apresentar as propostas do Governo e participar das articulações
políticas necessárias para a formação de um consenso a respeito delas, terei
sempre presente, portanto, a soberania do Poder Legislativo.

Por esta razão, meu primeiro cuidado, antes mesmo da apresentaçlo de
qualquer proposta de texto constitucional, foi fazer chegar aos Membros do
Congresso Nacional, de maneira clara e direta, o diagnóstico dos problemas que,
do ângulo de vislo do Poder Executivo, fundamenta a necessidade premente de
reformas.

Tenho satisfação de constatar a boa acollúda das informações e
explicações levadas por meus Ministros ás bancadas dos partidos que apóiam o
Governo. assim como de partidos que, não integrando a base parlamentar
governista, mostram-se abertos à discussão de temas que interessam a toda a
Nação, independentemente de alinhamentos partidários ou ideológicos.
Ganhamos tempo, possibilitando que as propostas apresentadas a partir de

amanhã já reflitam um princípio de entendimento entre o Executivo e o
Legislativo, sem prejuízo dos aperfeiçoamentos que venham a sofrer como
resultado da discussão no âmbito do Congresso Nacional.

Se nós conseguinnos - e este é o empenho do Governo -:. construir um
entendimento comum sobre os problemas do Pais em relação ao desenvolvimento
econômico e à organização do Estado, isto é meio caminho andado para nos
entendermos sobre as soluções no plano constitucional.

Creio que o consenso sobre o diagnóstico dos problemas amadureceu na
sociedade. Os debates a respeito do Plano Real são um sintoma disso, ao apontar
para uma convergência notável de opiniões sobre as causas da superinflação e,
principalmente, sobre a necessidade de debelá-Ia, como pré-eondiçlo para
avanços mais consistentes no plano econômico e social.

Tenho plena convicção de que a Casa do Povo irá refletir com sabedoria
polltica o sentimento da sociedade, adotando as providências necessárias, no
plano legislativo, para a consolidação da estabilidade econômica e para a ruptura
das amarras ao desenvolvimento econômico e social do Pais.

O Brasil amadureceu para as mudanças. Vamos concretizá-Ias.

Brasilia,J,J ~e fevereiro de 1995

Femf;(.w'-irenrfque Cardoso
Presidente da Repúblíca

PARTE I

SITUAÇÃO DO PAÍs

Momento Econômico
Dimensão Social

MOMENTO ECONÔMICO

Ao completar-se o sétimo mês desde o lançamento do Plano Real, pode
se confirmar que substanciais resultados foram alcançados no controle da
inflação, na evolução do produto real, das vendas e do nivel de emprego e salário
real, não apenas nos setores industriais relevantes, mas na economia como um
todo. Também merece destaque a evolução das contas públicas e do comércio
exterior.

O êxito do Real pode ser medido, entre outros indicadores, pelo preço da
cesta básica, que caiu quase 10 por cento entre a entrada da nova moeda em
julho de 1994 ejaneiro de 1995.

As expectativas para o primeiro trimestre do ano de 1995 são também
favoráveis, no que díz respeito ao' comportamento dos indices de preços,
sobn:tudo em função da perspectiva de continuidade na queda dos preços
agrlcolas. O Governo está atento a fatores que' podem a influenciar o
comportamento desses índices no itúcio do ano, dentre os quais:

a) necessidade de reposição de estoques nO!I'\lrirneiros meses de 1~5,
aumentando o poder de barganha da indústria frente,lIO"'comércio;

" ,

b) pressões de custos decorrente de maiores despesas com mão-de-obra
e embalagens, e em matérias primas, papel e celulose, metais e soda cáustica;

c) comportamento de preços com reajustes periódicos e com participação
elevada nos indices, tais como mensalídades escolares, aluguéis residenciais e
transporte urbano;

d) concentração de dissidios no primeiro semestre do ano.

A estabilização da moeda estimulou significativamente as vendas no
varejo, em decorrência do ganho real de renda dos consumidores que despendem
a maior parte de suas rendas em serviços e b~s de consumo.

Cresceram também as vendas a prazo, não apenas pela possibilidade
parcelamento das compras de bens duráveis de consumo, mas pela ação
conjugada desse fator com a queda da inflação.

, Para evitar que uma eventual explosão de consumo comprometesse os
objetivos de estabilização de preços, foram tomadas medidas para facilitar a
importação de bens cuja oferta se mostrava insuficiente para atender às
demandas da população. A contenção do crédito também contribuiu para o
objetivo de evitar o acúmulo de pressões capaze~ de comprometer a
administração do Plano Real.

Os efeitos da estabilização monetária sobre o consumo, medidos pelo
desempenho do comércio varejista, têm sido mais persistentes que os observados
por ocasião de outros planos de estabilização. No entanto, os níveis de venda
agora tendem a se estabilizar de modo a permitir a coordenação entre os ritmos
de expansão da produção interna (e da oferta externa) e das vendas no varejo.

A tarefa dos próximos meses é buscar a adequação entre demanda e
oferta no comercio varejista, evitando a formação de estoques indesejados ou o
desabastecimento generalizado. Assim, além de graduar o controle sobre o
créditó na economia, a politica econômica deve sinalizar com nítidez o caminho a
ser percorrido de TTlodo a facilitar as negociações entre indústria e comércio
evitando a formação de expectativas inflacionárias. É, ainda, necessári~

'estabelecer as linhas básicas da politica industrial para o País.

Atividade Industrial

Como o comercio, a indústria respondeu positivamente à introduçio da
nova moeda. Os dados disponíveis até setembro de 1994 indicavam excelente
desempenho industrial, refletido no aumento da produção em 6 por cento nos
últimos doze meses e com previSão de níveis recordes para outubro. A indústria
paulis~ testem~ou um aumento significativo do seu lÚvel de utilização da
capacIdade produtiva, que saltou de 16 por cento, aproximadamente, para 80 por
cento em setembro e outubro, em valores dessazonalízados. Esses valores se
aproximam da média de utilização da capacidade produtiva em 1986 e refletem,
principalmente, o aumento da produção de antomóveis e de bens de consumo
eletro~letrõnicos. Alguns setores demonstraram esgotamento de capacidade,
especIalmente aqueles fornecedores de matérias-primas e insumos, como
embalagens e prodntos quimicos.

Nível de Emprego

O nivel de emprego cresceu após a implementação do Plano Real. A taxa
m~ia de desemprego nas principais regiões metropolitanas, em outubro de 1994,
fOI de 4,53 por cento, contra 5,05 por cento em setembro.

Na indústria paulísta o IÚvel de emprego aumentou 0,12 por cento na
segunda semana de dezembro. Esta recuperação do emprego com o Real poderá
ser suficiente para praticamente manter o lÚvel de emprego observado no final de
1993, revertendo quatro anos de continua queda no emprego industrial.

A implementação do Plano Real teve impacto positivo também sobre os
salários. Os maiores crescimentos foram observados em setores de maíor
dinamismo no seu nível de atividade, pós-Real, como no comércio e outros

setores que efetuaram antecipações depois da conversão para a URV. Por outro
lado, a baixa taxa de inflação facilitou a manutenção do salário' real médio nos
setores que seguiram estritamente as regras do Real. No mesmo sentido, a massa
salarial respondeu de forma mais rápida nos setores de maior criação de
emprego, como o de serviços.

Financas Públicas

Estimativas preliminares revelam que o Governo Federal acumulou em
1994 superávit primário de RS 9,2 billtões, a preços correntes. As receitas da
UlÚão (exclusive transferências) somaram RS 31 billtões, contra RS 28 bilh1ies
de despesas. A Previdência Sociaí arrecadou RS 11 billtões, contra RS 19 bílbões
de despesas, sendo que RS 11 bilhões foram gastos com beneficios
previdenciários.

Os príIÍcipais fatores que contnbuiram para o aumento real de 65 por
cento do superávit primário indicado no penodo, comparando-se com o ano
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anterior, foram: a) o aumento das receitas do Tesouro, que cresceram 12,6 por
cento; e b) a queda de 12 por cento das transferências a Estados e Municipios. O
item que mais contnbuiu na elevação da arrecadação do Tesouro no periodo foi a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 73 por cento.
Ambos os fatores compensaram a queda das receitas de janeiro a novembro do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 8,1 por cento, e o aumento das
despesas da União, 4,6 por cento, explicada, basicamente, pelo aumento dos
gastos com pessoal (em abnl foram pagas duas folhas).

Setor Externo

O setor externo da economia, antes protegido das flutuaçlles
inflacionárias pela taxa cambial e por diferentes barreiras ~ara a en~. de
mercadorias e fluxo de capitais, passou a experimentar novas SituaçõeS. PrimeIrO,
com a redução das tarifas de importaÇão, ~enores barre~ p~ ac~ de
produtos no exterior e a ampliação da mtegração regional VIa projeto do
Mercado Comum do Sul (Mercosul), o fluxo de coméTcio externo brasileiro
alcançou novos recordes. Igualmente, a balança comercial adaptou-se
gradualmente aos novos paràmetros da P?litica cambial e ~~ como
também demonstrou a capacidade de utihzar ganhos de produUVldade para
manter mercados no exterior e ganhos financeiros, mesmo com press/les do custo
em 'moeda nacional. O ano de 1994 também cristalizou o cenário de termos de
trocas muito favoráveis para o Brasil, com significativos aumentos em várias
importantes commoditles exportadas.

Importa ressaltar ainda que, em 1994, o comércio exterior brasileiro
apresentou resultados bastante positivos, com as exporta~~ alcançando USS.~
bilhões e as importações USS 34 bilhões, o que slgluficou um superáVit

comercial de USS 10 bilhões.
Este desempenho retrata a relevância das medidas adotadas com vistas a

estimular o setor exportador, ressaItando-se: a isenção do Cofins nas exportações
de bens e serviços; a concessão de crédito do Programa de Integração Social
(PIS) e Cofir.s para insumos destinados â produção para a exportação; a isenção
do PIS sobre exportaçlles de bens primários e nas exportaçlleS realizadas por
Irading companies.

De forma análoga, foi ampliada a lista de bens passiveis de financiamento
nas exportaçlles no âmbito ·do Programa de Financiamento âs Exportações
(Proex), abrangendo bens de consumo duráveis e os demais bens de capital até
então não contemplados. A medida assegura adequado apoio financeiro a
segmentos especificas do setor exportador, favorecendo sua competitividade,
uma vez que a concorrência no mercado internacional nesses tipos de produtos
não dispensa o aporte de financiamento.

A conformação da União Aduaneira do Mercosul, com a aprovação da
Tarifa Externa Comum em dezembro de 1994 e sua posterior implementação em
1° de janeiro de 1995, descortina um mercado de aproximadamente O5S 700
bilhões a preços correntes de 1994, abrangendo em torno de 200 milhões de
consumidores potenciais e mais de 1i milhlles de quil~~etros quadrados. A
adoção dessa estrutura tarifária culmina um processo de negociação inaugurado
com a assinatura do Tratado de AssunçãO, em março de 1991, e dá inicio a uma
nova etapa do processo de integração, destinada.. â construção do Mercado
Comum.

Trata-se, igualmente, de fator primordial da credibilidade externa do
Mercosul, permitindo e incentivando a aceleração das ne~aç/les de. caráter
econômico-comercial com os demais paises da Associação Latmo-Amencana de
Integração (ALAD1) e das Américas em geral, assim como com a União
Européia e outros parceiros comerciais. Tais negociações deverão constituir
parte expressiva da agenda das autoridades brasileiras encarregadas das aç/les no
campo da integração regional.

DIMENSÃO SOCIAL

A situação social do Brasil é marcada pela extrema desigualdade na
distribuição da renda nacional e no acesso aos serviços sociais básicos. Tal
quadro é agravado pela incapacidade do sistema econômico, mesmo em períodos
de crescimento, de gerar empregos de qualidade em número suficiente para
reverter a condição de extrema pobreza de quase um terço da população.

Em 1990 o Pais tinha 39 milhões de pessoas cujo rendimento familiar per
capita era igual ou inferior a 114 do salário mínimo vigente. Outro dado reveiador
das desigualdades é a concentração da renda familiar. Em ,1990, a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE) constatou que os 10 por cento mais pobres
apropriavam-se de 0,8 por cento do total das rendas familiares, enquanto no
outro extremo os 10 por cento mais ricos apossavam·se de 46 por cento dessas
rendas. '

Ar. estatísticas oficiais mostram que, comparativamente a outros países, a
taxa de desemprego aberto ao nivel nacional é relativamente baixa (3,7 por cento
em 1990). A real imagem do desemprego, no entanto, aparece quando se
examina a sua incidência entre 05 diversos grupos sociais: a taxa de desemprego
aberto no estrato mais pobre das áreas urbanas chegou em 1990 a 14 por cento,
ao passo que no estrato social mais abastado ela foi de apenas 2 por cento.

De uma população economicamente ativa de 66 milhões em 1994,
composta de 49 milhões de residentes urbanos e 17 milhões do meio turaI,
estima-se que o total de desempregados alcance a 2,8 milhões nas áreas urbanas
e 0,2 milhão nas rurais, totalizando 3 milhões de pessoas sem ocupação e que
procuram emprego sistematicamente. A metade dos desempregados urbanos
pertence aos dois estratos de renda familiar per capila mais baixa, ou seja, trata
se de pessoas que possuem baixa educação e pouca ou nenhuma especialização.

Se o desemprego aberto não é tão elevado quanto em outros países, a
qualidade dos empregos é baixa, haja vista a distribuição de renda apresentada
nos parágrafos anteriores. Ao mesmo tempo existe no Pais uma multidilo de
subetupregados. Dos 63 milhões de ocupados em 1994, estima-se que 26 milhões
conespondam a empregos celetistas, servidores publicos e militares. Os demais
estão localizados no setor informal da economia.

Observa·se uma sistemática diminuição da proporção de trabalbadores
ocupados, com carteira de trabalho. Além da forte recessão econômica do
período 1990-1992, essa deterioração das relações de trabalho pode... ser
associada â terceirização das atividades econômicas e à introdução de proc,;ss~s '
tecnológicos mais modernos, poupadores de mão-de-obra.

Além das dificuldades de geração de empregos e da baixa remuneração
da grande maioria dos trabalhadores. o Brasil enfrenta problemas quanto à oferta
dos serviços sociais bâsicos à população. As classes menos favorecidas são
quase que sistematicamente excluldas de tais beneficios.

Os problemas mais importantes da oferta dos serviços sociais silo a
seguir descritos.

~

A situação de pobreza em que vive mais da metade da população infanto
juvenil dificulta o cumprimento dos preceitos legais de freqüência à escola entre
7 e 14 anos e da proibição de ingresso de menores de 14 anos no mercado de
trabalho. Os beneficios não se repartem de maneira eqüitativa e as ações publicas
têm sido pouco efetivas para colrigir as desigualdades educacionais entre ulveis
de ensino, entre regilles, Estados e Municipios e entre o meio rura1 e urbano.

Atualmente, o fato de uma criança estar numa escola municipal, ou no
meio rura1, ou nas regiões Norte e Nordeste, destina-lhe, quase certamente, uma
educação de pior qualidade do que se estivesse numa escola estadual, ou no meio
urbano ou nas regilles Sul e Sudeste. As crianças em situação ~e pobreza,
quando cooseguem ingressar no sistema educacional, encontram instalações
escolares deficientes, professores despreparndos e mal pagos, falta de material
didático, fatores que diminuem as chances dessas crianças continuarem seus
estudos.

A rede escolar, aparentemente sufici~nte. é mal distribulda. Apesar de 80
por cento das uuidades escolares estarem nas áreas urbanas. persistem sérias
deficiências no atendimento âs periferias, nas quais a presença de vários turnos
tem-se acentuado, diminuindo significativamente o já reduzido tempo de
permanência da criança na escola.

Sob a perspectiva regional, os graus mais elevados em termos de
cobertura da demanda, rendimento escolar e qualidade do processo educacional
encontram-se nas regiões com ulveis mais altos de desempenho econômico.
Nessas áreas registram-se, paradoxalmente, baixos indices de atendimento
escolar nos espaços periféricos, onde estão localizados os bolsões de pobreza.

No ensino fundamental, estudos e levantamentos recentes constatam uma
situação de pobreza e ineficácia, sobressaindo os altos indices de repetência e
evasão: a existência de 4 milhões de crianças de 7 a 14 anos fora da escola; o
atendimento incipiente âs crianças em idade pré-escolar, cerca de 17 por cel1to
da matricula constituída por alunos fora da faixa etária adequada; 18 por cento de
analfabetos entre a população maior de 15 anos.

A baixa qualidade do ensino é conseqüência de condições materiais e de
capacitação e organização inadequadas para as atividades docentes, bem como
da ausência de conhecimentos atualizados sobre o processo eD!Íno
aprendizagem. Problemas de formação e de remuneração do magistério,
precariedade dos prédios escolares, insuficiência de material de apoio a
estudantes e professores, ausência de carreiras baseadas no mérito dificultam, ou
mesmo impedem, a concretização de p~Iiticas estáveis de educação. Tudo isso
desdobra-se na oferta de U1)lll" educação defasada das necessidades sociais,
culturais e econômicas contemporãneas.

Em 1991, dos 20 milbões de brasileiros entre 15 e 19 anos, somente 15.·
por cento tiveram acesso ao ensino médio. Isso se agrava, quando se observa
que, de 100 matriculados no ensino médio, apenas 49 chegam a conclui-lo.
Ademais, 50 por cento dos .brasileiros que cursam este grau de eD!Íno se
encontram matriculados em esColas noturnas de péssima qualidade.
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Intensos debates que vém ocorrendo no País convergem no sentido de
reconhecer a crescente importância do ensino médio corno instância fonnadora
da cidadania. Daí a ênfase na educação gemI que ressurge sob novas
perspectivas. Há concordAncia também em reconhecer que o processo produtivo
brasileiro requer qualificações especificas, de complexidade intermediãria,
embora assentadas em bases de conhecimentos gemis.

Outro aspecto a ser considerado no quadro do ensino médio é 11 situação
das escolas de formação do magistério. Sua progressiva descaracterização como
centros de formação do educador acabou por transformá-las em desvalorizadas
agências de profissionalização compulsória. Foram objeto de considerável
expansão, com perdas substanciais do padrão de qualidade. Como decorrência
dessa expansão, o paradoxo que se registra hoje é o da presença de
aproximadamente 250.000 docentes leigos na educação fundamental e um
estoque de 600.000 professores formados, em nível médio, que não está no
exercício do magistério na rede pública.

O ensino superior brasileiro teve um crescimento instável ao longo das
últimas décadas. No entanto, o ritmo com que este se processou vem decaindo de
intensidade desde meados da década passada; no último qüinqüênio, a taxa de
crescimento foi negativa. Em termos de atendimento à demanda social e
econômica por formação profissional, o Brasil encontra-se em posição
desfavorãvel em relação à grnnde maioria dos países com nívcl de
desenvolvimento similar. Todavia, há que ressaltar que esse problema não serã
resOlvido mediante a simples criação de novas vagas. A questão é anterior e se
localiza na educação bãsica, onde o fracasso escolar impede que um contingente
nIais expressivo de eSl\idantes conclua a escola média.

A estrutura do ensino superior convive com sérias distorções, a maior
parte delas decorrente do processo de expansão desordenado: no conjunto de

estabelecimentos existentes, menos de 10 por cento constitucih-se de
universidades. A participação do poder público na oferta geral de matIiculas é
pequena, principahnente quando se consídernm as profundas diferenças regionais
de desenvolvimento e as desigualdades na distribuição da renda nacional. Além
de ser pequena, a matricula é mal distribUÍda entre as diversas mas do
conhecimento, com excesso de estudantes em áreas já saturadas, sobretudo em
ciências humanas e sociaís, em detrimento de outras, carentes de pessoal
qualificado.

Esse conjunto de problemas agrava a tendência declinaote da qualidade
do ensino, tanto nos cursos de graduação como nos de pés-graduação. Os
procedimentos de avaliação social de qualidade e desempenho só agora
começam a se instalar como preocupação dominante no interior da comunidade
universitária.

SM

Houve mellioria significativa nos indicadores de saúde no Brasil nas
últimas décadas. Mas esta tendência, que tem sido observada na maioria das
sociedades, inclusive nas mais pobres, ocorre no Brasil muito aquém do que se
verificou .em países de econoDÚas similares, como México e Argentina,
distanciando-nos desses países no que diz respeito aos nívcis de saúde.

Assim, apesar da melhoria dos indicadores de mortalidade, da teDd&Icia
de redução da incidência das doenças imunopreviníveis (difteria, coqueluche e
tétano) e da erradicação da polioDÚelite, persistem altas taxas de prevalência para
docnÇllS' infecciosas, ao lado da reintrodução ou recrudescimento do dengue e
cólera. Simultaneamente, cresce a presença de doenças crâníco-degeneratívas
(diabetes, hípertensão arterial e doenças cardiovasculares) como conseqüência da
intensificação da urbanização e dam)ldança do perfil demográfico brasileiro.

As doenças cardiovasculares constituem, hoje, a principal causa manis
no Brasil, seguida das causas externas, que incluem acidentes em gemI,
particularm~t. os de trânsito, e a violência.

A taxa de mortalidade infantil, que era de 117/1.000 nascidos vivos na
década de 60, caiu para 50/1.000 na década de 80. No entanto, quando se
comparam os indicadores de diferentes regiões do País, verifica-se a enorme
desigualdade entre elas. Na década de 30, a Região Sudeste apresentava taxa de
mortalidade infantil de 153/1.000, a Região Sul de 127/1.000 e a Região
Nordeste de 168/1.000. Portanto, a Região Nordeste apresentava taxa 10 por
cento superior á da Região Sudeste e 32 por cento superior á da Região Sul. Na
última década, as taxas são da ordem de 7411.000, de 43/1.000 e de 33/1.000
para as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, respectivamente. Assim apesar da
queda verificada em todas as regiões. o Nordeste apresentava taxa de
mortalidade infantil 72 por cento maíor que a da Região Sul.

. Este quadro resulta. simultaneamente, da deterioração das condiçÕCll de
VIda da população, da queda na qualidade da assistência á saúde e da excessiva
ênfase nas açõcs curativas em detrimento das ações de promoção e prevenção.

A Constituição de 1988 redefiniu os paradigmas do sistema de saúde
instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), que deve oferecer atenção universal
e integral, organizando-se de forma descentralizada.

No entanto, a despeito de significativos avanços no desenho de
estratégias e na definição de instrumentos técnico-normativos, a implementação

da descentralização do SUS tem esbarrado na falta de vontade poUtica para
superar alguns dos obstácníos á sua efetivação.

Saneamento Bãsico

A evolução da cobertura dos serviços de saneamento básico no Brasil
revela tanto melliorias quanto déficits significativos.

É significativo o !àto de que um País cuja população urbana aumentou de
113 por cento em 21 anos, passando de 52 núlhõcs de pessoas em 1970 para 111
núlhões em 1991, tenha consegnido elevar o nível de abastecimento de água dos
domicilios ligados á rede geral de 60 por cento para 86 por cento nesse mesmo
intervalo. Mas mais de 15 núlhõcs de pessoas que residem em cidades, neste
mesmo País, ainda não têm acesso à água de rede canalizada.

No plano regional, as análises confirmam as deficiências nas ãreas
urbanas da Região Norte e, num patamar um pouco mellior, no Nordeste e
Centro-Oeste. Dentro destas regiões, alguns estados (Rondônia, Acre, Pará,
Maianitão e Piaui, entre outros) apresentam déficils maís destacados. Em todos
os casos de deficiências notórias, a situação da capital do Estado é bastante
superior á das cidades e vilas.

As mudanças significativas no abastecimento de água têm sido
basicamente restritas ás cidades. Nas áreas rurais, o !àto principal a ser
observado é o baixo nivel de acesso à 'água encanada em todas as regiõcs. A
uniformidade de padrões nas áreas rurais é notável, independentemente da
região. Em 1970, cerca de 2 por cento dos donúcilios rurais tinham água
encanada; em 1991, este índice chegou a 9,2 por cento, sem que ocorressem
grandes disparidades inter-regionais.

Contudo, apesar dos avanços conseguidoS nas últimas duas décadas, os
dados censitários mostram a persistência de um enorme déficit de esgotamento
sanitário. Em 1991 havia 9,7 milhões de dODÚcílios urbanos, com cerca de 39
DÚlhõcs de pessoas, que ainda não tinham acesso a um serviço adequado de
esgoto. Ademais, tendo em vista a precariedade de muitas redes de coleta e
fossas sépticas, o déficit real é certamente muito maior que isso.

De outra parte. as caracteristicas do modelo do Plano Nacional de
Saneamento (planasa), sob~do á'auto-sustentação financeira exclusivamente
em função da receita tarifária. levaram a que se atendesse primeiramente aos
estratos sociais de mellior renda. A população excluida pelo sistcrna habita
periferias das grnndes cidades, os pequenos aglomerados urbanos e as regiões
mais pobres. Na classe de renda entre O e I salário minimo, 33 por cento de
dODÚcílios não dispõem de água canalizada e 59 por cento não dispõem de
ligação à rede de esgotos sanitários ou fossas sépticas, sobre um total de 1,4
DÚlhões de doDÚcilios. Na classe de rendimentos imediatamente superior, 1 a 2
salários núnimos, a situação é mais complexa. Sobre um total de dODÚcílios bem
maior que o eXistente na classe anterior - 7,8 núlhÕCll - há um déficit de 38
por cento de ligação de água e 56 por cento de esgotos.

O modelo institucional e financeiro implantado no País há cerca de duas
décadas_ através do Planasa e do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS), foi
responsável por um importante crescimento dos indicos de cobertura dos serviços
de água e esgotos.

Este modelo, no entanto, exauriu-se em decorrência de disfunções
institucionais e financeiras no árnbito da gestão, e de desequihllrio empresarial e
financeiro no nível operativo. Isto levou o Planasa a ser substituído, em 1990,
pelo Progmma de Saneamento para Núcleos Urbanos (Pronurb), que também não
se revelou adequado ao encaminhamento dos problemas do setor. O grande
problema do modelo vigente é a rigidez excessiva, que se traduz em uma série de
outros obstáculos, entre os quais destacam-se:

- ?uplo pap«:1 de regulador e regulado assumido na prãtica pelas
Com~anhias Estad!Ulls ~e Saneam":lto Bãsico (CESBs), ao planejar, coordenar,
definir padrões dos selVlços e opera-los, na quase totalidade das ações estaduais
e na maioria das ações municipais;

.. - o c~te~ ambíguo destas Companhias Estaduais como empresa
(atiVl~e econOl'.'lca) ou como serviço públíco, a justificar a ineficácia no
atencl}m~ntos socml pela condição de empresa e, vice-versa, a ineficiência
economlca pela condição de serviço essencial;

- pouca clareza nos critérios de aplicação dos subsídios cruzados e
ausência de participação dos municípios nas grnndes linhas de prioridades no
árnbito de jurisdição das CESBs;

. ..- captação de empréstimos vinculada ao endividamento do Estado; pouca
fleXlblhdade para a husca de fontes alternativas de financiamento;

- vinculação a padrões tecnológicos, que tendem a não aproveitar as
potencialidades locais;

- ausência de instrumentos de Í11tegrnção com outros componentes do
saneamento e com polilícas afins.

Estes dados indícam a necessidade de redirecionar a politica nacional de
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saneamento através de um esquema de financiamento que contemple o subsidio
ao consumo e ao investimento, visando à universalização dos serviços à
população.

Alimentacão e Nutricão

O combate às deficiêncillS alimentares e nutricionais representa o maior
desafio de uma nação que tem pressa de sair do rol dos paises injustos. Um
quinto da população brasileira sequer tem renda suficiente para adquirir uma
cesta bàsica de alimentos. Em cada três crianças menores de cinco anos, uma
sofre de algum grau de desnutrição. Metade dos óbitos das crianças menores de
um ano é devida a uma alimentação insuficiente e inadequada. A miséria também
acarreta práticas alimentares pouco saudáveis. Estas redundam em doenças,
a1gmnas cronico-degenerativas, que ocupam hoje o primeiro lugar no Pais como
causa de morte do adulto.

O quadro de injustiças se agrava porque não existe eqüidade sequer na
distribuição das deficiências: algumas regiões e populações são mais atingidas do
que outras.

A experiência brasileira não permite uma avaliação otimista do
desempenho dos programas de alimentação e nutrição. Eles não foram
devidamente focalizados na fiúxa etária prioritária e nos grupos de menor poder
aquisitivo e nas regiões menos desenvolvidas. Os recursos financeiros ficaram
aquém das necessidades e sofreram descontinuidades. As instituições gestoras
não receberam o apoio polftico necessário e nem foram devidamente
aparelhadas. Os programas permaneceram excessivamente centralizados, o que
contribuiu para a ausência de participação e de controle por parte das
comunidades beneficiárias.

Nos dois últimos anos, o Governo do Presidente Itamar Franco promoveu
a retornada dos programas assistenciais de alimentação e nutrição, agora
marcados por principios de descentralização, parceria e solidariedade. Esses
principios foram consolidados com a criação do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar (CONSEA), que cumpriu um papel fundamental na condução das
polfticas públicas do setor e deverão ser mantidos e ampliados pelo recém-criado
Programa Comunidade Solidária.

~

A má distribuição da renda nacion;l\ e a inadequação dos programas
habitacionais são responsáveis pelo déficit de moradias que aflige o Pais. Estirna
se que existam, nas áreas urbanas e rurais, cerca de 7,0 milhões de habitações
precárias, ou seja, 30 milhõcs de pessoas residem abaixo dos padrões mínimos.
São os ocupantes das favelas, cortiços e loteamentos clandestinos desprovidos da

infra-estrutura bàsica.

O Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criado nos meados da década
de 60, foi responsável pela construção de cerca de 4,5 milhões de casas,
mediante a aplicação dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).

O sistema, entretanto, vem apresentando uma série de problemas que o
impedem de encaminhar adequadamente á solução das questões habitacionais.
As suas dificuldades têm a ver com a ausência de uma política habitacional
adequada às condições financeiras da população; com o rombo causado pela
renegociação do valor das prestações em níveis inferiores á inflação; com a
queda nos instrumentos de captação de recursos para financiamento,
notadamente o FGTS e as cadernetas de poupança; e com a incerteza da
concessão de financiamento de longo prazo num ambiente de superinflação.

Ademais, a política habitacional padronizada para todo o Pais, sem levar
em conta as diferenças dos estratos de renda e as particularidades de cada região,
terminou por inviabilizar a produção de moradias, sobretudo para as camadas
mais pobres da população.

De outro lado, a existência de extensas áreas ocupadas por habitações
subnormais impedem a provisão adequada de serviços urbanos - notadamente
abastecimento de àgoa, esgotamento sanitário e transportes urbanos, o que
contribui para a queda na qualidade de vida da população e causa sérios
problemas para a gestão das cidades.

Preyidência Socia!

As distorções no sistema de seguridade social consagrado pela
Constituição de 1988 são por demais conhecidas. Problemas de natureza
estrutural, gerencial e conjuntural afetam não apenas a previdência, como
também as áreas de saúde e assistência social. Por outro lado, a busca de fontes
estáveis e permanentes de financiamento dessas atividades está relacionada com
a reforma do Estado e o pacto federativo. Antes de tudo, é preciso redefinir o
tamanho e as funçõcs do Estado e a correspondente repartição de receitas e
encargos entre União, Estados e Municípios.

Os problemas estruturais estão relacionados a mudanças demográficas
(aumento da longevidade, e queda da fecundidade) e a um novo padrão de
crescimento econômico, com criação mais modesta de postos de trabalho

relativamente ao ocorrido no passado. Tudo issO' k~vZ! 20 acelerado cre::dmento
das despesas com beneficios e a diminuiçt\o pallatina rl2 re!:lção
contribuinteslbeneficiários.

Os problemas gerenciais mais rõkwmtes são: baL'Gl eficiêncía na
concessão e manutenção de benefícios, ql!~ proVOG::l insatisfaçiio dos segu!1!dos e
ocorrência de fraudes: altos custos :.!díl1!JXStrt~í.1V')S: e indic(~s c:l~V[td03 de 0\dSfio

e sonegação das contribuições.

Os problemas conjuntl-'mis sJo re3ufi.'!l1tc3 da iMlllbilidade
macroeconômica~ ctIjas efeitos adverso,; re.l:k:i':;;m~se nos l1ivçis de emprego e
renda e no crescimento do mercado informal ele trabclho.

Mantidas as regras atuais, mesmo ql!e se atenue a maioria dos problemas
conjunturais e gerenciais. a perspectiva é de déficits crescentes, que se
transmitem automaticamente ao orçamento da União. Não há corno pensar em
equilíbrio fiscal duradouro nessas condições, se além de medidas pelo lado da
receita não forem eliminadas as distorções pelo lado da distribuição dos
beneficios. A prevalência do critério de aposentadClria exclusivamente pelo
tempo de serviço cria uma distorção sacia! e fimmceim que se aprofundará no
futuro, pois ao mesmo tempo em que a3 P'32Sú.l:!2 $:; .f!pOs8ni.<h11 mais jovCPJ3, mais
tem aumentado sua expectativa "3 vida.

DIRETRIZES DE AÇ}iÜ
DE GO'\lER1HJ)

Estabili::ação com Desenvolvimento

Financiamento do Desenvolvimento

Política Econômica para G Setor Produtivo

Política Social

Política de Meio Ambient::

Política Externa

Reforma Administrativa

Agenda Constitucional

ESTABILIZAÇÃO COM DEsm,rvoLvIMENTO

o sucesso do Plano Real n03 seu'} primeiros sct~ meses não assegura por
si só a consolidação da estabilidade de preços. To.! cous(,lidaçi!o demanda mais
tempo, para que a sociedade brasile;n aprend2 ·2 ,iv.x doutro dos critérios de
uma economia com inflação baixa e~ sobremdo? pJrn qu(~ s~jam enfrentadas
algumas das questões macrOCCOUl)m1l:':::':· ;;,r>-.js UJI2, ::1 c:.l:'JJJmdJ.d,~ a médio e
longo prazos. Este é o caso d;.! ik';:;ind'~;'::J.'~:':'o I~":, 1»),n,L'jT'lJ.:.. \~ J,] l:OlE01ict:tlf:lo do
ajuste fiscal.

Desindexacão

o processo gradual de desindex"H{ào df. l;coí1üwia foi iniciado com a
introdução do real em juDIO de 1994, quando s·~ restringiu a atualização
monetária a prazos inferiores a um ano. As etapas que Si;} seguem nesse processo
obedecem às diretrizes de. elimimrr g:n.'.dutJhnônte o [G:2jUStC automático e
uniforme dos salários pelo lndic~ de Prel?,,}s [:'J COí1SlliTlidor s6rie~r (IPC-r);
eliminar a correção das fai.~ES da i.mpiJ:~)~~Js ~.r.;.:r!orGJ cüntáb3b pala Unidade
Fiscal de Referência (UFIR); d03Lll,J,;:·,'" '} T:êw R,,,&r0:lGicl (111.) do sistema
financeiro; estabelecer form2Z H1.2i:: m"J({;-;;:;"Ull: ;:;'3 ri"~gf)GhqilD 32!2.rlcl nmn
ambiente de estabilidade do preço,.

Ajuste Fiscal

Os bons resultados fiscais em 1994 foram obtidos mediante recursos de
~ontes provisórias de financiamento, como l) Imposto sobre a Movimentação ou a
Transformação de Valores c dos Créditos d" Nat'JJez::c Fimmceira (lPMF) e pela
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desvinculação também provisória da receita através do Fundo Social de
EmergCncia (FSE).

Esforços adicionais para reestruturar as despesas para 1995, em conjunto
com as medidas recentemente adotadas de revisl!o do imposto de renda das
pessoas jurídicas e a modificação da tributaçl!o sobre as aplicaçõ.cs !fuanceíras,
que passam a incidir sobre o ganho nominal, certamente contribuirão para o

.. equilíbrio fiscal ao final do exercicio.

. Espera-se também que em 1995 ocorra ampla refonna fiscal, que pemtita
deslocar o peso do ajuste das atuais políticas monetária e cambial para a politica
fiscal. De um lado, será possível a implementação de uma polltica de juros
baixos que concorra para aumentar o nivel dos investimentos, produzindo
impacto favoravel sobre as taxas de crescimento e geração de emprego. Por
outro uma reforma tributária devera contribuir para aumentar sensivelmente os
ganh~s de produtividade da indústria nacional e meUtorar a competitividade da
prodoção doméstica.

FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

Nos últimos anos, a União tem destinado uma parcela muito pequena de
seu orçamento para o financiamento dos projetos de infra-estrutura. Com a
llpIllvação das reformas que começa a encaminhar ao Congresso Nacional, o
Governo pretende consolídar o saneamento financeiro do Estado para resgatar
sua capacidade de financiar investimentos nos setores de transportes e energia.
Além disso, novos recursos serão gerados em função do combate ao desperdício
e à corrupçl!o e pela redução dos custos financeiros da divida pública interna.

Nova orientaçl!o do gasto público garantirã o financiamento de programas
sociais, nl!o apenas evitando os desperdlcios e aumentando sua eficácia, mas
também por meio do estabelecimento de objetivos centrais para a ação
governamental. O financiamento do Programa Comunidade Solidária, por
exemplo, nl!o implicara a criação de novos fundos, mas o uso das transferencias
orçamentárias voluntárias aos Estados e Municipios e a consolidação dos attWs
fundos sociais para garantir que seus objetivos sejam atingidos. Trata-se de.um
montante significativo de recursos, que poderá ter impacto considerãvel se for
usado de maneira coerente com os objetivos da poIltica social.

O Governo Federal atuará, prioritariamente, alocando os recursos do
orçamento para a recuperaçl!o dos gastos na área social. A reforma tributária e a
retomada sustentada do crescimento deverão permitir, a partir de 1996, maiores
investimentos em infra-estrutura.

Receitas da Privatizacão

ênfusc sera dada ao processo de privatização para conseguir recursos da
ordem de RS 15 bilhõcs nos próximos quatro anos, que poderão também ser
destinados a projetos de infra-estrutura.

Rccwsos Privados

Especial atenção será dada aos recursos internacionais que procunun
oportunidades seguras e rentáveis de investimento, como aqueles dos fimdos de
pensão de países industrializados. Esses fundos costumam investir em projetos
de infra-estrutura por meio de associações do setor. prívalIo com empresas
estatais. .

De outra parte, esforços serl!o empreendidos no sentido de reformular o
sistema privado de previdência complementar no Pais, para permitir a
mobilizaçOO da poupança nacional privada para o financiamento de longo prazo.

No Brasil, a previdência complementar ainda está no começo. Seus ativos
somam cerca de RS 34 biUtões, com projeções potenciais da ordem de RS 90
bilhões, no ano 2000. Este fato indica a necessidade de os fimdos de pensio
buscarem alternativas de aplicação para seus recursos, diversificadas e rentáveis,
nos próximos anos

O programa de investimentos do Governo tem como objetivo atrair
investidores brasileiros e estrangeiros, como parceiros de projetos de construçl!o
de eStradas, ferrovias, gasodutos, centrais termelétricas e hidrelétricas, e de
expansão e modernização dos sistemas de telecomunicaçãcs. AB fontes privadas,
seguramente, participarão do necessário esforço de adequação da infra-eatrutura
do Pais à nova realidade requerida.

Mercado Internacional de Canitais

No período recente, o lançamento de bônus no mercado intcrnaci~

tern-se constituldo em importante fonte de captaçl!o de recursos para financiar .
projetos públicos e privados, procedimento ao qual tem recorrido~
nacionais, estatais e privadas e alguns Estados. Espera-se que possam ser obtidos
recursos externos através do lançamento de bõnus no exterior - pelo Tesouro
NIlCiooal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES),
empresas estatais ou privadas, para serem aplicados no setor de infta.
infiaestrutura.

CilI!tacão dos RecursoS e Articulação dos Investimentos

Para que o Brasil possa tirar o maior proveito possivel da situaçio
externa de oferta de recursos, conjugada com as condições internas favoráveis
resultantes da retomada do crescimento com estabilização, é necessário garantir
um ambiente confiável para os investidores estrangeiros. Por isso, o Governo vai
manter regras claras e estáveis para o capital estrangeiro, garantindo hõerdadc
nas decisõcs de investimento. Por outro lado, será preciso estabelecer claramente
o papel do Governo na regulaçilo destas atividades para assegurar qualidadc,
competição e tarifas adequadas na concessl!o de serviços públicos.

A mobilização dos recursos devera contar com a ação positiva por parte
do Governo. Por este motivo, será necessário aparelhar o setor público para
exercer o papel de articulador na captação de=s internos e eXternos. Mais
ainda, tendo em vista que a retomada do crescimento sustentado exige moa açIo
cotUunta do Governo e do setor privado, sera criado um sistema de coordenação
de todas as açõcs necessárias á viabilização do programa de investimentos. Para
tanto, será reforçado o papel coordenador da politica de investimentos do
Ministério do Planejnmento e Orçamento, reformulado e ampliado o papel do
BNDES e criada uma agência de promoção de investimentos. Além disso, seria
estabelecidos critérios e mecanismos de atuação conjunta dos órgílos federais,
ministérios setoriais, Estados e Municípíos. Dentre as atribuições desse sistema,
destaca-se a de assegurar a remoção dos eventuais' obstáculos à reaIização do
investimento e a correta destinação dos recursos no financiamento dos projetos.

~sestatizacão

Em pouco mais de quatro anos de existência, o Programa Nacional de
Desestatização ofereceu importantes contribuições para o Pais, seja
proporcionando um allvio no serviço da dívida pública - atenuando as preuõcs
a1tistas sobre as taxas de juros - seja propiciando um aumento na eficiênm. e
competitividade das empresas privatizadas, com efeitos diretos sobre os preços
setoriais e a economia das regiõcs onde tais empresas se localizam.

Tendo os setores siderúrgicos e de fertilizantes sido completamente
privatizados e encontrando-se o setor petroquimico em estágio bastante
adiantado de privatização, o Programa deve avançar agora no sentido de superar
o importante gargalo para o crescimento econômico, ou seja a insuficiência dos
serviços públicos. notadamente os de infra-estrutura.

Neste particular, identificam-se como principais oportmúdades de
investimento a melhoria e ampliação dos serviços de energia elétrica e
transportes, envolvendo o sistema ferroviário, rodoviário e portuário.

Atenção especial merece também o setor de telecomunicações, •
expansl!o e atualização tecnológica são fundamentais para a integração do Pais e
sua inserção na economia mundial.

É importante destacar que a transferência da responsabilidade da
operação desses serviços ao setor privado não exime o Estado da compet!ncia de
regular tais atividades, essenciais que são para o desenvolvimento econômico e
social do País. Na verdade, a atividade de regulador - posiÇão que o Estado
deve ~ir por sua natureza - pode ser desenvolvida mais adequadamente
quando 'o próprio Estado não é o provedor dos serviços.

Paralelamente á expansão da fronteira do programa em direçIo à
privatizaçllo dos serviços públicos, há de se buscar caminhos que facilitem o
acesso ao programa de um maior contingente da população. Com efeito, até
agora a uttlização de moedas de privatização de certa forma privilegiou os
grandes detentores de créditos contra o Governo. A democratizaçllo do programa
será definitivamente alcançada na medida em que pequenos investidores tenham
melhores condições de participar. Neste sentido, a introdução das chamadas
moedas sociais é fundamental, porque permite também a redução dos passivos
prioritários, como os do FGTS e da Previdência Social.

A venda direta á sociedade constituirá uma nova forma de privatização e
contribuirã também para a ampliação do universo de participantes. Esta medida
viabilizarã a plena democratização do capital de grandes empresas estatais.

A privatização dessas empresas contintlnill'lIDl o objetivo de promover a
saída do Estado do setor produtivo e deve:';"ontribuir decisivamente para a
redução da divida pública. O montante a ser ri,.JTado com suas vendas poderá ser
substancialmente aumentado com a remoção de alguns obstáculos constitucionais
que influenciam na redução de seus p~os, a exemplo daquele que restringe a
controle estrangeiro nas empresas de nuncração.

Por todo o exposto, o Programa Nacional de Dcsestatização constitui
efetivamente um dos principais instrumentos da re~o~ do Estado e,~! é
parte integrante do programa deste Governo. A pnondade a. ele~da =1IC
que sua execução seja agilizada e, assim, que as grandes decisões sejam tomadas
pelos mais elevados níveis do Governo, de modo que. perpassem toda a
administração pública, o que justifica plenamente a cnaçOO do Conselho
Nacional de Desestatização, integrado por Ministros de Estado, para a conduçlo
do programa.
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POLÍllCAECONÔMICAPARAOSETORPRODUTIVO

o Pais ainda precisa avançar muito no aprimoramento das poUticas
agrlcola, industrial, de ciência e tecnologia e de comércio exterior, buscando
novos padrões de qualidade para a mão-de-obra e reduzindo custos advindos das
carências de infra-estrutura básica e de inadequadas politicas fiscal e creditlcia, o
chamado "custo Brasil".

Em vista disso, as ações do Governo na área da polltlca econômica
deveria buscar, progressivamente, a competitividade da economia brasileira,
requisito indispensável para o dinamismo econômico e a melhoria das condições
de vida da população.

A abertura comercial, com a exposição brasileira à concorrência
internacional, e a estabilização macroeconômica já vêm estimulando
investimentos no aumento da eficiência do setor produtiva. São expressivos os
ganhas obtidos no penado recente em termas da ajustamento competitivo das
empresas brasileiras, num ambiente de cnncorrência internacional.

PoIltica Industrial e de Comércio Exterior

Para promover o crescimento e a modernização da indústria brasileira,
serão aperfeiçoados os instrumentos de politica disponíveis e implementadas
noVll5 ações, tendo como principio básico o fortalecimento da atuação da
iniciativa privada e a correção de distorções de mercado. A despeito da
prioridade pela utilização de estratégias horizontais, serão aplicadas, quando
necessárias, políticas especificas, concebidas e executadas em parceria com as
classes empresarial e trabalhadora.

Para promover as exportações brasileiras, adotar-se-á o processo de
desoneração fiscal das atividades exportadoras, com propostas de reformas
constitucionais que permitam eliminar impostos estaduais sobre exportações de
produtos básicos e semi-elabarados.

O novo cenário do comércio mundial, que assume contamos mais
definidas com o encerramento da Rodada Uruguai e criação da Organização
MWldial do Comércio, exige o aprimoramento continuo do sistema brasileiro de
comércio exterior, com a consolidação das medidas de eliminação de barreiras
não tarifárias e adequação das instrumentas de defesa contra práticas desleais de
comércio. Nesse contexto, adotar-se-á uma polltica de comércio exterior
estritamente vinculada ao bem-estar da sociedade como um todo, que permita

.ampliar o leque de escolha das coaswnidores e contribua para o aumento do
nível de emprego na economia e para a absorção de novas tecnologias.

O Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) será consolidado,
com o aperfeiçomento do módulo de exportação e instalação do módulo de
importação, colocando a Pais enlIe as mais avançados do mtrndo em termos da
administração do sistema de comércio exterior, permitindo o uso democratizado
das informações necessárias para a formulação de politicas e estratégias
governamentais e empresariais.

O Programa de Financiamento ás Exportações será ampliado, devendo,
ainda, ser implementado sistema de seguro de crédito à exportação, eliminando
se, assim, importante obstáculo ao incremento das exportações brasileiras.

O Governo privilegiará, também, a consolidação do processo de
integração no âmbito do Mercosul, o que devem reforçar a tendancia de
ampliação significativa das transações comerciais regionais verificada nos
últimos anos. E, ainda, concluirá os trabalhas de revisão e consolidação da
legislação brasileira de comércio exterior, o que permitirá fàcilitar
substancialmente o processo de tomada de decisão na área.

Para favorecer a retomada sustentada dos investimentos industriais,
elemento essencial para a reestruturação produtiva da Pais, serão adotadas
medidas de caráter fiscal e creditlcio voltadas à recuperarão das instrumentos de
financiamento dos investimentos em capital fixo e à redução do custo desses
investimentos. O papel do setor público na articulação do novo ciclo de
investimentos na economia deve ser reforçado, com destaque para ações
destinadas a eliminar abstáculos ao incremento dos investimentos privados e à
atração de capitais estrangeiros.

Será estimulada a criação de um mercado de crédito de longo prazo, com
a participação preponderante do setor financeiro privado, fortalecenda-se,
ademais, a atuação do BNDES, inclusive no financiamento de atividades
exportadoras e de investimentos ern ciancia e tecnologia.

O fomento ás atividades empresariais na área de pesquisa e capacitação
tecnológica, através da utilização de instrument03 fiscais e creditlcios e do poder
de compra do Estado, constituirá traça marcante da atuação governamental. O
Executivo apoiará o desenvolvimento de áreas indutoras de transfomlllÇÕeS
tecnológicas e de projetos de ttansferência, difusão e inovação, voltados à
capacitação em segmentos prioritários, principalmente das pequenas e médias
empresas de base tecnológica. O Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica
da Indústria (PACTI) será fortalecido como insttumento de estimulo ao aumenta
dos gastos em pesquisa e desenvolvimento pela iniciativa privada, promovendo
seuma Jmlior sinergia de S!J3 execução com a do PBQP.

Par outro lado, será dada continuidade à modernização do aparato
institucional da Govern6 na área da propriedade industrial. com o obietivo de
adaptá-lo ás mudanças na legislação, dinamizando, ainda, a atuação na que diz
respeito ao apoio ao desenvolvimento industrial, comercial e tecnológico do País,
particularmente através da agilização na arnilise dos registros de marcas e
patentes e do aperfeiçoamento dos sistemas de disseminação de informação
industrial e tecnológica.

O Governo, ao lado de entidades representativas do setor, e cantando
com o trabalha do Serviço de Apoio ás Micros e Pequenas Empresas (Sebrae),
desenvolverá ações coordenadas de apoio às micro, pequenas e médias
empresas, instrumento importante para o dinamismo da estratura industrial
brasileira, particularmente no tocante a geração de empregas.

A polltica industrial e de comércio exterior dará, também. especial
atenção à extensão do processo de reestruturação industrial para toda a Pais,
respeitadas as vocações e especificidades das regiões e os condicionantes do
processo de integração regional com outros países, a exemplo do Mercosul.
Nesse sentida, procurar-se-á uma maior sinergia entre as ações da Governo
Federal e das governos locais em busca do desenvolvimento econômico com
competitividade, utilizando-se, para tanto, de instrumentas coma o Conselho
Nacional das Secretarias Estaduais de Indústria e Comércio.

O que se pretende, em suma, é caminhar no sentido de dinamizar a
processo de crescimento e modernização industrial verificado no periodo recente,
mediante a definição, em conjtrnto com a sociedade, de uma política in~al e

. de comércio exterior clara, abrangente e consistente, que considere o processo de
giobalização da economia mtrndial, com seus companen~es de acel~ do
progresso tecnológico e de integração regional, e a necessIdade de consolidar o
nova papel do Estado como agente regulador e neutralizador das distorções de
mercado.

A recente criação da Câmara de Comérciu Exterior, no âmbito do
Conselho de Governo, dará organicidade e coordenação às iniciativas do
Governa nesta área.

FoUtica Agrícola

Ana1isando-se o comportamento da agricultura brasileira entre 1980 e
1994, observa-se crescimento médio anual de cerca de 2,8 por cento, superior
ao apresentado pela economia, em idêntico period.o, de apenas 1,7 P?r cent~ aO
ano. Esses dados evidenciam que a setor consegUIu desempenha mwto próxuno
ao seu padrão histórica de crescimento, de cerca de 3 por ~ento ao ano, n~ pós
guerra, além de contribuir para amenizar a processo recessIVo que caractenzou a
economia brasileira na década de 80.

Esse desempenha esteve associado aos ganbos de produtividade
alcançadas em diferentes tipos de explorações, à Jmlior integração de segmentos
de nossa agropecuária aoS mercados internacionais e ao avança das fronteiras
agrlcolas e da agroindustrialização, mesma tenda que enfrentar mercados
externas altamente protegidos nos países desenvolvidas.

Todavia, essa trajetória marcou o setor de conlIastes regionais de
produção e de categorias de agricultores. De um lado, existem atividades que
utilizam tecnologias modernas. De outro, existem atividades de subsistência que
operam com baixa produtividade e altos índices de pobreza e empregam práticas
predatórias da meio ambiente.

Para reverter esse quadro, toma-se necessário que a politica defum
instrumentos mais modernas de comercialização, crédito ruraI e seguro agrlcola,
e programas integrados de formação de mão-de-obra, extensão ruraI e
cooperativismo.

Neste Governa, as ações normativas serão da competência dos órgãos
federais, ttansferindo-se para Estados, Municipios e organizações não
governamentaís as funções de natureza operacional, que podem ser conduzidas
de modo mais eficiente pela descenttalização de responsabilidades das pollticas
de financiamento, comercialização, tecnológica e de defesa vegetal e animal.

A agroindústria, geradora de renda e emprego e reorientadora dos f1UlCOS
migratórios DO meio ruraI, será estimulada para tomar possivel a interiarização
do desenvolvimento sócio-econômico.

Ênfase especial será dada para a necessidade de reduzir perdas que se
verificam nos diferentes estágios da produção e comercialização agrlcola, com
ações voltadas para a melhoria da qualidade dos produtos, redução de custos e
aumento da competitividade do setor.

A política deverá estimular a emprego de práticas adequadas à
exploração agrícola, ao maneja do sola e preservação do meio ambiente, como
forma de garantir o abastecimento interno e a conquista de DOVOS mercados.

A dinfunica da agricultura moderna e competitiva requer a superação dos
obstáculos da insu.ficiente estrutura de armazenagem, transportes, portos, energia
e comunicação, e também daqueles existentes na regulamentação do setor e na
elevada carga trIbutária.

Nesse sentido, serão promovidos esforços governamentais articulados
com Estados e Municipios, entidades de classe e setor privada, visando à
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desregulamentação do setor para reduzir o chamado "custo Brasil" e, com isso,
melhorar a competitividade das exportações de origem rural e agroindustrial.

Nessa linha de ação, as diretrizes para a área de pesquisa agropecuária
visam promover a racionalização da produção no âmbito da agricultura de
subsistência; a produção de alimentos básicos a menores custos; a ampliaçlo e
modernização tecnológica do complexo agroindustrial, bem como a
sustentabilidade do desenvolvimento rural. A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), oS demais órgãos do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária e outIas organizações públicas e privadas
devem envolver-se na transferência tecnológica buscando o aumento da
competitividade e qualidade dos produtos de origem rural e agroindustrial.

A extensão rural deverá integrar-se com outras entidades, tanto públicas
quanto privadas, para ampliar a capacitação técnica e profissional dos pequenos
agricultores e trabalhadores rurais, de modo a possibilitar-lhes a integração em
formas mais modernas e rentáveis de produção e comercialização agricolas.

No tocante á defesa agropecuária, proceder-se-á a ampla reestruturação
do sistema, de forma a erradicar pragas e doenças que afetam lavouras e
rebanhos, incluindo, nesses esforços, órgãos estaduais e municipais, além de
entidades representativas dos produtores rurais.

Os serviços de vigilância, inspeção e classificação de produtos e insumos
serão ampliados, como forma de garantir padrões de qualidade e sanidade
requeridos pelos consumidores, tanto no mercado interno quanto internacional. A
classificação de produtos terá seus processos f1exibilizados, na Iinba da
descentralização e privatização.

Em termos da política de crédito rural, deverão ser estabelecidas regras
claras e estáveis e encargos financeiros apropriados, visando eItimuIar
investimentos em correção de solos, equipamentos, irrigação e 0UbBS obras de
infra-estrutura rural. Para tanto, devem ser forta1ecidos lI1eClIIIÍ!mOI de
financiamento com recursos provenientes do próprio setor agrlcola, a exemplo
das cooperativas de credito, e apoiar a implantação de novos instrumemxls de
crédito em articulação com as bolsas de mercadorias e de futuro, seguradoras e
sistema bancário.

O estabelecimento de programa de seguro rural auto-sustentado, em
termos financeiros, é outro requerimento importante não apenas para permitir à
agricultura diluir riscos provenientes de adversidades bioclimáticas, como para
estimular O emprego de novas tecnologias de produção.

Na área de abastecimento, os estoques oficiais tcrIo de !CII'
redimensionados, considerando-se a maior abertura da economia Além disso,
novos mecanismos de gerenciamento desses estoques terão de ser adotados, de
modo que possam ser mais bem fiscalizados, localizados e utilizados para
complementar o adequado suprimento do mercado.

A comercialização de estoques públicos terá que se compatibilizllr com a
Política de Garantia de Preços Mínimos, de modo a evitar O acúmulo de estoquei
oficiais, enquanto a iniciativa privada recorre a importações. Diante da escassez
de recursos orçamentários e do quadro de mudanças da economia e da
agricultura brasileiras, essa política terá também que se ajustar, assegunmdo,
porém, nivel razoável de proteção de renda aas nossos agricuhores,

contemplando aqueles produtos mais voltados para omerc~ interno.

Por outro lado, a aplicação de tributação compensatória na importaçIo de
produtos agricolas subsidiados na origem e o aprimoramento de medidas de
defesa comercial contra práticas desleais de comércio devem ser foTta1ecidos,
objetivando assegurar condições de competição adequadas à agropecuária
brasileira.

No que diz respeito aos segmentos de baixa renda, as dificuldades são
ainda mais graves, sobretudo porque tais segmentos, marginalizados dos
resultados favoráveis conqlÚstados pela agropecuária nacional, CID décadas
passadas, não estão capacitados técnica e economicamente a eÍdi'enlar as
desafios que as oportunidades de crescimento da agricultura brasf1eíra impõem
no futuro.

Os pequenos produtores e trabalhadores rurais deparmn-se com
dificuldades crescentes para absorver os beneficios das políticas de pescpsa,
extensão rura1, crêdito e preços núnimos, instrumentos que representam
importantes formas de apoio para inteplas competitivamente à agricultura
moderna.

Em conseqüência, são expressivas as responsabiIidad dos goyemos
federal, estadual e municipal, como também de entidades nio-govemamentais, na
promoção de programas de educação e treinamento, cooperativismo, pesquisa,
assistência técnica e extensão rural e outros que, associados a um prosrama de
reforma agrária, conduzido dentro dos marcos legais, promovam a integraçlo doa
segmentos mais carentes de nossa ,população rural ao processo de
desenvolvimento sócio-econômico do PaIs. .

Polllica de Ciência e Tecnologia .

No Brasil, a atliação governametÍta1 no estimulo 8ll desenvolvimento da
ciência e tecnologia (C&T) tem-se dado de forma irreguIâT eincompatfvel com

as suas necessidades e porte econorntco. O dispêndio nacional CID C&T
alcançou, nos últimos anos, algo próximo a 0,6 por cento de seu produto,
enquanto os países mais desenvolvidos ou em desenvolvimento acelerado, como
011 "tigres asiáticos", gastam de 1,5 por cento a 3 por cento do Pffi.

As diversas. experiências de política científica e tecnológica, tanto CID

países desenvolvidos quanto de industrialização recente, aJllllltam para o papel
decisivo do Governo, em articulação com o setor privado, na geração de uma
estrutura eficiente de C&T. Em função de suas caracteristicas estruturais de alto
risco, o desenvolvimento da C&T requer uma alocação de recursos
governamentais em fluxo adequado e regular para manter e ampliar estas
atividades.

Torna-se, portanto, necessário definir um conjunto de medidas que
permitam reverter o atnai quadro que ordena a capacitação técnico-científica do
Pais: uma estrUtura institucional insatisfatória; baixos investimentos em C&T,
com graves repercussões sobre a diversificação e obsolescência da infra-estrutura
dísponivel; modesto contingente de cientistas e volume de pesquisa insuficiente
para 05 requerimentos de uma economia competitiva; reduzida participaçio do
setor privado no dispêndio nacional de C&T, acarretando uma sobrecarga do
esforço público na área, mlÚto além dos padrões internacionais.

No curto prazo, será prioridade definir objetivos cÓCrentes e politicas
permanentes para a modernização tecnológica do setor industrial. E, ainda,
implementar medidas que possam estimular os segmentos mais dinâmicos do
setor produtivo a se manterem em processo permanente de inovação e
incorporação de novas tecnologias, de modo a acompanhar o ritmo do progresso
técnico da economia mundial, utilizando-se recursos orçamentários e
provenientes de fontes como a privatização, o financiamento iDternacional e
novas )llIrcCrias com o setor privado.

Esses objetivos tSm em vista a formação de recursos hmnanos;
estabilidade de condições de bom funcionamento aos melhores centros de
pesquisa; apoia ~ criação de novos grupos de pesquisa nas diversas regiões do
Pafs; estreitamento das relações da comunidade cientlfica brasileÍlll com. a
comunidade científica internacional; e assegurar a qualidade do traba1ho
cíelItífico realizado em todos os niveis e instituições. .

As ações do Governo na área de ciência e tecnologia destinam-se a:
• Promover uma politica de desenvolvimento cientffico e tecnológico

compatibilizada às demais politicas públicas e articulada às estratégias de
crescimento do setor produtivo do PaIs.

• Diversificar as fontes de financiamento, por meio de recursos oriundos
da privatízação, da captação de recursos externos, de novas fonnas de
financiamento como o de venture capital ou "securitização dos investimentos de
risco", e da participação da iniciativa privada.

- Estabelecer parcerias entre os governos federal e estadual, e empresas
pública e privadas, no apoio a programas de pesqlÚsa básica e tecnológica,
projetos de fonnaçlo de recursos humanos e projetos de cooperação científica e
tecnológica entre universidades, institutos governamentais e o setor privado.

- Concluir programas e projetos estratégicos em andamento, que
~Ivem tecnologias sensíveis.

- Intensificar a participação brasileÍlll no sistema técnico-cientlfico
internacional, mediante programas de intercâmbio e cooperação, como também
aperfeiçoar os programas de bolsa de estudo no exterior e de professor visitante e
investir numa integração ainda maior do Pais às redes eletrônicas internacionais
de comunicação e íntercâmhio científico.

- Apoiar projetos de transferência de difusão e inovação, que visem a
capacitação tecnológica dos setores de produção, notadamente nas pequenas e
médias empresas de base tecnológica.

. - Manter programas voltados para a inovação tecnológica da indústria,
estimulando consórcios para o desenvolvimento de tecnologias pré-competitivas;
e apoiando a tecnologia competitiva através de incentivos, financiamentos,
perticipaçio no capital de risco, fundos de formação e aperfeiçoamento de
~s humanos especializados, financiamentos especiais para a construção e
unplantação de centros empresariais de pesquisa e desenvolvimento.

- Fortalecer instituições dedicadas à difusão, incorporação e certificaçio
de padrlles de qualidade no sistema produtivo.

• Institucionalizar uma rede nacional de laboratórios e centros de
pesquisa de alto nível, credenciados por procedimentos competitivos e que
tenham recursos assegurados para fixar, consolidar e reproduzir a competencia
científica do Pais.

- Criar mecanismos que viabilizem a implementaçio de uma politica de
qualidade nas agências governamentais de ciência e tecnologia, que intensifique a
infotrnatizaçIo, simplifique os procedimentos burocráticos, e adote como rectII!IO

sistemático o planejamento estratégico e os métodos de acompanbamento e
avaliaçlo.

- Dotar os institutos e centros de pesqlÚsa governamentais de eslriItIns
orpnizacionais compatlveis com suas funções, por meio da flexibilidade de
contrmçIo, autottomia gerencial é administrativa, que visem a produtos e
resu1tados bem ídentificados.
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PoJltica para a Área de Infra-Estrntura Econõmica

O nível da qualidade de vida da popu1açIo e a sustentabilidadc do
dcscnwlvimcnto econômico dependem da exist&.cia de uma inftaoftlmlura
cconômica adequada: transporte, comtIlIÍc3ÇÕes e energia.

A situaçio de adequação de cada um dos setores de inftaoftlmIura 6
diferente. Na iofta-cstrutul' de energia, o subsetor elétrico apresenta c:DIIIfi9/lcs
de atender o mercado, mesmo diante de uma retomada do crescimento, durante o
tempo suficiente para terminar os projetos de gcmçio em andamento, os quaiJ
tcrlo capacidade de produção para suprir os acn\scúnos de demanda dos
próximos anos. A única qucsl40 a ser resolvida 6 a da viabilizaçio financeira de
algUns dos projetos já iniciados. Em relação ao pctr6leo, como é uma mcn:adoria
comercializada internacionalmente, nAo exi!llc, praticamente, risco de
estrangulamento da oferta. O que deve orientar os inve!llúnentos é a taxa de
retomo dos mesmos.

Nas comUDicaçlies, nAo há, igualmente, perspectivas de estrangulamcnto
ao funcionamento nornud da economia. No entanto, há um desafio de intensificar
os investimentos, de forma a expandir os serviços existentes, e de incotpOrll( as
inovações tecnológicas disponíveis, que possibilitam a oferta de novos serviços
com grande impacto na competitividade das atividades produtivas e na mcIboria
da qualidade de vida da população.

No setor de tnnsportes"a situação é grave. Parte das maIhas rodoviárias
e ferroviárias e do material rodante ferroviário, encontram-se em avançado
e!llado de degradação. Ligaçõcs rodoviárias de intensa movimentação estilo
saturadas. Os portos são ineficientes. A cabotagem e a navegação interior sIo
incxprcssivas, fazendo com quc a movimentação de mercadorias e pessoas seja
cara eperigosa.

A ação do Governo na tarcfà de remover os estrangulamentos cxistcDtcs
no setoc de transportes será emergencial, atendendo escala de prioridades p8Ill a
alocação de recursos orçamentários e alternativos em regime de parceria.

De outra parte, atenção será dada à atividade reguladora e fiscalizadora,
nos marcos da Lei das Concessões recentcinente aprovada pelo Congresso
Nacional, e apresentando outras alterações necessárias na legis1ação.

No sistema nacional de viaçJo, serão definidas as responsabilidades do
controle fcderaI, e as demais descentraIizadas ou privatizadas. A intcrmodaIidade
será estimulada através de alterações da legislação, de forma a criar o opeI'lIdcr
de transportes multimodal.

No subsetor rodoviário, prioridade será dada à rccuperaçIo da malha
existente, elúninação de pontos criticas, adequação da capacidade de trechos
saturados e continuidade do programa de concessões de segmentos rodoviários.

No subsetor ferroviário, ênfase especial será dada à recupcraçIo e
modernização da malha e do material rodante, à privatização da Rede Ferroviária
Federal e à continuidade da e!lladualização dos sistemas de transporte femMário
urbano de passageiros.

No subsetor portuário, a prioridade será a ÜDplementação da Lei nO
8.630, de 25 de fevctciro de 1993 - a Lei do Portos - com a conseqtletIte
intcnsificaçlo do programa de concessões de serviços e &:as portuárias.

Na navepçio interior, a programaçãó objetiva manter, balizar e
sina1izar as vias navegáveis e rever a atual legisIação, visando súnpIificar as
operações e consolidar a abertura do mercado.

No setor de energia, dar-se-á prioridade aos programas de consemsçIo,
sensibilizando a população para o desperdício, atuando junto às indústrias para
produção de equipamentos mais racionais energeticamente, estimuIando
inovações tecnológicas poupadoras de energia, e utilizando preços e tarifàs para
induzir à conservação. Dar-se-á continuidade às obras em andamento e ao
desenvolvimento de instrumentos financeiros e legais que viabilizem parcerias
cnlIC o Poder Público e a iniciativa privada.

No setor de telecomunicações, a prioridade será o desenvolvimento de
condições para a abertura do setor ao capital privado na expansão do siatcma de
telefouia, e na ampliação da rede de fibras óticas e sua interligação com a rede '
mundial.

No serviço postal e telegráfico, será dada prioridade à automaçio das
agêncill5 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECf), à impIantaçio
da rec!: de teleinformática, ao aumento da quantidade de serviços oferecidos e a
ampliação do número de agências pelo sistema defranchising.

POLíTICASOCIAL

O planejamento das açõcs públicas e a cooperação sistemática dos
governos federai, e!lladuais e mtmicipais e da sociedade organizada são
requisitos essenciais para que o Pais possa apresentar indicadores sociais mais
consentâneos com as suas potencialidades.

Descentralizar as ações do Governo Federal nas áreas da educaçio, da
saúde, da alúnentação e nutrição, da previdência e assistancia social, do traba1ho
e da cultura únporta em fornecer a Estados e Mtmicipios infonnações que lhes
confiram maior capacidade de alocar recursos públicos e gerir os problemas e
realidades locais. .

Importa, por outro lado, em outorgar à Uniio o papeI normativo que lhe
cabe: e!llabelecer linhas gerais de politicas sociais, eliminando a supmposição de
órgãos, funções e competências nos minist6rios e órgãos federais; e orientar o
gasto federal para o atendimento aos mais necessitados, no sentido de a eles
garantir acesso aos serviços bllsicos e à distribuição de renda.

A atuaçlIo deste Governo terá em vista principios de eqIIidade, efici!ncia,
aperfeiçoamento da gestão administrativa, no seu esforço COlICCIIlrIIdo para
investir na formação do ser humano e sua qualificação para o traba1ho, a fim de
integrá-lo à moderna produção baseada em novas tecnologias.

As diretrizes setoriais que se seguem t!m por objetivo maioc a mcIhoria
dos padrões de qualidade de vida da população br.isi1eira no seu pleno exercício
da cidadauia, por meio da aplicação dos recursos disponíveis em projetos
prioritários de alto retomo social.

~

No Brasil, a geração de emprcg05 em número suficiente psra absorver a·
força de trabalho disponlvel é uma qucstIlo espccialmcntc grave., Al6m do
desemprego propriamente dito, manifesta-se em proporções aIannantes o
subemprego, concentrado no setoc formal. O problema do emprcgo 6 agravado
pela baixa qualificação da mão-de-obra, falta de oporttmidade de emprego no
eampo, pelas precárias condiçõcs de segurança e alta rotatividade nos postos de
trabalho.

A e!llabili2ação da economia e a ICCUperação do crcscúnento econômico
são condições essenciais para qualqucr politica de emprcgo e de renda.

As ações do Governo obedecerão às seguintes linhas centrais no sentido
de acelerar a geração de emprcgos de qualidade:

• Promover a qualificação da mãlHle-obra como vantagem comparativa
dentro do novo modelo produtivo mWldiaI, erúiltizando a educação básica e as
políticas de capacitação, de forma a permitir uma melhor adaptação dos
trabalhadores às tecnologias modernas.

- Mobilizar a sociedade civil em amplo e descentra1izado programa de
capacitação de mão-de-obra.

- Interiorizar a geração de emprego por meio do incentivo à BBricu1tma.
aperfeiçoando os instrmnentos clássicos de politica agrícola, como as politicas de
crédito, comercialização e de e!llabilidade da renda.

- Incentivar projetos de irrigação e de instalação de agroindústrias,
sobretudo as micro, pequenas e médias empresas e as formas associativas de
produção.

- lmplantar, em parceria com a iniciativa privada, programas de
recuperação e expansão da infra-eStrutura indlspensáveis à expando da
atividade produtiva.

- lmplementar, em articulação com Estados e MUDicipios, prograiDa de
habitaçJo visando reduzir o déficit de moradias e permitir a geração de empregos
para trabaIbadorcs de baixa quaIi:Iicaçao.

• Incentivar o turismo, em especial nas regilles Norte e Nordeste, em
razão da capacidade deste setor de responder lIIlIÍS rapidamente aos
investimentos realizados.

• Estimular as micro, pequenas e médias empresas, por meio de
financiamento preferencial e incentivos à sua regularização fiscal, trabaIbista e
previdenciária, inclusive para que possam se habilitar às Iicitaçlles,públicas.

- Integrar o Programa do Seguro-Desemprcgo ao sistema público de
emprcgo, por meio da adoção de ações articuladas de formação, treinaDtento e
=locaçãodetrab~. .

- Apoiar mecanismos que reforcem a negociação e a COIIl1'alaçIo
coletiva, bem como a participação dos trabalhadores na gestão e nos resultados
daemprcsa.

• Integrar, em articulação com e!llados e mtmicipios, ações destiDadas à
melhoria das condiçõcs do trabalho.

O Ministério daE~ e do Desporto deverá passar por reformas em
sua estrutura interna para deixar de ser um executor e gestor de escolas, e atuar
efetivamente como regu1ador das pollticas de educação com vistas à qualidade
do ensino; como financiador das prioridades educacionais; e como avaliador· do
desempenho escolar dos a1W10S, de modo a propiciar à sociedade e ao Governo
informações úteis e ~nfiâveis.
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Neste processo, será crucial a participação do Congresso Naciooal na
revisão, aprimoramento e simplificação da legislação cducacioaal vigente.

A política do MilÚstério em todos os IÚveis de ensino deverá primar pelo
objetivo de valorizar a escola como ulÜdade de decisilo e de lIlilmIçio de
recursos, para que o controle exercido pelo Poder Público sobre a cducaçio
dependa cada vez menos da multiplicação de exígên<:ias burocráticas e, cada vez
mais, da avaliação objetiva do desempenho das diferentes instâncias e unidades
da Federação.

A melhoria da qualidade da escola de primeiro grau cOIIStitui a
preocupação mais importante. A educação fimdamentaI é um IÚvel de ClISÍI10 no
qual a ação do Governo Federal não pode !!Cf autônoma, porque depende de uma
estreita colaboração com os Estados e os MUlÚcipios, uma vez que é deles a
responsabilidade direta pela rede de escolas.

Também nessa área a ação do Cotlgresso Nacional" decisiva, \DOR vez
que os recursos dispOIúveis do Governo Federal só permitirao alcançar
resultados significativos se forem concentrados na solução dos problcmu mais
graves e utilizados de maneira eficaz. Para isso, é ncccssário que sejam
distn1luídos de acordo COlO crit6rios objetivos, estabelecidos em fimçio de
projetos educativos cOll5istentes. Não podemos continuar a dcspcrdiçá-Ios DO

atendimento individualizado de mna mirladc de demandas locais. O apoio do
Congresso em relação a essa orientação é fimdamcntaI.

Assim sendo, o Ministério conccntrnrá esforços no sentido de:

- DefilÚr parâmetros dos curricu10s escolares comuns a todo o Pais,
tendo como objetivo o desenvolvimento das ntividades de avaliaçlio, formaçlio de
professores, elaboraçlio de livros didáticos e formulação de planos de cursos,
adaptadas às várias clientelas e regiõcs brasileiras.

A elaboração de diretrizes curriculares não só organizá' a poHtica
educacional para o Primeiro Grau, como também constitui instrumetIIo de
cooperação entre União, Estados e MUlÚcipios, al6m de envolver a mobilização
das próprias escolas e de todos os setores da população interessados na
educação. Isso ocorre porque a matriz nacional se desdobra necessariamente em
prpjetos curriculares estaduais e se concretiza nos planos de execução propostos
por cada escola.

De outra parte, a defilÚção das habilidades e conhecimentos a serem
alcançados em cada série permitirá organizar a avaliação naciooa1 do
desempenho escolar, instrumento indispensável para a melhoria da qualidade de
ensino. Além disso, servirá de instnnnento para orientar a produção de livro
didático, de acordo com estritos padrões de qualidade, garantindo sua adequação
às necessidades de ensino e ao processo de formaçlio em· serviço dos
professores.

- DefilÚr critérios objetivos para os repasses automáticos de recursos a
Estados e Municipios, em articulação com outros Ministérios e Ótgãos
responsáveis pelas políticas sociais, de forma a fomentar a assist!ncia téclÚca e a
troca de experiência entre as U1Údades da federação.

Duas linhas de açlio serão desenvolvidas, com vistas á melhoria da
qualidade do ensino do Segundo Grau:

A primeira consiste no estabelecimento das bases para a cxpanslio
qualitativa e quantitativa do aprendizado, bUJCando-sc novas modalidades que
contemplem tanto a tcrmina1idade e profissionalizaçlio quanto a prcparaçlo para
estudos pás-secundários. E no estabelecimento de outras formas de escolui2ação
e de' aprendizagem profissional para a juventude, independentemente da
escolaridade anterior, por meio da introdução de novos mecBlÚsmos de avaliaçlio
do ensino e regulação do acesso'ao ensino superior.

A segunda consiste em ampliar a participação dos Estados, Municfpios e
setor privado na gestão e financiamento das escolas téClÚcas e agrícolas, ora sob
a responsabilidade direta do Ministério. Isso deverá permitir a identificsçlo de
formas alternativas de financiamento para a expansão do sistema e direciàlJar as
escolas para as ncccssidades de formação de tnlio-dc-obra dos setores fonna1 e
informaI da éconorlÚa.

No ensino superior, objetiva-se viabilizar a expando e diversificaçlo do
sistema para fazer face às necessidades do mercado de trabalho e do
desenvolvimento científico e tecnológico do Pais. Para tanto, buscar-so-á definir
não só novas formas de gestão e financiamento como novos mecanismos de
controle de qualidade das instituições públicas e privadas. As formas de gcstIo e
financiamento deverão considerar uma crescente dcsccntraIizaçlio, autonomia e
responsabilização das instituições de ensino superior.

Uma nova legislaçlio para o cosino superior deverá voltar-se para a
criação de mccalÚsmos alternativos e flexíveis de cursos pás-secundarios, com
formas diferenciadas de tcrminalidade; o aprimoramento de mecanismos de
financiamento aos alunos carentes, em substituição aos atuais, de feições
burocráticas e cartoriais; o aperfeiçoamento do apoio à pesquisa e pós
graduação.

O uso de novas tecnologias educacionais e do ensino à disdncia é
absoluiamente indispensável num Pais de dimensões continentais COInO o Brasil,

no qual precisamos multiplicar o acesso ao que temos de melhor no campo
educacional. As novas tecnologias podem e devem realizar esta tarefa. A estreita
cooperação entre o Ministério da Educaçlio e do Desporto e a Sccrctaria de
ComlUlicação Social da Presidência da República ajudará a produzir uma
revolução educacional no Pals.

SAMa

A saúde deve ser entendida como exprcssilo da qualidade de vida da
popu1açlio e não somente como cuidados médicos à doença c, portanto, será
assegurada mediante o cO!1iunto de politicas econômicas e sociais. No que se
rcf= às diretrizes de açlio especificas do setor saúde, o Ministério da Saúde
trabalhará no sentido de:

- Promover a rcorientaçlio do modelo de atenção à saúde rcdirccionando
a prioridade para açõcs multisetoriais que assegurem a promoção da saúde e a
prevenção de doenças, sem prejuízo das açÕC8 de llSSÍstência médico hospitalar
necessárias para fazer frente ao quadro de morbidade exístente.

- DcacentraIizar e democratizar a gestão, promovendo a implantação de
legislação que redefina os papéis das diferentes esferas de governo e determine a
participação e o controle da sociedade sobre as ações estatais, através dos
Conselhos de S&údc.

- Fortalecer o papel regulatório do Governo FcdcraI, estabelecendo
crit6rios e padr!les para incorporação e normalizaçio do uso de recursoS
tecnológicos, especiaImente em procedimentos de maior densidade e de custo
mais elevado.

• Regu1ar as atividades do sistema privado, em particular as modalidades
. de prcstaçlio de serviços privados (seguro saúde e medicina de grupo), produçlio
de medicamentos, equipamentos e de outros insumos para a atenção à saúde.

• Rcadequar a capacidade de gestão, nos tras níveis de governo,
restaurando práticas de planejamento, avaliação e controle, promovendo
melhoria da gestlio dos recursos e da qualidade da atenção e, sobretudo,
fomentando a implantação de sistemas de informaçllc:s gerenciais. Para tanto,
será dada prioridade à quaIifiç~ dos servidores públicos para os novos papéis
a !lCl'Ctn desempenhados e à manutcnçlio de uma burocracia estável.

• Garantir a suficiência e a regularidade no aporte de I'CC1IISOS federais
para financiar o Sistema ÚlÚco de Saúde: (SUS), visando a estimular o
incremento dos gastos de Estados e MUlÚcipi05 por meio do sistema de
financiamento compartilhado, já prcvÍsto na Constituiçio c na Lei n" 8.080, de 19
de'setembro de 1990. Para tanto, é fimdamentaI assegurar o repasse automático e
a transferência global de recursos, sem vincu1ações pré-detcrminadas,
diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e MUlÚcipa\s
de Saúde, mediante critérios redistributivos que garantam a eqllidade no sistema
desaúdc.

Aljmeutacão e Nutrição

É reconhecido que a solução do problema alimentar brasileiro exige
mudanças estruturais profundas na organização social, politica e econômica do
País e que os programas alimentares nlio podem ser entendidos como substitutos
dessas mudanças.

No entanto, a urgência imposta pela fome, pela desnutriçlio e pelos
demais distúrbios de origem alimentar e nutricional não se coaduna com o tcnrpo
exigido para transformações estruturais necessárias. Existem alternativas que, se
bem encaminhadas, contribuirão sensivelmente para a redução do problema
nutricional do Pals.

Em face desse quadro, as seguintes diretrizes nortearão as aÇÕC8 do
Governo na área de alimentação e nutrição:

- Atendimento das carências nutricionais dos grupos biologicamente mais
vu1ncráveis: crianças, gestantes e nutrizes.

- Suplementaçlio alimentar para as crianças que :fi:eqiicntam a rede de
ensino público e filantrópica

- Melhoria das condições de alimcntação dos trabalhadores.

- Atendimento às fami\ias atingidas por situações de ca\amidade ou
cmerg!ncias especificas.

- EstImulo à adoção de hábitos alimentares saudáveis para a prevenção e
o controle de doenças.

- Controle sBlÚtário dos alimentos em toda a cadeia de produçlio,
industrialização e consumo.

Prcyjdência e Assistência Sqçial

A reforma da previdência depende da aprovação, pelo Congresso
Naciona\, das propostas de modificação das normas constituciooais e
infraCOtlSlitucionais que estão sendo encaminhadas pelo Governo.

. A ação milÚsterial será pautada ~Ias seguintes diretrizes:
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_ Critérios mais claros de igualdade e justiça social, tanto na incid!ncia
dos encargos quanto nos critérios de cálculo e concessão de beneficios,
respeitados os direitos adquiridos.

_ Unificação das normas e requisitos para concessão de beneficios entre

todos os segurados. .
• Incorporação de critérios de renda e idade na aposentadoria por tempo

de seTVÍço de forma a minimizar as distorções do atual sistema, que desfavorece
os trabalhadores de menor remuneração. .

- Critérios de concessão de aposentadorias especiais que levem em conta
a exposição efetiva do trabalhador aos agentes prejudiciais à saúde.

- Flexibilização do sistema de financiamento da seguridade social,
visando distribuição mais unifonne e eqüitativa nos setores econômicos.

- Alteração do atual sistema de contribuição previdenciária rural, por
meio de critérios que levem em conta as peculiaridades da mão-de-obra e a
competitividade da agricultura.

- Incentivo à criação de regimes complementares e facultativos de
previdência, públicos e privados, custeados por contribuições adicionais e sob o
regime de capitalização.

- Fonnulação das normas gerais da politica nacional de assist!ncia social.

- Nonnatização da concessão de declarações de mérito às associações
sem fins lucrativos.

- Apoio, monitoramento e articulação de beneficios e serviços
assistenciais, no âmbito nacional.

- Atendimento, em conjunto com Estados e Municipios, da ações
assistenciais de caráter.emergencial.

- Implantação de sistemas de informações sobre beneficios, beneficiários
e serviços assistenciais.

- Cadastramento de entidades de assist!ncia social, para que as ações
assistenciais sejam exercida no contexto de UIl1 si!ltema racional,
~escentralizado, público e democràtico.

Cabe lembrar que a compet!ncia para executar ações assistenciais é dos
Estados e Municipios, que operam programas e projetos, e da sociedade civil,
através de entidades de assistência social.

Esporte

O Ministério Extraordinário dos Esportes foi criado pará elevar o status
político do intercâmbio com organismos políticos e privados, nacionais,
internacionais e estrangeiros, na promoção do desenvolvimento dos espúrtes no
Pais.

Os conceitos de esporte de massa, de esporte como atividade integradora
por excelência, de esporte como elemento propiciador de saúde e bem-estar
presidirão as ações propostas, de, abrangência nacional, contemplando as
necessidades do conjunto da sociedade brasileirn e dos seus cidadãos, nwn
amplo leque de ofertas de caráter multi e intersetorial.

São as seguintes as diretrizlls a serem seguidas nesta área:

- Continuidade dos prograntas em andamento na Secretaria dos
Despnrtos, voltados para o esporte escolar, esportes para portadores de
deficiência, e esportes de criação nacional e de rendimento.

- Adequar a legislação esportiva vigente à defesa do atleta, à
modernização da estrutura clubistica e profissionalização dos dirigentes.

- Atuar no combate à sonegação fiscal e previdenciária.

- Promover o esporte entre crianças e adolescentes, em conjunto com o
Ministério da Educação;

- Explorar a capacidade instalada ociosa nas escolas, de maneira a
permitir o acesso da comunidade nos fins de semana.

- Utilizar parques, praças e jardins na prática regular de esportes, em
parceria com as Secretaria Estadnais e Municipais de Esportes.

- Incentivar, junto com o Ministério do Trabalho, a prática do eSPDrle nas
empresas, criando prêmios de participação (diploma).

- Estudar com o Ministério das Relaçães EXteriores, a possibilidade de
criação de Jogos Afro-Brasileiros e Jogos do Mercosul.

- Difundir a importância do esporte/ecologia, em ações do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal.

- Apoiar programas esportivos que visem à prevenção da saúde da
população brasileira em conjunto com o Ministério da Saúde.

- Criar os Jogos do Menor Carente num esforço conjunto com os
Governos Estaduais e a iniciativa privada, assim como com as Forças Armadas.

- Criar os Jogos das Pessoas Portadoras de Deficiência, projeto já em
estudo.com parceria da iniciativa privada.

- Transfonnar a Secretaria dos Desportos em wn Instituto do Esporte,
que passará a gerir os recursos do Fundesp.

_ Estabelecer parceria com o Ministério da Cultura para a difus§o dos
estados de criação nacional.

_ Apoiar criativamente os projetos de realização das Olimpiadas de 2004
na cidade do Rio de Janeiro e da Copa do Mundo de Futebol de 2006 no Brasil,
sem utilização de dinheiro público.

• Criar conselhos consultivos setoriais em cada área de atividade
eSportiva com a finalidade de, infonnalmente, construir mo canal de mão dupla
entre o Governo e a sociedade no debate das questões do esporte.

QI!!!l!m

As ações do Governo cônCetlL'31"-se·ão.em três tópicos principais e

catalisadores da cultura nacional.

- Preservar a memória do nosso passado histórico: monumentos, igrejas,
sítios arqueológicos, museus, documentos, e bibliotecas, em especial a Fundação
Biblioteca Nacional.

- Incentivar a criação artistica na áreas de: cinema, video, fotografia,
artes gráficas, artes plàsticas, arqnitetura, paisagismo, música, folclore, dança,
teatro, literatura, editoração e bibliotecas, de modo a oferecer oportunidades para
o surgimento de novos talentos.

- Difundir a cultura brasileira: promovendo o acesso da população aos
bens culturais do presente e do passado; conservando os acervos culturais;
apoiando a pnblicações não-comerciais de evidente interesse cultural; facilitando
o acesso à leitura; e resguardando direitos autorais do artista.

Programa Comunidade Solidária

O Programa Comunidade Solidária concretiza uma estratégia de governo
para o combate à fome e ã pobreza. Compõe wn conjunto de atividades a serem
desenvolvidas pelos ministérios e instituições públicas, selecionados em função
da capacidade de promover, de imediato, transfonnações nas condições de vida
das populações mais pobres.

O Programa atuará através de ações nas seguintes áreas: alimentação e
nutrição; seTVÍços urbanos; desenvolvimento rural; geração de emprego e renda;
defesa de direitos e promoção social. Em cada uma dessas ãreas serfto
identificadas atividades nas quais deverà haver todo o empenho para a ganmtia
de recursos e, sobretudo, a melhoria de gestão. Um mesmo ministério pode ter
mais de um programa selecionado entre os prioritários.

Sua estratégia de atuação será a de identificar em conjunto com os
governos estaduais, bo[sões de pobreza, nos quais, em articulação com Estados e '
Municipios, e em parceria com a sociedade civil, serão concentrados esforços
para uma ação convergente dos órgãos federais.

Os Municipios selecionados em cada região deverão receber prioridade
nas alocações de recursos de todos os programas que compõe o elenco' do
Comunidade Solidária e que forem identificados como prioritários pelas próprias
comunidades locais, para o enfréntamento dos seus problemas. Esse trabalho de
articulação e programação convergente das ações dos Governos serà
implementado de forma flexivel e adaptada à realidade de cada comunidade.

A execução dos programas serà descentralizada, e os Estados e
Municipios participarão do Comunidade Solidária por adesão. O Governo
Federal oferecerà mo conjunto de ações sob sua responsabilidade, definirá
diretrizes gerais, critérios de enquadramento das propostas, e alocará os recursos
financeiros. Os p;overnos estaduais e, municipais, . com a participação das
comunidades. selecionarão suas prioridades, a estratégia local de operação e
responderão pela execução dos programas. Os governos estaduais, e municipais
deverão, ainda, fornecer contrapartidas no financiamento das ações e garantir a
parceria da sociedade civil no diagnóstico, na elaboração das propostas, no
acompanhamento, na fiscalização e no controle e, sempre que possivel, na
execução dos projetos.

O Conselho do Programa Comunidade Solidária, vinculado à Casa Civil
Presidência da República, sem integrado por Ministros de Estado das áreas mais
diretamente-ligadas ao Programa e por petsonalidades da sociedade civil.

Esse Consellio, de caràter consultivo, absorve e amplia as atn"buições do
antigo Consellio Nacional de Segurança Alimentar - CONSEA, operando como
wn instrumento de mobilização da sociedade e divulgação nacional e
internacional do Programa;'Tem como atribuição comunicar-se com a sociedade
civil, debater as questões relacionadas ao combate à fome e ã pobreza,
encaminhar propostas e fiscalizar as ações de Governo.

A Secretaria Executiva do Programa:, também vinculada à Casa Civil da
Presidência da República, tem como atribuições definir, em conjunto com os
Ministérios as estratégiás operaciorulii; -articular UIlIa ação integrada e
convergente' do Govenió' Federal e deSte com os Estados e Municípios;
acompanhar o desempenho dos diversos programas.
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Para cada mn dos programas 011 componentes prioritários do Comunidade
Solidária, serão definidos objetivos, metas, recursos necessários, critérios para
aprovaçfto das propostas encaminhadas pelos Estados e/ou Mmticfpios e as
atribnições dos órgãos federais envolvidos.

No âmbito de cada ministério, em particular Planejamento, F=da;.
Trabalho. Agricultura, Saúde, Educaçio, Justiça, Previdência e Esportes, serão
criados Grupos Executivos vinculados diretamente ao Ministro. Estes,
responderão pelos programas selecionados corno prioritários em suas respectivas
pastas. Isto significa que a implCll1ClltaÇão das açllcs será da rcspoosabiIidade
dos diversos Ministérios e que os recursos destinados ao Programa serão
alocados através dos orçamentos setoriais.

O Progrmna Comunidade Solidária é uma prioridade do ccmjunto do
Governo. Todos os ministérios e órglos da Administração Pública Federal
es!llrl\o empenhlldos em contn'buir para aquele que é o objetivo maior do Pais:
crrádicar a fome, a miséria e a pobreza. A busca. da ~ficiência, de eficácia e da
'eqüidade, a descentrnlizaçilo, a parceria e a participação são as grandes diretrizes
para todo o Governo Federal.

POÚfICADEMEIO AMBIENTE

Para dar continuidade ao processo de desenvolvimento com base nos
principios da ~usterttabilidade, estabelecidos desde 1987 no relatório "Nosso
Futuro Comuln" (Relatório Bnmtland), o Govemo associou nmn mesmo plano
institucilltlal li poIitica ambiental. a polltica nacional de recursos hídricos e a
responsabilidade pela articulação de todas as açllcs federais na Amazônia Legal. ,

Nc!se novo amnjo institucional, compete ao Mioistério do Meio
Ambiente. dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal coordenar as açllcs
planejadas em favot do desenvolvimcnto sustentável, qual seja "aquele'que
ateIIde àS tteeeUidades das atuais gerações sem comprometer a possibilidade das
gerações futIIrns de atenderem a suas próprias necessidades".

A gQl\(:epçlIo de que a água é parte integrante dos ccossistClllllS e é mn
l'CC1QO halIu'a1 e lIIIl bem social e econômico de caráter essencial devem presidir
• l'Olitlca de tcanos hldricos, que dará ênfilsc à conservaçilo e ao uso
~ dos lIljftf&rds e à sua distribuição entre os diferentes fins, como
irrigação, absstecimento, saneamento, gcraçllo de energia e navcgaçllo. '

Dia1l!e do exposto, será discutida e avaliada a polltica de recursos
hfdticós, para se estabelecer legislação que contemple nova forma de
gerenciamento do uso da água no território brasileiro e de seu uso na produção
agri~la, através de projetos de iITigação, de microbacias hidrográficas e de
aprovcítanlcnto de várzeas. '

A polltica ambiental deverá orientar-se pelos seguintes mecanismos de
planejamento imegrado:

- Aprimornr a representatividade do Consellio Nacional do Meio
Ambiente (Conama), como foro de articulação entre a sociedade e o Governo, na
dcfiniçAo da polltica nacilltlal do meio ambiente.

: Estabelece padJtles regionais de desenvolvimento, levando em coma
ecossistemas tlpicos e seu mellior aproveitamento econômico,.propondo, quando
necessário, :zoneamento ccol6gico-cconômico.

- Promover projetos de recupcraçio de áreas degradadas.

• Apoiar esforços, planos, programas e projetos estaduais, municipais,
empresariais e comunitários de combate à poluiçilo e tmtamcnto de dejetos,
efluentes e emissões tóxicas.

- Fomentar o ~lvimcnto de tecnologias ambientais, pelo apoio à
coopctllÇio entre universidade, empresa, organízaçllcs nilo-govcrnamentais e
Govmo.

• Fawrecer projetos de cooperação internacional cientifica, técnica,
teatológica e financeira dirigidos ao esforço de proteção e preservação
ambicmais, bem como à prevenção. da contaminação e ao combate à poIniçfto,
adequados à realidade nacional.

• Diligenciar para fazer efetivos os compromissos assumidos pela
cormmidadc internacional, em especialaqueles que prometem recursos novos e
adicionais para promoção do desen~lvimento sustentável e metas ambientais.·

- Atttar no sentido de garantir o acesso brasileiro a tcenologias
ambientais atuais, nas condiçllcs prometidas em convençlles e compromissos
intcmacionais.

Os diferentes programas e projetos do Ministério e do Institoto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Rcanos Naturais Rcnováve:is (Ibarnll) tcrlo SWI5

metas avaliadas e competibtlizadas com as dispontbilidades de recursos
orçamentários. .,.

Programas de meio ambicntc fin!mciados COI1\':tyCUI'SOS de orpoismoa.
iDtcmaciotIais scrio~ a p;emplo do~ deC~ e
Utilização SustentáYel da Jmmsídadc Biológica (Probio), cujo contrato com o

Banco Mundial será finnado para começar a receber os recursos a serem doados
pelo Global Environmcnt Facility (GEF).

O Probio será implementado em todo o território nacional, através do
Programa Nacional de Diversidade Biológica (Pronabio),instituido em d=bro
de 1994 com o objetivo de executar as diretrizes de uma política de C01IIC1'VllÇio
e uso sustentado da diversidade biológica.

O Programa PIloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil deverá
executar o conjunto de projetos já aprovados, que contarão com rCCllBOs dos
países do Grupo dos Sete e da Comissão das Comunidades Européias, através do
Banco Mundial.

A atuação do Governo na Amazônia Legal será orientad3. por diretrizes
de preservação do meio ambiente; mellioria das condições de vida da população;
conservação e uso adequado dos recursos naturais; promoção do
desenvolvimento sócio-cconômico; apoio às açllcs de segurança na região; e
aperfeiçoamento da cooperação internacional.

Caberá ao Ministério promover a integração dos órgãos e entidades de
meio ambiente atuantes na Região AmazôIÚca, visando à prcscrvaçio dos
n:cunos ambientais e avaliação das atividades econômicas quanto aos efeitos e
custos sobre o patrimônio natural. E, ainda, estimular a participaçfto da sociedade
civil e de suas entidades organizadas na defesa do meio ambiente da região.

Esforços devem ser empreendidos, tambéUJ. para melliorar as condiçlles
de saúde. educação. saneamento. infra-estrutura e habitação da Região
Amàzõriica. As comunidades que vivem do extrativismo e os povos indigenas
serão protegidos de ações nocivas e ilegais. buscando-se soluçlles próprias ao
atendimento de suas necessidades básicas.

O Ministério participará do planejamento da segurança da AmazôIÚa,
cujos objetivos são: manter o controle e a defesa do território nacional; impedir o
narcotráfico e o contrabando; reprimir e desarticular a exploração ilegal dos
recursos naturais; e proteger a população da açilo de grupos ilegais e
clandestinos.

A promoção do desenvolvimento sócio-cconômico obedecerá os
pnnClplOS de: zoneamento ccológico-cconômico; fortalecimento da
comW1Ídades; sustentabilidadc ambiental; recuperação de áreas degradadas; e
implementação do turismo ecológico, visando a integração com os países, do
Tratado de Cooperação AmazôlÚca.

POLÍTICAEXIERNA

O Brasil conta hoje com um patrimônio respeitável de realizaçllcs na área
diplomática.

Somos mn ator global, com presença significativa, embora ainda nIo
plenamcntc desenvolvida e aproveitada, em todas as regilles do mundo e IIOS
foros decisórios de natureza econômica e polltica, tanto regionais como
internacionais.

Somos também um "men:ador global", com interesse nas re1açllcs
comerciais e econômicas com praticamente todos os países e regilles.

Participamos de um processo· de integraçilo regional, o Mercado Comum
do Cone Sul (Mercosul), que se consolida como união aduaneira a partir de I" de
janeiro de 1995 e que~ mn aporte significativo em peso polltico e dimcnsIo
eCOl1ômica à própria inserção intemaeional do ,BrlIllí1, reforçando noaa
identidade e aumentando o intcn:ssc internacional pelo Pais.

Nossa persooalidade jurídica e polltica Intcrnacional se amplillll, noua
dimensão latino-americana se fortalcccu, noua parceria com os vizinbos pnbou
COD!omOS decisivos, ancorzda em sólidu relaçllcs comerciais que já fazem do
Mercosul nosso terceiro~ comercial, depois da UniJo Européia e doi
Estados Unidos, com cerca de 13 por cento do nosso comércio cxtcmo. TemDI
tido participaçí\o ativa e construtiva na diplomacia multi1atcrlll, espcciaImcntc 1181

Nações UnidaS e no At-«do Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT), agora tmnsformado na Organização Mundial de Comércio. •

A esse patrimõOio soma-sc, hoje, uma nova projeçio rcpoual e
internacional do Pais, conseguida graças aos Sxitos obtidos na área CCOIlÔmÍClI,
com o ClICllIIlinhamc satisfutório e duradouro da questão da divida extcma, o
combetc à infI8ção e a estabilizaçilo da moeda mediante pollticas eficazes nas
áreas fiscal, cainbial e monetária, a abertura da economia brasileira à competiçlo
imemacionaI, a retomada do crescimento, a melhora dos padJtles de consumo da
população e o crescimento dos atrativos para os investimentos no Pais.

EIsa nova projcçio amyíia a projeção natural que o Pais já tinha em
.funçIo das suas caractcrlstieas (dlmcnsõcs continentais, grande popu1açIo,
recursos naturais abundante!, multiplicidade de vizinhos, parque industrial
~I\'ÍIlQ, tmjetória dI: desenvolvimcnto, multiplicidade de~
cconõmicose~) e o~mais dos modelos econômicosdoI~'
em desenvolvimento que têm obtido as mclliorcs vantagens em llUll participaçIo
no comércio intcmacioual·e no acesso a tecnologias e a invesJimentos.
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Ao mesmo tempo, o Brasil hoje situa-se claramente em lugar de realce no
Continente, mostrando um vigor econômico e uma capacidade de recupenIÇIO o
estabtlização quo o singularizam na região.

O Brasil tem ainda de lidar com muitos constrangimentos próprios do
Uma sociedade injusta, marcada pela violência, má distribuição social e reliooal
de renda, analfabetismo, doença, baixa qualificação profissional de uma gnmdo
massa de trabalhadores. Esses constrangimentos marcam de fonna profimda •
lIOISll agenda interna e a nossa agenda internacional.

A diplomacia só será eficiente se tiver uma vido realista do País, de _
acertos e de seus problemas. Melborar as condições da nossa inserçIo
internacional é um instnnnento básico no processo de transformaçio qua1italiw,
da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que essa transfonnaçlo qualitr.:".
será uma alavanca fundamental pata a melboria do padrão dessa inIOIÇio exteIQ

do Brasil.

Com a economia mais aberta, conseqü!ncia de um processo refletido de
tJiaior exposição à competição internacional em beneficio dos consumidores
brasileiros e da nossa própria competitividade, temos melbores condições de
buscar e mesmo exigir acesso tJiais desimpedido ao mercado intemaciooal e
pniticas leais e transparentes em matéria de comércio, transferência de tecno.
e investímentos.

Temos uma agenda interna mais definida, com a atençIo posta 110
crescimento e na busca de maior eqüidade social e na qual as reformas lSIUIIIl:IIl
prioridade porque t!m \ID1ll função a cmnprir na consolidaçlo da estahslidM1c e
na retomada do creScimento com mais justiça social. Nossos compromiJlos llDl
matéria de direitos hmnanos, proteção ambiental, combate à criminalidade e 80

nan:oIráfico e proteção das minorias dIo-nos um vigor novo pata lidar com uma
agenda renovada no plano externo, buscando parcerias, a cooperação e o diálogo
construtivo necessários para avançar essa agenda internamente.

O Brasil é mais confiável 'e tem mais credibilidade internacional, porque
soubemos, em tempo hábil e sem comprometer principios ou sacrificar vislles do
longo prazo em favor de beneficios conjunturais duvidosos, fazer as a1tcraçl5es
de politica que melbor respondiam às mudanças em curso no mundo, 110 noMo
Continente e no próprio Pals. E essas alterações prosseguiria, reforçando noao
capital politico e nosso instrumental de atuação internacional.

O quadro jntemacional

No plano externo, temos uma conjunção de fatores favoráveis. nunca
vista: •

- um interesse renovado pelo Brasil;

- a retomada do crescimento nos países desenvolvidos, ainda que a taxas
modestas;

- uma América Latina que tem crescido com abertura comercial e
estabilidade econômica, na qual nos reacomodamos plenamente, com evideat. i

vantagens mútuas;

- o fim da confrontação ideológica e o encaminhamento da soIuçlo de
velbos e persistentes focos de conflito que afetavam regiões potencialmente ricas
e promissoras para o intercâmbio internacional, como o Oriente Médio, Angola e
a República da África do Sul;

- a preeminência, também no cenário internacional, de valores caros 80
povo í:rasileiro, como a democracia, as liberdades individuais e o respeito aos
direitos humanos, e a evidência de que, apesar de retrocessos 10CIIizad0I, o
nnmdo está engajado em um processo de crescimento da civi1izaçio e do
melboria das relações entre os Estados;

- a conclusão bem sucedida da Rodada Uruguai, que se corporifica Da
ímp1antaçlo da Organização Mundial de Comércio (OMC) e que consoHda o
multilateralismo no comércio internacional de bens e serviços, com a atua/izaçIo
o a universalização de regras fundamentais para que os palses possam lidar de
forma leal, transparente e eficaz com o fenômeno da globalização da economia e
com a crescente competitividade entre as economias e os agrupamentos
rqionaís;

- a própria convivência harmuniosa entre o fortalecimento do
multi1ateralismo sob a égide da OMC e a realidade dos processos de intqraçIo
regional;

- a criação e a operação de novos foros e coalizões, em 0bedi!Dcia a
!'orças de agregaçlo diferentes daquelas tradiciona1mente geradas pelas clivqeDs
Leste-Oeste e Norte-Sul, impondo escolhas para os Estados e pollticas lICMIlI
para retítar desses exercicios o melbor proveito.

Trata-se de um cenário basicamente positivo, ainda que muitas aIteraçoea
se imponham pata a democratização do processo decisório e sobretudo para que
se distribuam melbor os frutos do progresso material, cientifico e. tecnoIóBico
entre os povos do IDlDldo.

No mundo atual, o poder cada vez mais se mçde por outros ratores que
DIo o poderio estratégíco e militar. Palses e povos. que dominam a apoda
econêmíca internacional e avançam em progresso material, beIn-estai social e.
sobretudo, nível e qualidade de emprego, mostram caminhos claros pM'll o

desenvolvímento é pata uma melbor inserção internacional: a competitividade, o
acesso a mercados. o acesso desimpedido a tecnologias avançadas, a abertura
aos investimentos, o nível educacional e técnico da mão-de-obra, o investimento
em ciência e tecnologia, a capacidade de proMover no exterior a marca de
qiWidade da sua produção, a habilidade de estar à frente na criação e
comercialização de novos produtos e serviços. A essas qualidades soma-se a
formação de novas parcerias operacionais, que transcendam o diálogo politico
para sitnar-se na esfera dos resultados práticos em termos de comércio,
investimentos, geração de empregos, ampliação da escala das economias,
transferência de conhecimentos e tecnologia

Um processo decisório mais ágil e descentralizado caracteriza as relações
internacionais de hoje, que se definem cada vez mais como um jogo feito em
diversos tabuleiros, mais aberto à participação dos palses, mesmo que em
condiçlles menos vantajosas de saída, desde que se conte - a exemplo do que
IIÓI estamos crescentemente fazendo - com as capacidades adequadas. A
melhor inserção do Brasil nesse processo decisório - e portanto a escolha
refletida das instâncias de que podemos e devemos participar - é um desafio
que alcança hoje a dimensão de imperativo, especialmente porque as escolbas
pressupi5em a capacidade de não promover exclusões.

AI Prioridades da adio externa brasileira

O papel da diplomacia brasileira e particularmente do ltaul3raty é o de
COlIdjuvar os esforços do Brasil por uma nova inserção internacional, que
responda de forma adequada e produtiva à inédita combinação de fatores
poIitivos e de desafios nos planos interno e internacional.

OI obj,etivos fundamentais da política externa brasileira silo:

• Ampliar a base externa pata a consolidaçlo da estabilidade econômica
e a reItlmIIda do desenvolvimento em forma sustentável e socialmente eqüitativa,
abrindo mais e melhores acessos aos mercados. ajudando a proteger a nossa
economia de práticas desleais de comércio, atraindo investimentos e tecnologia,
melbosando as condições de acesso ao conhecimento.

• Melborar o padrão das' relações do Brasil com seus parceiros,
.Iiarpodo O leque dessas parcerias operacionais e diversi1icando o
re1acíonamento.

- Dar ênfase à çaoperação internacional que nos permita melbarar nossa
competitividade e produtividade e que nos aUXIlie a progredir no tratamento de
temas, como direitos humanos, proteção ambiental, combate ao narcotráfico e ao
crime orpnízado, que figuram em lugar de destaque na nossa agenda interna c na
qeuda internaciona1.

, - Buscar uma maior e mais adequada participação no processo decisório
regiooal e mundial, tanto nos foros politicos como nos foros econômicos.

Com esses objetivos em mente, vários temas e área de atuação adquirem
SOIItido de premência e de particular importância Uma listagem não-exaustiva,
que nIo implica diminuiçlo da importância relativa de outras áreas que compõem
o conjunto de uma política externa que se quer universal e ativa, inclui:

- o processo de consolidação do Mercosul, sua eventual ampliação com a
incorporação de novos parceiros e sua participação no processo de estabilização
lIIOlIetária O retomada do crescimento econômico do Brasil;

- as relações com nossos vizinhos latino-americanos e o processo de
integração hemisférica, especialmente a partir do aprofundamento das relações
com a América do Sul;

- as relações com o centro dos três pólos de poder econômico mundial,
os Estados Unidos, a União Européia e o Japão;

- as relações com a região da Ásia-Pacifico, com especial atenção aos
IIOVOS parceiros emergentes na região, integrantes da Associação dos Palses do
Sudeste Asiático (ASEAN);

- as relações com os tres países continentais, a China, a Rússia e a índia;
• as relações com nossos paroeiros econômicos tradicionais na África,

acrescidos agem da África do Sul pós-apartheid;' .

- a Organização Mundial de Comércio e. a operacionalizaçilo dos
resultados da Rodada Uruguai;

- a proteção internacional doS direitos humanos e o diálogo construtivo
com Organismos IntemacíOlllÚs e Organizações Nilo-Govemamentais sobre o
1lIlnIIltO;

• a proteção ambiental, a cooperação para o desenvolvimento sustentável
e DIIJito particulannente o cumprimento dos compromissos assumidos, no mais
alto níYeI, por coasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e DeIeIrvolvimento;

• a reforma das Nações Unidas;

• os foros politicos e econômicos de consulia e concertação «;1e que o
Brasil faz parte. ou tem interesse em integrar, como o Grupo do Rio, a
QorsanizaçIo para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o
Grupo dos IS, a Conlerência Íbero-Americana e a Coinunídade dos Pafses de
IJnsua Portuguesa.
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- o desenvolvimento das relações fronteiriças comnossos vizinhos;

- a proteção e a assistência aos brasileiros no exterior; e

- a adequaçllo da estrutura da diplomacia brasileirll, na Secretaria de
Estado e no exterior, na busca de mais eficiência e maior presença para fàzer
làce aos desafios representados pela necessidade de avançar em todas essas e em
outras áreas de interesse do Pais.

Nesse panorama de renovação do Brasil e de consolidação de novas
credenciais para que o País possa operar no plano externo, terá importjncia
fimdamentaí a participaçllo ativa do Presidente na diplomacia de Chefes de
Estado e Governo, que é a marca das relaçõcs internacionais contClIlpOdlncas e
uma caracteristica particularmente importante da diplomacia hemisférica.

Por essa razão, estão programadas diversas viagens do Presidente da
República ao exterior, seja para participar de compromissos multilaterais
periódicos, como as reuniões presidenciais do Grupo do Rio, Mercosul,
Conferência Ibero-Americana, Grupo dos 15 e Nações Unidas, seja como parte
de processos de fortalecimento das relações bilaterais do Brasil com paiscs e
regiões prioritários.

No grupo das viagens de caráter bilateral, definidas com critério de
prioridade e equilíbrio regional, estão previstas em 1995 visitas ao Uruguai,
Chile, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, África do Sul, Alemanha e Japio.
O pressuposto de tais visitas é um criterioso processo de preparação, de forma
que o encontro de alto ní""l cuImíne processos de aperfeiçoamento rea1 das
relações bilaterais e o lançamento de iniciativas concretas nas lÍCraS de comércio,
investimentos, cooperação técnica e cientifica, acesso à tecnologia e diálogo e
consulta politica.

No planejamento e na execução da politica externa, é diretriz
governamental dar ênfase aos vetores da democracia e do federalismo, o que se
traduz no exercício regular do diálogo da Chancelaria com a sociedade civiI,
attavés dos sindicatos e associações de classe, dos partidos poIiticos e do
Congresso Nacional, dos formadores de opinião, do empresariado, dos meios
acadêmicos, das organizações não-go\ICrDamentais, dos governos dos Estados e
dos Municipios.

REFORMAADMINISTRATIVA

A reforma da Administração Pública Federal resultarà de uma politica
bem definida, lúcida e clara que, de forma realista, escalone metas para o curto e
médio prazos, não se curvando a corporativismos, mas que também não atropele
direitos.

O Estado brasileiro não cumpre suas funções básicas; de forma
responsá""l e eficiente, devido à degradação a que o corporativismo e o
clientelismo submeteram tanto o seu aparelho institucional quanto seus
fimcionàrios.

A reforma administrativa está, portanto, intrinsecamente ligada à reforma
do Estado e se constitui em direito do cidadão e condição dç govcrnabilidade.

Processo de crescente esvaziamento da administração direta e
desconrrole da administração indireta verificou-se a partir da segunda metade dos
anos 60 e durante toda a década de 70, de tal forma que hoje existem, na esfera
federal, mais de 100 autarquias, 40 fundações e 20 empresas públicas, sem
contar as empre5ll5 estatais. Desestimulos vários à carreira e ao mérito e um
processo de crescente achatamento salarial, tiveram como resultado um êxodo
dos melhores quadros da administração direta em direção à administI-.çIo
indireta, ou à iniciativa privada. Por outro lado, a tendência das institníções da
chamada administração indireta tem sido a de fugir do controle, 0 que vem
dificultando uma ação rmus concertada e eficaz do GO\lCffio.

De outra parte, as desastradas reformas administrativas desorganizaram
as mais altas estruturas da Administração Pública Federal, agravando a situaç40 e
produzindo, como resultado, a desmoralização a que foram expostos 6rglios que'
constituíam centros de excelência na área pública federal. São nada menos que
4S as mudanças verificadas, nos últimos dez anos, nos organogramas e nas
estruturas de ministérios e secretarias, com a fusllo, criaçllo, recriaçIo ou
extinção de órgios, numa sistemática extremamente nociva. Os reflexos estio
sendo sentidos com o desmantelamento do sistema de produção de informações
para a tomada de decisões governamentais, a desestruturação dos centros
decisórios e a perda, em muitos casos, da "memória administrativa".

A desprofissio~lização do pessoal, a desorganizaçllo e a má distribuição
interna, são os fatores impeditivos da qualidade e produtividade do serviço
público. Não há um número excessivo de fimcionários. Houve até uma
diminuição do número total de servidores federais, de cerca de 1,5 miIhIo em
1988 para0 I ,3 milhão em 1992, número que, em relação ao número de habitantes

ou à força de trabalho, é muito inferior ao encontrado na França ou na Itália, por
exemplo.

Metade do funcionalismo está concentrnda na, atividadeS-file lO " em ', ...
mais de 2.000 cargos públicos com denominações imprecisas, re:r..tmeI'lI\''lcs

dispares e atribuições mal definidas. Por outro lado, o gasto com pessoal
representava, em 1992, cerca de 4 por cento do PIB, indice considerado
relativamente elevado, sendo ainda onerado pelas despeSas com grande número
de inativos e pensionistas, aproximadamente 550.000 em 1992.

O Estado precisa dispor de uma burocrncia profl!05ionalizada e corrigir
todas essas distorções para se tomar ágil e eficiente e o servidor público tem que
ter restauradas a sua dignidade, responsabilidade e capacidade de criação, de
forma a que possa de fato cumprir a sua fimção de contribuir para o bem-estar da
população.

A principal missão do recém-criado Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado é aprofimdar e consolidar a Reforma do Estado,
especialmente no que se refere ao aparelho estatal e sua burocracia.

Esta missão deverá ser norteada pelas seguintes diretrizes:

- Uníficaçllo dos mercados de trabalho. Enquanto o mercado de traba1bo
privado se caracteriza por um amplo leque salarial e a inexist&cia da
estabilidade no emprego, fatores estes que estimulam o traba1ho e a
produtividade, o setor público se caracteriza por reduzido leque de salários e
excessiva estabilidade dos funcionários, fatores decisivos para a blúxa
produtividade do setor. O objetivo desta diretriz é a valorização do
funcionalismo, através do aumento de sua produtividade, premiações dos mais
competentes, e, em seqilência, aumento do nível de sua remuncraçllo.

- Criação e consolidação de uma carreira de adminístradores públicos de
alto nível, com formação em nl",,1 de pós-graduação e devidamente remunerados
para ocuparem os principais cargos de direção administrativa dO Estado.

- Revisio do funcionamento do aparelho estatal e SCIIS mecanismos de
controle. A exemplo da prática das grandes empresas, o princípio da hierarquia
formal rígida deve ser abandonado e substituído pcIos principias da
descentraliZl\Ç.ão, da atnõuição de responsabilidade a gestores competentes e do
controle por resultados. A moderna teoria de administração, tanto pública como
privada, busca limitar a organização burocrática central a um pequeno núcleo de
'gestcrcs, que se coordenam com base no principio da cooperação, ao invés do
principio da hierarquia e do regulamento. Fora desse núcleo btÍrocrático cstlo os
trabalhadores, organizados em células de produção, e Osetor tercciri2ado, C1Iias
atividades são avaliadas e controladas pelos resultados alcançados e pela
compctitividade do mercado.

- Redução do núcleo do próprio aparelho do Estado. Para a consecução
desta diretriz pode-se dispor de dois instrumentos: a privatização, que consiste na
transferência para o setor privado das atividades produtivas voltadas para o
mercado; e o desenvolvimento de organizações públicas não-cstatais, voltadas
para o interesse público, que não visam a lucro e nem agem exclusivamente
segundo os critérios do mercado. Estas organizações são especialmente
necessárias nas áreas de educação, de saúde, da cultura, das obras sociais e da
proteção ao meio ambiente.

Uma das dimensões fundamentais da reforma do Estado brasileiro diz
respeito à articulação da Uníão com os go~mos estaduais e municipais. Para
assegurar a cada uma das unidades federativas autonomia compatível com as
suas responsabilidades, é preciso eliminar do texto constitucional ambigQidades
acerca de atribníçõcs administrativas. O GO\lCffiO irà propor, nesse sentido, como
contribuição ao debate no Congresso Nacional:

- uma melhor distnõuição de competências da União, Estados "
Municipios, para acabar com as dificuldades geradas pelas compet&cia
concorrentes, que desarticulam ação do Estado e pcnnítem a superposição de
funções administrativas;

- o principio da subsidiaridade: sempre que uma funçllo pública puder ser
exercida pelo poder hierarquicamente inferior, não deve ser absorvida pelo poder
que esta acima. Ou seja, a distnõuição de compet&cias entre Estados e
Municipios deve comiderar suas possibilidades de assumir responsabilidades
técnicas e financeiras.

AGENDACONSlTIUCIONAL

A Constituição de 1988 foi elaborada em circunstâncias que estímuIarmn
os constituintes a incorporar ao texto constitucional tudo o que pudesse ser
incorporado. De um lado, pela razão prática de que tornava-se mais fácil, do
ponto de vista do processo legislativo, aprovar uma proposta de dispositivo
constitucional do que um projeto de lei ordinária. De outro lado, porque a
memória recente do período de autoritarismo alimentava uma enorme
preocupação em restringir os poderes do Executivo e estabelecer de modo
permanente a garantia de direitos e o atendimentu de demandas sociais.

Em função disso, a Const,itníçlo acabou impondo restrições cxagcradu,
não só ao exercício eficaz das ações de Go\ICrDO, mas à própria soberania
popolar, tal como se manifesta através dos mandatários eleitos, tanto na esfera do
Executivo como do Legislativo.
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A verdade é que a Constituição de 1988 inclui dispositivos que dizem
respeito mais propriamente a políticas de governo do que às regras pennanentes
de funcionamento do Estado e aos direitos dos cidadãos. Na medida em que o
eleitorado pode conduzir ao Executivo e ao Legislativo representantes com
orientações programáticas distintas das contidas na Constituição, está aberto o
terreno para conflitos constantes sobre a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de medidas ínfraconstitucionais dos dois poderes. Conflitos
cuja solução acaba sendo submetida ao Poder Judiciário, transformado assim, de
maneira não prevista pelos constituintes nem desejada pelos próprios me:mbros
deste Poder, em responsável último por decisões tipicas de governo.

O detalbismo da Constituição judic:ializa a poJitica.e despolitiza as
dedslies. Em vez da independência e barmonia que fundam a govemabilidade
democrática, instaura-se assim o impasse entre os Poderes constituidos. Impasse
de conseqüências particularmente nefastas em matéria fiscal e financeira, na
medida em que as oscilações naturais da fazenda pública e da economia nacional
chocam-se com a rigidez da ordem constitucional.

A constitucionalízaçio de vastas áreas da vida social e econômica
acarreta o esvaziamento da atividade parlamentar, relegando o Poder Legislativo
à mera reprodução de normas já incluídas na Lei Maior.

Reverter esse quadro preocupante importa em devolver á classe polltica a
capacidade de, por suas maiorias e pelo voto democrático do Legislativo, n~
relações com o Executivo, administrar o Pais, ou seja, ditar com a necessária
flexibilidade os objetivos imediatos e os' instrumentos ordinários da ação do

Governo.

Daí por que as propostas de emenda constitucional do Governo têm como
pano de fundo a desconstitucionalização, ou seja, a retirada do texto
constitucional de normas que lá não deveriam estar por serem mais propriamente
matéria de politica de governo, passiveis de tratamento por legislação
infraconstitucional.

A supressão pura e simples desses dispositivos criaria, porém, graves
incertezas jurídicas e politicas. Para evitá-Ias, o Governo propõe que se adote,
quando for o caso, emendas com o triplo efeito de:

a) alterar, no que couber, os dispositivos sobre um dado assunto que
devam permanecer no corpo da Constituição;

b) eliminar da Constituição os dipositivos sobre o mesmo assunto que
devam ser tratados em legislação infraconstitucionaI;

c) manter em vigor como norma transitória, com as modificações,
cabiveis, os dispositivos eliminados do corpo.da Çonstituição, até a edição da
legislação infraconstitucional correspondente.

Com isso evitar-se-á o vácuo legaI que poderia ser criado pela supressão
de dispositivos constitucionais sem a simultânea aprovação das normas
infraconstitucionais.

Vem a propósito, aqui, a seguinte afirmativa de Ralph Dabrendorf numa
reflexão sobre os destinos da Europa Central após o colapso do comunismo: ''Em
questões de polltica constitucional não bá dois caminhos, ou melhor, só há dois
caminhos: a sociedade fecbada ou a sociedade aberta, ao passo que, na polltica
normal, uma centena de opções pode ser oferecida e três ou quatro geralmente o
são".

Não deixemos escapar a oportunidade de consagrar no Brasil a sociedade
aberta - a Constituição da liberdade, - devolvendo ao àmbito da política
normal e da atividade legislativa ordinária a centena de opções que o dia-a-dia da
vida social normalmente exige.

Tal é o espírito das propostas de emenda constitucional que o Governo
encaminhará ao Congresso Nacional a partir de amanhã.

Os temas de algumas dessas propostas e a respectiva fundamentação são
antecipados a seguir. Outros temas, ou novas propostas sobre os mesmos temas,
serão sucitados pelo Governo nos próximos meses, sempre no intuito de
oferecer, não um "pacote" fechado, mas contribuições para a decisão soberana
do Poder Legislativo.

Ordem Econômiça

A fim de consolidar a estabilidade economlca e assentar as bases
materiais da justiça social, é imprcscindivel eliminar da Constituição dispositiVOS
que restringem de maneira descabida a participação do capital privado nacional e
o estriÍngeiro nos investimentos essenciais ao desenvolvimento do Pais.

É o caso do modelo monopolistico do setor de telecomunicações. Mais
de 50 por cento das localidades brasileiras, 80 por cento das residências e 98 por
cento das propriedades rurais não têm telefone. A carência é estimada em 10
milhões de linhas, uma demanda que pode acentuar-se com a retomada do
crescimento econômico. Propondo a eliminação da exigência de controle estatal,
para que também as empresas privadas possam explorar os serviços telefônicos,
telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de
telecomunicações. o Governo não quer mais do que possibílítar investimentos no
volume necessário na expansão e modernização da infra-estrutura nacional de

telecomunicações. Ao mesmo tempo, mantido o regime de concessão, assegura
se ao Poder Público o instrumento básico para a adequada fiscalização do ,setor.

Propõe-se também emenda com o objetivo de fleXIbilizar o monopólio do
petróleo, permitindo à União exercê-lo através de contratos com empresas
privadas para a exploração das atividades de pesquisa e lavra, refino, importação
e exportação e transporte. Essa mudança possibilitará reduzir os custos de
exploração e produção de petróleo, derivados e gàs natural.

Outra proposta de emenda visa a eliminar o monopólio para empresa
cstatal estadual na exploração dos serviços locais e a exclusividade de
distribuição de gàs canalizado. Pretende-se, assim, tomar o setor mais
competitivo por meio da injeção de investimentos privado, mantendo-sc a
responsabilidade do Poder Público sobre a atividade, mediante o regime de
concessão.

A Constituiçãode 1988 estabeleceu discriminação entre empresa
brasileira e empresa brasileira de capital nacional, chegando a prever tratamento
preferencial para esta última. Essa discriminação perdeu sentido no contexto da
abertura da economia, com a eliminação das reservas de mercado, maior
interrelação entre as economias e necessidade de atrair capitais estrangeiros para
complementar a poupança interna. Propõe-se, em vista disso, sua eliminação do
texto constitucional.

Na mesma linha, encaminha-se proposta que permite a pesquisa e a lavra
de recursos minerais e aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica por
brasileiro ou empresa brasileira, mediante autorização ou concessão, sem
qualquer prejuízo do controle da União.

Também será proposta emenda remetendo para a legislação ordinária as
eventuais restricões ao capital estranp;eiro na navegação de cabotagem. Não faz
sentido manter a "reserva de mercado" para embarcações nacionais na
navegação de cabotagem e interior - exigência que implica em menor
fleXIbilidade na contratação do serviço de transporte de carga, acarretando
aumento de custos e de preços finais dos produtos, notadamente daqueles em que
o custo de transporte é significativo.

No setor de assistência á saúde, propõe-se emenda com o objetivo de
c1iminar a discriminação não justificada em favor do capital nacional,
assegurando a concorrência essencial para a melhora da qualidade e a redução do
custo dos serviços.

Reforma Tnbutária

As relações entre os contribuintes e o fisco precisam ser fortalecidas,
como condição bàsica para reestruturar os vinculos financeiros do Estado com a
sociedade.

As alterações legais do sistema tnbutário, quando freqüentes, dificultam o
adequado cumprimento das obrigações fiscais pelo contribuinte, além de onerar a
máquina administrativa. Um bom planejamento governamental deve
compatIbilizar necessidades de recursos e fontes de financiamento, evitando a
criação ou elevação de impostos para a cobertura de déficits conjunturais. O
sistema fiscal assentado em normas permanentes e de domínio público confere
maior transparência e previsibilidade às contas governamentais.

A profusão de normas fiscais e as constantes alterações tnbutárias
tiveram origem, muitas vezes, na combinação do processo inf1acionário com a
crise fiscal - o Governo tentando cobrir seus déficits e, ao mesmo tempo,
preservando receitas fiscais ameaçadas de corrosão pela aceleração infIai:ionária.
Com a cstabílídade econômica, haverá as melhores condições para promover os
ajustes fiscais necessários e garantir regras estáveis para o sistema tn'butário.

Os tributos precisam ser repensados, alguns até mesmo eliminados, mas é
essencial simplificar nosso sistema tributário, racionalizando-o e modemizando-o
para a nova etapa de desenvolvimento econômico. Isto não quer dizer que o
Governo pode renunciar a parte das receitas fiscais que financiam os serviços
prestados à sociedade, sem avaliar as necessjdades de gastos. Pelo contrário, é
necessário balizar as receitas para que o Estado exija da sociedade a menor
quota de sacrificio possívc1, sem MÍX3r de atender as prioridades sociais.

A simplificação tributária não quer dizer simples redUÇão do número de
tnbutos. Um único imposto pode ser mais oneroso e injusto que um conjunto
racional de impostos. Simplificar e criar principios para a capacidade
contributiva, eqüidade fiscal, eficiência e neutralidade ecol/ômica, em ambiente
de uma administração tributária eficaz e modernizada.

Estudos concluem que a carga tributária nO Brasil, em tomo de 25 por
cento do PIB, não é alta, mas é extremamente mal distribuida.

O sistema tnbutário, portanto, deve operar como instrumento que atenue
efeitos da concentração da renda e da riqueza no Pais, e como redutor de tais
disparidades. A concentração dos impostos em uma base de incidência restrita,
tanto no que se refere áqueles cobrados diretameute das pessoas fisicas como
aqueles cobrados das empresas, merecerá cuidadosa revisão.

O peso da tributação indireta também é alto no Brasil, atingindo
indistintamente os consumidores em qualquer nivel de renda, e o estrato mais
pobre da população. O efeito fina1 dessa tnbutação é rel!l'Cssivo e cnncentrndor.
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A busca de maiores receitas fiscais por meio da elevaç40 aIIquotu de
impostos e contribuições, agravou ainda mais essas distorções, porqiJe ampIioo a
carga tributária daqueles que já pagavam impostos ao invés de esteDder a
cobrança de impostos àqueles que escapam à tributação.

O sistema tn1mtario blllSileiro ainda contém dispositivos que afetam o
desenvolvimento e a expansão de certas atividades produtivas. O excessivo ÇUIfl)

tnoutario em setores e atividades econôDÚcas, decoITc, JDUitu .vezes, da
cumulatividade da incidência de impostos, que eleva a carga tnoutária a lIMia
gravosos. As distorções impositivas atingem e prejudicam, as deciIÕeI de
investir, im"bindo o crescimento da produção e a oferta de empregos. PIrI8 doi
impostos e contn"buições tem natureza cwnulatiYa, e incide em eucata _
diversas fases do processo prodotivo, a exemplo do IOF, IPMF, Cofins e do PIS,
tributos que, em conjunto, representam expressiva pon:ela da carga tribIdria
total. Os impostos que recaem sobre a produção e o COIISUD1O, aiada'que
incidindo sobre o valor adicionado, apresentam algum grau de cumulatividade.

A sobretaxação do investimento é também, fator de distorçIo da carp
tributária. Além de encarecer o preço dos produtos, im'be a criação de empl'C/IOlI

e o próprio desenvolvimento econôDÚco e social do Pais. Toma-se neceaário.
portanto, assegurar o aproveitamento integral dos créditos do IPI e do ICMS,
respectivamente, relativos aos bens de lISO, consumo ou atiW pamaDlIIItlI
aplicados na produção.

O elevado ônus tnlnrtário que incide sobre OS produtos agmola, ...
sido apontado como fator de desestimulo à expando do setor, anuIaDd.'), .....
vezes, a margem de lucro do produtor, particularmente do pequeIIO proclulxr.

Uma das distorções mais tradicionais do sistema tnbutário~
hoje na contramão da teoria e práticas internacionais, é a incidencia a=era\izada
de impostos sobre as exportações. Será corrigida para melhonr a
competitividade externa do Pais. As exportações estarIo sujeitas apeIIU ao
imposto de exportação, vedada a cobrança dos demais tributos, iDcIusi've
daqueles incidentes sobre vendas, a exemplo da ClllItribuiçlo para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contnbuiçio para o Pi'Dpaqsa
de Integração Social (PIS), do Imposto sobre operações relatiVlis à Cin:u\açIo di
Mercadorias (ICMS) ou Imposto sobre SeIviços (ISS). Com isto, a poHtica de
comércio exterior poderá ser exercida, de forma racional e integrada de acordo
com os interesses nacionais.

No caso do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a imunidadlI
constitucional já é prevista, embora não seja disciplinado, com clareza, o dirmlo
ao aproveitamento ou restituição de créditos do mesmo imposto, já pego nu
operações precedentes.

No tocante ao ICMS, que hoje ainda incide sobre as exportações de
produtos primários ou seDÚ-elaborados, será proposta completa deIoaeraçIo
alteração fundamental para o desenvolvimento das atividades produtivas inlemlS
éincremento das exportações brasileiras.

A diversidade de regras para os tn"butos é a ClIIISIl principel dai
dificuldades por que passam as DÚcro e pequenas empresas do PalI. A
complexidade do sistema tributário impõe custos adicionais para ela, que
operam em pequena escala e não dispõem de assessornmento tn1Jutário.c:oldb
As obrigações acessórias e burocráticas são tantas que, por vezes, cbepm a
superar as despesas com o pagamento dos impostos propriamente ditos.

A regressividade do sistema fiscal brasileiro é agravada PeJa fbrte
incidência de impostos sobre os produtos da cesta básica. Isso porque •
população de mais baixa renda gasta a quase totalidade do que ganha Da compra
de produtos que compõem a cesta básica. O peso relativo desta tn'bulaçlo para
os mais ricos que consomem outros produtos e poupam parte de SIIlIlI reodn, li
proporcionalmente menor do que pura os pobres.

A reforma tnllUtária que será proposta, prevê compensações para as
perdas de receita dos Estados em decorrência das isenções tn1mtárias às
exportações e aos produtos e instunos agrícolas.

A tributaçio dos bens de consumo, na fonna de impostos indiretos, DIa
difi:rencia ricos e pobres e, por isso, é menos jU!ta que a tnoutaçio direta. Para
cada produto o imposto é o mesmo, independentemente de quem o coosome.
Uma forma de amenizar esse efeito indesejável é diferenciar 1IJ a\fquotM do
impoIto de acordo com a essencialidade do produto. Taxando mais fortemente OI
produtos de consumo de luxo ou supérfluo, e graduando seletivamente as
aIIquotas para atenuar os indesejáveis efeitos concentradores dessa tnbutaçlo.

O Governo vai enfrentar a questão da reforma tributária levando em
CllIIIa a necessidade de resgatar a capacidade de realização de investimentos
p6bliCOI Da área social, e adotando os principios de simplicidade, eficácia,
eqtlidado e justiça social.

Reforma da Previdência Social

As distorções do sistema previdenciário brasileiro, já abordados DO

dillgllóstico da situação social do Pais, representam uma ameaça imediata ao
equilíbrio das contas públicas e um risco para a continuidade, a médio e 10Il80
prazo, da prestação dos beneficios hoje oferecidos. É dever do Governo e do
Coagresso Nacional ~nfrentar o problema agora, quando ainda é pouive\
molv6-1o assegurando os direitos adquiridos e as expectativas de direito.
Abster-se diante das dificuldades do tema significaria compaetuar com a
impIosIo do sistema num.fitturo·não muito distante.

As propostas de emenda constitucional que seda oferecidas pelo
GovImIo buscam garantir o equilibrio financeiro da previdência pública, tanto
pelo lado da receita como da despesa, incluindo as seguintes provid!ncias:

• ampliar a base de incidência das contnbuições sociais, incluiDdo
receitas financeiras, patrimonias e de outra IIIltureza;

• garantir a participeçio dos Estados e Municípios no fdl8llCiamento da
sepidade social, mediante exigência de contrapartida para a transferência de
rec:tnoI da Uniio;

• reml'ter para lei complementar a definiçio das prestações, prazos de
~ e hmite máximo de valor para os beneficios do regime gen1 de
previd!ncia social.

• desconstitucionalizar as normas referentes llOII critérios de
lIpOSeIItadoria e reajustamento dos beneficios dos servidores públicos;

• equalizar, dentro de princfpios de viabIlidade atuarial, os critériOl de
cOIItribuiçlo e pagamento de beneficios do regime de previd!ncia dos servidores
póbJicol com os do regime geral;

• desestimular a aposentadoria precoce de servidores públicos, vedando o
lICIÍIIIU10 de rendimentos Provenientes de aposentadoria com outros rendimeDtos
JlIlIOI pelo setor público;

• wdar a instituiçio, em tódas as esferas de Governo, de reJimes de
previd&Icia pelo exerclcio de mandato eletivo, que, por serem inviáveis do pauto
de vista atuarial, constituem privilégios custeados quase exclusivamente pelo
Tesouro público;

- apliCjll" aos magistrados, incluindo ministros dos tribunais superiOl'CS, OI

.'mesmos critérios de aposentadoria dos servidores públicos em geral;

• dar tratamento iSOllÔlllico aos servidores públicos civis e militares,
exceto no que se refere ao limite de idade para aposentadoria e regras de cálculo
do valor do beneficio, que devem observar às especificidades da vida nú\itar.
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1. BRASIL: Contas Nacionais 1986-1993
EmCR$I00J

Olscriminaçao 1966 1967 1968 1969 1990 1991 1992 11193

PIB a preços de mercado (R$ l00J) 1 4 29 426 10899 57100 618612 14.048588
ConslHTlO 2.710 8.154 56635 815.396 22578.804 123031.716 1.:D3.016.00J 29.897.619500
Invesllmento Inlerno Bruto 702 2.513 19.650 314.396 862713 3:l81000J 33347100J 7872'84QXl
Expoltaçlo de Bens e ServIÇOS nao·tatores 323 HX31 9425 104511 2345010 14043.820 177.760496 378946000J
Importaçao de Bens e Serviços nSo-fatores 233 714 4928 63919 1813.e.;,e 10.847.356 118.084171 292584700J
Poupança Intema Bruta 63:l
Poupança Externa Bruta 74 56 -1131 -2341 269755 628152 -27218928 38633616

FOIlIe: Fundaçlo IBGE.

2. BRASIL: Meios de Pagamento, Base Monetâria e Multiplicadores Principais Haveres Financieiros 1988-1994

(CR$b)lhtles)

Discrtminaçao 1968 1969 1990 1991 1992 1993 1994(5)

MeI01l de Pagamento - Ml 0.0 á,l 2,5 '0.8 104,6 2.331,4 23081
Papel-moeda em poder do p<lblico 0,0 0,0 1,0 3,6 38,9 934,8 8622
Depósitos 11 'lSta 0,0 0,1 1,5 7,2 67,7 1.396.6 14459

8a•• Mone!árta 0,0 0,1 1,6 6,3 63,2 1.421.0 17685
Muniplicador 1,91 1,53 1,55 1,70 1,51 1.84 1.31
Meios de Pagamento - M2 0,0 0,8 5,4 37,5 652,8 18.725,0 72172
Melas de Pagarnen10 - M3 0,1 1,2 7,7 53,9 llOS,9 27.200,7 117117
Meios de Pagamenlo - M4 0.1 1,3 10,4 71.8 1.354,2 40756,0 174711
Meios de Pagamento - MS 0,1 1,3 15,2 84,6 1354,2 40.756,0 174771
Principais Haveres Financeiros 0,1 1.2 12,7 13,8 1.249,7 38424,6 151690

FAF e Fundos de Renda Fixa· Curto Prazo (1) 10.3 133,7 2561,7 9446
Depós~osEspeciais Remunerados - DER 4,1 84,3 1.011,1 3345
Titulas Federais em Poder do PObIico (2) 0,0 0,6 2,0 8.2 248,4 7980,8 29529
Titulas Estaduais e Municipais em Poder do Público (2) 0,0 0,1 0,9 4.2 81,8 4840,0 6172
Depósllos de Poupança 0.0 0,3 2,4 16,4 253,1 8481,7 014945
TItulas Pn.-allos (3) 0,0 0,2 2,7 17.9 448,4 13549.3 57664
Valores 11 Ordem Banco Central- VOB (4) 4,8 12,7

1'0000e Banco Central do Bras~ I DEPEC
(1) ExclUI depósitos 11 \'ista dos FAF e dos FRF·CP
(2) Exclui titulas em carteira do Banco central, dos FAF, dos FRF·CP e de outras lnsütuiçOtls fonancelras.
(3) Inclui~os a prazo, Ielras de cambio e letras hipolecártas, excelo aqueles em poder dos FAF e dos FRF-CP.
(4) Saldo dos cruzados novos bloqueados porocasillo do Plano Brasil No\lO (março de 1990).
(5) Valores em R$ milh<les eainda preiminares.
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3. BRA5IL: Exportações 1986·1994
Volume em 1 [XX) toneladas

Valor em US$ milhlles

DiscriminllÇlo 19E16 19-34"

Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor VolUme Valor Volume Valor Voiume

Tolal 22.348. 133.833 33.789 100.666 34383 177.002 31414 168.005 31.620 165.974 35.793 167.321 38.597 182.646 39.863 177.7!J6
Produtos Pnmállos 7280 107972 9411 135477 9549 lM.116 8747138:n3 8.737 135 474 8834 131602 9366 142.861 10194 136992

AçiJcar Demefara 141 904 134 .oce 186 892 114 433 289 825 209 803 168 682 196 711 163 586
Calé.mGrão 2066 478 1.959 988 2000 904 1560 948 1108 853 1382 1005 970 1018 1065 964 1977 795
Cacau .m Amêndoas 273 135 286 143 215 134 134 107 128 118 86 84 84 84 98 96 93 75
Mlnóno de Ferro 1615 91.135 1615 95332 1.891 112815 2.233 118.475 2.407113497 2600 113.623 2.381 108.472 2 257 114.375 2065 110682
MiOOi'io deManganês 31 700 28 716 45 1046 63 1.035 83 924 86 B54 38 479 50 751 53 835

FIM110 em folhas 394 141 408 147 511 171 512 164 586 186 681 190 803 244 697 243 644 255
Farelo de Soja 1.253 6952 1.450 7602 2.023 8.127 2.136 9.671 1.810. 8744 1369 7489 1.596 8545 1.815 9.447 1.8-48 9686
Outros MInérios Metalúrgicos 83 3.066 75 2.621 133 4.712 145 4.001 163 5519 194 5.931 114 4.563 100 6.573 142 4411
Soja 242 1.198 570 3024 728 2.597 1.154 4.616 910 4077 448 2020 800 3736 946 4.180 1316 5366
Outros 1.182 31$ 1.520 3.520 lEro 4.077 1./100 3.774 1.485 3558 1680 3.385 1.871 3.779 2.082 5521 1.893 4101

Produtotllndustnalizados 14895 24687 18014 25890 24.079 32501 24.441 31.S 22.119 28.573 22.448 29.182 26.500 34;367 28918 38.689 29059 38 615
Sernrnanufaturados 2411 7.476 3.175 8462 4.892 10.«JB 5.807 13.383 5.108 11372 4001 10980 5.166 12480 5445 14375 6216 14777
Aluminlo em Bruto 350 297 587 397 1072 400 641 419 675 545 965 721 970 '785 900 772 860 674
Pasta Qulmica de Madeira. 319 B62 394 600 618 1.044 677 9El6 592 1.024 578 1357 734 1654 711 2387 740 1870
S.mimanulal. em Iefro eaço 414 2.442 480 2853 878 4.066 1.356 5.336 753 3408 952 4.323 919 4.00:1 1122 5265 9115 4300
Outros 1.«JB 3875 1.734 4.612 2.324 4.629 2.933 6.642 2.868 6.397 2176 4.579 2.543 5432 2.712 5951 3651 7928

Manufaluradol; 12.404 17211 14839 17428 19.187 22.003 16.634 lB.276 17.011 17201 17757 18202 21.334 21.867 23.473 24.314 22843 23838
Açúcar Refinado 190 1.196 100 1.005 162 781 158 504 18B 577 142 508 211 823 230 875 183 621
Calçados, suas Partes e Campo 1.026 68 1100 67 1281 72 1.312 82 1.164 71 1245 65 1.473 83 1!l32 129 \ 514 9\
Caldeiras, Aper e InIlr. Mec. 1.472 300 1.634 356 2.291 467 2.723 554 2.486 494 2597 462 2.843 518 3.324 978 3408 65D
Gasolina 385 2.703 629 3602 5B9 3846 520 2.906 4D5 I.S 236 1.140 282 1.516 403 2379 412 2744
MilquJnas e aparelhos Elétric05 771 85 B89 87 970 109 1.076 124 1.023 108 3612 366 1159 136 1320 173 1290 165
Malerlal de Tlllnspol1e 1569 366 2775 587 3054 646 2.995 578 2.299 397 2.217 236 3.440 801 3.433 560 3.459 i29
Papel. SlIlS Manufatura. 347 002 365 00:1 684 1.104 tal 899 613 957 657 41 709 1.24:> 797 1.424 856 1417
Produtos Qulmicos OrgAnlcos 512 941 611 1.079 870 1.191 792 1.049 743 1.027 732 64 751 1.111 750 1.237 n2 1205
Produtotl SldenlrglcOll Manut. 1.179 3.797 1080 3.200 2.353 6.165 1.642 3.m2 1.644 3.920 2.648 6.591 2.747 7.344 2.m 7.631 2.409 5945
SucodeLaJlll1a 678 803 !ro 755 Uo44 664 1.019 724 1.468 954 900 914 1.046 974 827 1.175 878 1046
Outros 4.275 6235 4.717 5791 5.789 7046 5.588 6.868 4.960 7039 2.771 7789 6.673 7.541 7560 7.433 7664 G2l3

Operações EspeciaiS 173 1.174 188 1.087 299 1.668 393 1.257 5-48 1.219 435 1.318 459 1.352 313 1.098 610 2189

FDllte5ECEX. Banco central do B<ulI.
11 Dados pr.lilmnares.
21 Dados preliminares JaneirolNovemllfo.

4. BRASIL: Importações 1986·1994
Volume em 1.0c0 toneladas

Valor em US$ milhlles

Discriminaçlo 19E16 1004 "

valor Volume Volume Valor Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume

Tolal 14.044 00.005 15.052 61975 14005 58065 18.263 57.293 20661 57.212 21.041 63278 20.554 88.057 25.480 77.813 26.326 75505

Bens de COIlSumo 1900 1369 1522 841 1373 473 2619 1.135 2789 1813 2790 1688 2244 1157 2741 1572 3596 3080

Ailmon1otl 1098 1321 643 795 376 437 1.249 1.080 1379 1.763 1.275 1.627 850 1.098 1090 1.366 1708 2701

VesluáriO 199 34 223 33 196 20 412 39 321 29 356 35 281 28 365 51 414 52

Outros 702 14 65B 13 801 16 958 16 1.089 21 1157 26 1113 31 1286 133 1474 3D7

MIléfias Primas 5.041 18.109 4.863 18.108 4901 10.413 6.342 11.001 6.577 13241 7.437 18.317 7.115 19.508 9.076 22.536 9925 25125

Tngo 2-48 2.255 25D 2.741 97 941 211 1.:nl 295 1962 45B 4.672 542 4.437 726 5666 675 5363

Fertitzantes • Adubos 295 3765 317 3815 313 3.208 282 2.633 319 3007 376 3494 441 539il 511 4938 573 5705

ProdUtos Qulmicos 1.868 2.161 1.942 2.420 2078 2.008 2.400 .1.881 2631 2404 , 2.832 2882 2.745 3004 3435 35«) 3883 3822

Pasta, Madttra, Celulose e Obra. 192 296 200 J,18 200 247 AD1 445 394 4:>1 445 481 339 347 422 492 491 5B4

Obras de Plá6llcos e Borrachas 417 191 476 224 224 535 f329 262 868 277 740 351 ~7 357 1.012 580 1100 814

Ferro Fundldo e Aço 323 105B 286 682 263 228 420 652 373 337 342 296 35B 424 368 383 387 3é.9

Mel'" Nao-Ferrosos 275 181 369 262 281 118 441 128 412 13:1 433 163 410 151 437 210 474 704

Oulrotl 1.423 8192 954 5608 1376 3.1:30 1.489 4.292 1.465 4717 lB14 5.978 1.543 5.390 2.165 6747 2282 7784

COflbutItlve,s e Lubrlrocantes 3.540 4:>.793 4709 M.754 4136 46.966 4.4:30 44.328 5363 41899 48-48 42.974 4.800 47.053 5.072 53180 4242 46474

Petróleo e00_ 3.020 31.522 4.123 33.222 3515 350«1 3.753 32.457 4.734 33.809 4073 29.661 4.141 33615 4399 39.239 3801 34141

Oulras 520 9271 586 11.532 621 11.926 677 11.800 629 11.090 775 13.313 719 13438 673 13921 641 12333

Bons de Capotai 3464 334 3958 272 41$ 233 4872 231 5932 259 5958 299 6335 339 8591 545 10563 846

Material de Transporte 750 100 947 109 525 63 003 48 758 41 995 84 1.283 103 2.320 230 2.900 41B

M!lqulnas e Material ElélrIoo 2.714 154 3011 163 3670 170 4179 182 5.176 210 4971 215 5.052 236 6271 315 7594 398

FonIe:SRF-CoIec e Banco Central do Brasi
11 Dados prelirninates.
21 Dados preliminar.s Jane"oINovembro.
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5. BRASIL: Intercâmbio comercial 1986-1994
US$mllhOe.

Discriminaçao 1966 1004 "
Export Im Ex I . E rt. E Im E rt. 'Im rt. Export. Import, Export Import. Export Import

Total 22.346 14044 18.592 33.789 14.Em 34.383 18.283 31.414 20.661 31.620 21.041 35,793 20.554 38.783 25.711 :39883 28.326

Total, exclusive OPEP 20550 11,533 15180 31.703 11561 32559 14005 29616 16230 29.667 17.529 33907 17.159 36933 22541 38518 25598

AELC 848 644 652 5:39 742 559 939 622 !XiS 532 968 432 891 503 1 DOO 704 1248

Aladi 2040 1710 1004 3,068 1.707 3.041 3.110 2,792 3197 4378 3.180 7184 3,279 8755 4290 8602 4993

Argenlma 678 737 5BO 975 707 710 1.2:39 6:39 1412 1476 1.615 3070 1687 3661 2626 3,773 3105

Chile 246 278 353 541 34El 003 515 4B4 465 677 494 9ZO 475 1.110 43B 907 ::00

Uruguai 203 301 247 321 314 334 596 295' 5B5 337 434 517 343 775 431 666 542

Paraguai 2B9 150 66 341 117 321 359 379 330 496 220 541 185 961 272 949 302

México 156 151 214 274 116 431 194 5Il5 190 75B 204 1111 341 995 295 971 284

Oulros 466 93 144 616 104 500 207 400 HS 634 193 1.015 246 1.253 228 1.336 252

Canodi 436 434 410 874 419 888 456 522 406 4B4 511 402 471 455 655 452 662

CEE 5,em 3.174 3,364 9,342 3.227 9.937 3.736 9852 4.232 9.850 4.679 10730 4.562 101m 5800 10874 7100

Alemanha 1,009 1,285 1449 1.424 1.435 1.583 1.483 1.788 1754 2158 1.902 2.078 1693 1,624 2.277 1860 2929

Palses Baucos 1.2m 253 287 2,583 244 2.671 359 2.495 336 2.147 34El 2347 356 2488 424 29il 467

lIalia 910 349 333 1.378 2B9 1.655 436 1.596 649 1.353 792 1.626 823 1.312 1012 1.512 1418

Reino Unido 648 34B 379 1.065 403 1.032 433 945 416 1057 456 1.294 404 1140 525 1110 B36
França 718 5B9 601 850 574 916 529 902 573 864 006 649 583 791 632 818 742

Bélgoca 4B4 103 128 921 129 967 212 980 168 1,004 213 1.184 20B 1168 289 1217 417

Espanha 447 62 107 71S 88 697 116 704 211 7lJ6 223 753 156 675 230 646 250

OLJtros 266 167 80 372 65 416 166 442 125 481 138 500 . 133 610 360 BOO 241

Comecon 863 400 3936 1.043 320 002 323 704 359 368 352 375 344 522 415 496 389

EUA 6.306 3228 3187 8.714 3.121 6.014 3.922 7.675 4.412 6,361 4.974 7.120 4.949 8028 6028 8201 6578

Japao 1.514 882 843 2.271 960 2.312 1.204 2.350 1.247 2557 1.213 2.324 1.140 2.313 1.519 2311 1554

DemOlsPalses 2.876 1.061 1184 5,852 1065 6810 1.005 5.009 1.422 5.157 1.674 5340 1.523 6349 2765 6876 3074

OPEP 1.798 2.511 3.412 2066 3,044 1.824 3.568 1.796 4.431 1.953 3,512 1888 3,395 1.850 3170 1345 2728

Font.:SECEX, SRF-CoIec e Banco Central do BIIM
11 Dados preIlmlnares

'2J Dados preliminar•• Janellolnovembro.

6. BRASIL: Indicadores diversos das relações econômico-financeiras com o Exterior 1981-1994

Oiscriminaçao 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1967 1966 1969 1990 1991 1992 1993 1994

"
Taxa de Cambio - Variações Percentual.

COlnpra - Final de Perfodo 95,1 97,7 269.4 223.6 229,5 42,4 383.6 959,2 1384,2 1:391,7 533.9 1059,1 2532.6 611,6

Compra - Média Anual 76.6 93,2 221,7 217,6 237,9 119,4 189,4 571,9 964,7 2304,8 503,9 1013,7 1882,4 1859.9

Venda - Final de Perlodo 95,1 97,7 289,4 223,6 229,5 42,4 383,6 959,2 1384,1 1:397,3 528,5 1059 2532,S 613.4

Venda - Média Anuol 76.8 93,2 221.7 217,6 237,7 119,5 189,4 571,9 965,6 2304,9 501,3 1012,1 1882,4 18ãS'.8

ReselVas InlernaClonals (US$ milhOes) 11

Cabca 938 -1555' 75~_ 71'BJ 45B5 4433 5359 7268 . 8751 B552 19008 25878 40441

Balanço de Pagamentos 7007 32lIl 3757 11033 10631 . l5330 6700 8116 6736 ·9175 8763 23268 31710 42474

LlqllldeZ 7007 3194 4563 11935 1110! 6700 7458 9140 9679 9973 9406' ·23754 32211 42845

Fonle. Banco Central do Brasil
11 A partir de 1968 exclui o Blnco do Brasi.
'2J Posiçao .m outubro.
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7. BRASI.:~ da Divida Mobiliária Intema Federal e Taxas de Juros 1984·1994

RSl.OOII

Dioailni.-çID 1984 1985 Ieee 15IEl7 '1ll88 1ll8Q 1900 11191 1992 1993 1994

T<úI
Em corIIDdDBancoc.ml 14 52 272 2.181 15.757 300.862 5.718.780 29.344.892 373273.631 7.722.117.131 23.973.00:>.00:>
F_ cID Banco c.nRl 23 94 131 834 11.485 256954 804.449 4.4932111 163.1173914 4.987569 2llO 62529 54B a;a

ORTNIOTN
Em CiIlteir. cID lIMlCO cenlral 13 33 153 9Il6 6.396 880

~,Fora cID Banco CIIllIaI 22 91 54 225 :UDS 271 169 250 812 1001
LTN

Em carIeíra cID Banco Cenlral 2 19 119 194 61.174 O
For. cID Banco ConIral O 3 3 15 · . 250.155 240.199008 519 000 doo

~BTN
Em carteira do Banco Central ·
Fora do Banco Coí:úal . - - 5.D4ll 37.433 186.434 213377 4966.405 36-iJ7317

I'LFT
Em carleira do Banco central : " · 2.lUl 239.212 257.481 3941.784 25387.964 949
Fora do Banco ée(rttal : . . .~.. · 7.f67 251.1133 505.631 2.752009 8.880.559 187.883.778 7.86700:>00:>

BTNE
Em carteua do Banco Céfllral 3.946927 14602244

8Fora do Banco Contral : •
LTNE 1;12

Em carteIra do Baoco Cenlral UXl2 6.750 llD.77ll 1.453197 6.852.027 86304.135

~Fora do Banco Cenlral : · · .
NTN

Em carteira do Baoco Central 3748.838 261581532 7722116182 23 9'/3 mo 0CXl

~Fora do Banco Central : - 564926 59008.351 3 477240.945 26 996 677 040
LBC

Em cartaíra do Banco Cenlra'
Fora do Banco Central : 74 594 11.061 265.437 59387$ 923 2132514030 1;12

BBC
Em carteira do Banco Central
Fora do Banco Cenlral . · 721563 89852021 1077268030 24975949669

Taxa OYer-seIlc 242,5'l1t 272,8% 68,6% 353,0% 1067,7% 2407,3'lb 1153,2% 536,ll'llo 1549,4'lIt 3lllD,O% 1153,6'lb
IGp·D1 (centrado) 2/31 227,ll'llo 242,7% 61,0% 431,ll'llo 1117,9% 2012,ll'lb 1216,9'lb 596,7% 1167,3% 2851,5% 933,4%

OYerreal 4,4'l1t 8,8% 4,8% -14,8% ·4,9')(, 18,7% ·4,8% -8,6% 30,2% 7,1% 21.3%

l/Valores anteriores. JUlIll4con....rtldos pela URV deJunS4 (CR$ 2 750,(0).
2J IGP·D1 cenlrado om fil)l\ de mas, ou seja, I média u-am~lrIca do nWi de rel..ênCla e do mh po.arior.
31 EstimallVl do IGP·OI para o mia de JsnI!l5 = I 'lIt.
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8. BRASIL: Saldos da Dívida Líquida do Setor Público 1991-1994
RSmllhOOS11

Discnm.naçao 1991 1992 1m3 1994 SeI. 11

Valor... % do PlijValores % do PlâValores % do PIBIVaJores % do PIB

DIVIDA TOTAL 56.1 43.51 678.3 42.76 17817 38.56 147.968 31.73
Govemo Federal e 8anco Central do 8rasil 18.8 14.58 221.8 13.re 5.207 11.27 55.:353 11.87
Governos Estaduais e Municipais 10.6 8.24 168.5 10.62 5.001 10.82 49.217 10.55
Empresas Estatais 26.7 20.70 288.0 18.15 7.610 16,47 43.3ilB 9,31

DiVIDA INTERNA 20.5 15.94 3:36.8 21.23 lD.054 21.78 108.862 23.35
GOVERNO FEDERAL E 8ANCO CENTRAL DO 8RAS (3.2) (2,47) 15.0 0,95 1002 2.17 27.268 5.85

Div Mob fora do 8anco Central 4.5 3.49 164.0 lD.34 4968 10.80 59.006 12.78
Divida Bancána (2.7) (2.08) (35.1) (2:25> (1.103) (2.~) (10.328) (2.21)
ArMC8daÇIO a Recolher (0.1) (0.08) (3.9) (0.25> (74) (0,16) (1.611) (0.35)
Previdlncia Social (0.0) (0.01) (4.6) (0.29) (125) ,0,27) (1.732) (0.37)
Ag6ncias DescentraliZadas 0,1 0.11 5,5 0.35 = 0.48 2.123 0.46
A'JÍflOMF-3:l (9,6) (7.43) (115.7) (7.29) (3.C%'i6) (6.61) (19.3)2) (4.14)
Ceflirocado de Prlvaltzaçao. Olvida Vencida

0.40 8,B 1.1314e Renego<:13da e Tltulos da Olvida Agrária 0.5 0.56 101 0,22 O.~

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) (1,4) (1,12) (23.2) (1.46) (788) (1,71) (8.948) (1,92)
Tltulos Estaduais e Munictpais (0.9) (0.67) (0.2) (0.Q1) (9) (0.02) O 0.00
8a.. Monetana 2.3 • 1,79 25.2 1.59 517 1,12 12.788 2,74
Depósrtos em NCzS no BCB (Lei n" 8.024) 3.8 2.!iS 0.0 0.00 O 0.00 O 0.00
Recolhimento Especial RemUneradO - RER 0,5 0.38 6.2 0.39 204 0.44 1.495 0.32
Outros Depósitos no 8CB 1,8 1,27 24,7 1.56 748 1,62 10.111 2,17
Créditos do 8CB as Inst Financeiras (0.7) (0.51) (17,4) 1.10 (121) (0.26) (10.912) (2,34)
DemlisCon13s (0,8> (0.50) (9.7) (0,61) (261) (0.58) (2,419) (0,52)
Carteka de Fundos de EnlId AutOnomss em Til Púb (0,6) (0,46) (9,0) (0,57) (2«J) (0.52) (4.514) (0,97)
Olvide Assumida pela Unilo Lei 8727tr!3 6.794 1.46
C"ctllooI da Unilo Lei 8727tr!3 (7.688) . (1,e3J

GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 9,0 6.97 148,7 9.37 4.4515 9,64 45.180 0,00
Olvide Mobiliária fora do 8CB 2,7 2,08 00,8 3.82 1.992 4.29 12.900 2,79
01_ Mobiliária no BCB O,ll O,trl 0,2 0.01 9 0,02 9.384 2,01
Tllulos em Tesourana (0.3) (0,20) (5.1) (0.32) (62) (0,13) (1.098) (0.24)
Dlvlda Bancária e Agências Descentralizadas 4.5 3,47 76.9 4.64 2.118 4.58 16.473 3,53
ArrecadaÇllo • Recolher (0,0) (0.02) (0.4) (0.03) (8) (0.02) (102) (0,02)
Oepósitos • Vista + Depós.Agências Oese. (0.4) (0,31) (2,8) (0.18) (93) (0.20) (1.242) (0.27)
AVISO MF-3:l 1,7 1.29 19,4 1.22 510 1.10 3.081 0,66
Olvida Reoegoc'ada Let 8727tr!3 5.685 1,22

EMPRESAS ESTATAIS 14.7 11.44 173,1 10.91 4.006 9;97 36.415 7,81
Divida 8ancána 5,7 4.43 66,1 4.17 1.825 3,!iS 18.017 3.86
Oep6sllos a Vis13 (0.1) (0.07) (1,2) (0.07) (18) (0.04) (279) (0.06)
Emprerteiras e Fornecadores 0.3 0,28 4.1 0,28 100 0.22 46B 0.10
Oebêntures 1.2 O.SO 11.7 0,74 2B3 0,61 2.506 0,64
Cartetra das Empnasas Estalais (0.3) (0,21) (3,9) (0.25) (129) (0,28) (2.521) (0,64)
A'JÍflO MF-3:l 7.9 6,14 96,3 6,07 2.545 5,51 16.221 3,48
Olvida Reoegoctada Lei 8727tr!3 2.003 0.43

DIVIOA EXTERNA 35,5 27,57 341,5 21,53 7.754 16,78 39.106 8.39
GoYemo Federal e Banco Cenlral do Brasil 22,0 17.05 200,8 13.03 4.205 9,10 28.006 6,02
Governos Estaduais e Municip... 1,6 1.27 19.8 1.25 548 1,18 4.036 0,87
Empresas E'loI3is 11.9 9.25 114.9 7.24 3003 6.50 6.963 1.50

Fonte: 8l1Cti110EPEC
-/08S.:PIB em doZe ni_a preços do finllldo llIlimolnts do periodo, ajus_ pelo denator impllcKo - Oen.lGp-DI centrado.
l/ • De 1991 a junht>94: valores em CruzIliros foram dMdidoll por 2.750 • transfOrmados em Reais 21 Dados Preliminares.
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9. BRASIL: Indicadores de Endividamento 1980-1993

US$ bllhOes

DI5Cnrninacao 1geO 1981 1982 1983 1984 19E!5 1986 1987 1968 1969 1900 1991 1992 • 1993

ServIÇo da Divida 14,1 17,6 20,6 12,6 13,0 12,6 13,6 9,7 19,3 12,6 6,1 12,0 12,4 16,3
Amortlzacoes 11 6,7 7,5 B,I 2,6 2,1 2,3 3,7 4,2 5,531 5,62J 4,6 2J 5,32J 6,6 2J B,4 2J

Juros Brutos 7,4 10,3 12,5 10,0 10,9 10,5 10,1 5,5 21 13,6 7,2 2J 3,5 2J 6,7 2J 5,6 2J 7,9 2J

DIvida Registrada (A) 53,6 61,4 70,2 61,3 91,1 95,9 101,6 107,5 102,6 99,3 98,S 93,0 110,6 114,3
Olvida Nilo Registrada (B) 10,4 12,6 15,3 12,4. 11,0 9,3 9,4 13,7 10,9 16,2 26,9 31,9 25,1 31,4
Olvida Total (C)"(A+B) 64,2 74,0 65,S 93,7 102,1 105,2 111,2 121,2 113,5 115,5 123,4 123,9 135,9 145,7
ReselVas Inlernacionais (D) 6,9 7,5 40 4,6 12,0 11,6 6,6 7,5 9,1 9,7 10,0 9,4 23,6 32,2
Créditos Brasile~o. no E><Ierior (E) 2,0 1,6 1,7 2,4 2,6 3,4 1,7 2,6 2,2 2,5 2,2 2,1 2,3 2,1
Haveres de Bancos ComerClllis (F) 1,5 2,1 2,1 1,9 2,3 2,0 1,4 1,4 1,6 2,4 2,6 1,0 5,1 6,4
Olvida Total liquida (G)"(C·D·E·F) 53,6 62,6 77.7 64,6 65,0 66,2 101,3 100,7 100,4 100,9 100,4 111,4 104,7 103,0
Exportacoes 20,1 23,3 20,2 21,9 27,0 25,6 ~,4 26,2 33,6 34,4 31,4 31,6 35,6 36,6
PIB 219,6 23:J,9 246,7 246,0 2n,9 3:J5,6 337,9 361,7 375,9 406,1 406,4 427,6 437,2 473,0

Mernofando (Em percenlagem)
6«vIço da DIYida/ElcportacO 70 76 102 56 4B 50 62 37 57 37 26 38 35 42
S~ico da Dlvida/PIB 6 6 6 5 5 4 4 3 5 3 2 3 3 3
Divida TotdUExportacoes 319 316 423 428 376 411 496 453 336 336 :l93 392 360 3n
Olvida ToIaUPIB 29 32 35 3B 37 34 33 34 31 26 31 29 31 31
Olvida ToIalllquldalExportacdes 266 263 3B5 387 315 345 452 419 297 293 345 353 292 267
DIvida TotalllquidaIPlB 24 27 31 34 31 29 31 31 27 25 27 26 24 22

Fonte' 6anco Central do Brasi.
I> PrMminar
11 Exclui pagamenlos em moeda nacional. Nao estao consideradas as amortlzacoes refinanciadas, a partir de 1983,
21 Exclui pagamentos em lIl1a6O,
31 Nao Inclui pagamenlo de Bridge loan no valor de US$ 955 mllMes.

10. BRASIL: Necessidades de Financiamento do Setor Público 1991-1994
Fluxos em RS milhoes

Discrimlnaçc10 1991 1992 1993 1004

Total Nominal 16,1 299,6 9.219 91.767
Governo Federal e Banco Central 3,9 100,2 3.415 35,311
Governos EstaduaiS e MunICIpaIs 5,9 100,5 3,626 37,944
Empresas Estatais 6,3 62.9 1.976 16,512

Total Operacionai 0,1 17,5 175 (2.715)
Governo Federal e Banco Central 0,0 7,4 133 (3,542)
Governos EstaduaiS e Munte1pOls (0,4) 4,3 16 m
Empresas Estataio 0,5 5,B 26 55

Tolal PrimáriO (1,6) (4,2) (245) (9.673)
Governo Federal e B.nco Central (0,6) (3,6) (77) (5.712)
Governos Estadu.1S e MunICipaiS (0,6) (0,2) (63) (2.CHl)
Em_EstataiS (0,2) (0,1) (66) (UI61)

TalaI Juros Reais 1,6 21,7 421 6.957
Governo Federal e B.nco Central 0,6 11,2 210 2.170
Governos EstaduaIS e MUlllCipais 0,4 4,5 99 2.asl
Empresas Estatais 0,7 5,9 112 1.936

PIB (BCurnullldo no ano) 21 57.1 619 14.049 234,007

Em percentagem do PIB

Total Nom,,,,,' 26,24 48,43 65,82 39,22
GoYerno Federal e B.nco Central 6,90 17,49 24,31 15,!»
Governos Estaduais e MUnicipaIS 10,32 17,54 27,25 16,21
Empresas Estatais 11,03 13,4) 14,06 7,91

TolIil Operacional 0,20 2,84 1.25 (1,18)
GoYerno Federal. Banco Central 0,08 1,20 0,95 (1,51)
~ EstaduaiS e MunlClpalS (0,72) 0,70 0,12 0,33
Empnosas Estatais 0,83 0,93 0,19 0,02

Total PrimáriO (2,88) (0,67) (1,75) (4,13)
Governo Federal e B,,"co Central (1,05) (0,61) (0,55) (2,44)
Governos EstaduaiS e MunicipaiS (1,47) (0,04) (0,59) (O,Bll)
Empresas EstataiS (0,35) (0,02) (0,61) (0,60)

Total Juros Reais 3.00 3,51 2,99 2,97
Governo Federal e Banco Central 1,14 1,82 1,49 0,93
Governos EstaduaiS e MUniCipaIS 0,76 0,73 0,70 1,22
EmpresaS Estatal. l,t8 0,96 0,79 0,83

Fonte: Banco Central· Departamento Econclmlco
11 ~ Dados Prelín1lnares
2/- PIB a preços correntes.
Obs.: De 1991 ate Junno de 1994. os valores em CnJZOfr05 foram dIVidas por 2,750 e transformados em reaIS.
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11. BRASIL: Endividamento Externo Bruto 1982-1994

Saldos em US$ mllhOes

DIscrim111llÇ1o 1962 1963 1964 1005 1966 1967 1968 . 1969 1900 1991 1992· 1003 1994

A. Olvida tolal (B.C) 85.487 93746 102.127 105.171 111.203 121.188 113511 115.506 123439 123.910 135.949 145660 149506
B. Olvida registrada no Banco Cenlralll 70197 61.319 91001 95857 101.759 107514 102555 99285 96548 92996 110835 114270 119100

Empresllmos do FMI 544 2648 3967 4.008 4AEIO 3.938 3075 2.439 2205 1173 TSiJ :n; 23J
USAID • "Empréstimos Programa" 470 44El 43:1 410 3B8 372 347 340 340 340 340 204 204
Il&lus 2610 2226 1737 1919 I.EI01 1589 1586 1126 1147 2.4EIO 10.376 10270 54164
Financlamenlos de ImportaçOeS 13520 16242 18.379 22.63J 27.713 33600 33031 34.251 34952 32235 38351 36282 36520

Enlldades II1lemaClOllOis 3647 4324 5.714 7.411 9.009 10027 10195 11.514 12001 11462 11.057 10581 10629
81RD 2341 2588 3.905 5057 6.367 6.93í 6946 8310 85!l3 8227 7.173 6.451 6555
BID:!J 1202 1367 1397 1.920 2071 2~ 2.591 2.380 2624 2.488 3.235 3510 3421
CFI 3Jl 3J3 2B5 279 231 222 252 ~ 474 455 450 479 550
Oullas 3 66 127 155 390. 466 406 419 390 292 199 121 103

AgêncIaS governamentais 3.6EIO 4.~ 6.173 7.792 10.225 12.670 13003 13380 12847 10911 19834 19.629 19932
USAID • "EmprHlilllCl& Projlllo· 519 518 466 476 400 488 476 462 456 453 282 324 200
USDA - lel no. 4IlO. TI'Igo (VI, VII e VIII ACOfdoG) 50 44 37 3J 23 18 14 14 14 14 14 14 9
Tngo • oolros financiadores B39 1168 1.375 1.125 007 661 444 97 70 81 78 76 67
Eximbank· EUA 934 981 789 674 633 532 457 355 335 295 188 180 132
Eximbank - Japlo 477 502 384 349 510 602 523 370 356 340 167 159 70
Kredllanslall rurWlederaulbau 613 722 644 796 1.167 1.503 1.398 1.527 1863 1681 1.43:1 1224 1188
OPIC 2 1 1 1 1 1 1 1 ,I t 15 15 14
Outras J( 256 469 2.477 4341 6.734 8.865 96E1O 10554 9.752 80*5 17.660 17637 18243

Oulro. rJl1ancladoi'e. 5.963 7.513 6.492 7.427 8.429 10.912 9833 9357 10024 9862 7.460 6002 5959
EmpréstlffiO& em~a 52915 59633 66.467 66.195 67.185 67.938 64456 61002 57856 56720 60.991 67179 27943

Resoluçao n' 63, de 21.8.67 16145 15115 1363J 11.379 8.772 6831 4317 2604 2036 1792 6044 8863
Instruçao n' 289, de 14.1.65 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
lei n' 4 131, de 3.9.62 36.763 44511 52.B3J 54.800 58.406 61.~ 60133 58.470 55812 54920 54939 56.3JB
Empr~timos diversos 138 121 111 115 82 68 58 47 45 38 38 :lO 28

C. Olvida nao-regislrada 15.290 12427 11.036 9.314 9.444 13.674 10956 16.221 26893 3J.914 25.114 31390 3J397
Unhas de crédrto de importo de petróleo 4059 3638 3.3J9 2.880 2.493 2.159 1931 1.359 1.5€B 2.016 2.438 2.366 1.968
Outra. Nnhas de cr6dllo 627 439 370 148 796 963 1212 1.300 1.582 4&4 295 11 64
BlIIlCOf> comerciais (ob!igaçOes) 6404 5520 6.870 6007 5.459 5905 6.638 7.228 8.352 9354 15.740 '21915 27917
OperaÇÕeS especiais 4.200 2B3J 487 279 B94 4647 1.177 6265 15.390 19050 6.641 7Q;;B 408

11A. poslçOes aCIma rererem-se a dados de registro de capjlais eretuados no Banco Central, correspondendo a divida de médio e
lCll\lJO prazoG, n&o clllle!lClOllOOOK\IlÇfJO com 0& nutnelO& apr..eml\dO$ no balanço <lO pagamenlO&, que eapeclttellm IngresllOS e
saldeS e1euvamertle oc:o<ooo. no _relclO.

2l1nctu1ive financiamento de Hl\'Iços e cUllotllocais.
;,/ Inclui valOles reescafonados junto ao Clube de Paris.

12. BRASIL: Petróleo bruto e derivados; produção. importação, exportação e consumo aparente 1980-1994
US$mllhOes

D.scriminaÇIo 1960 1961 1962 1983 1964 1985 1966 1967 1968 1969 19EID 1991 1992 11 1993 11 1994 >J

Petróleo Bruto
Produçlo Nacional (m~ bId) 187 220 268 339 474 563 5!l3 5EIO 576 616 653 648 651 655 682

Importaçiles
(MIl bId) B69 845 796 729 649 545 601 624 639 592 571 526 528 400 471

US$Mi/hOes 9372 10004 9566 7822 6735 5418 2786 3859 3194 3380 4354 3371 30lIl 2138 2069

US$Ib 29,47 34,38 32,84 29,40 28,35 27,24 12,70 16,94 13,66 15,70 2O,EIO 17,56 15,88 14,64 13,28

ExporlaçOes
(MUbId) 15 22 1
US$MII1Oes 178 270 13

US$Ib 32,58 33,51 28,00

Del'ivados de Petróleo
ImportaçOes

(MllbId) 44 28 69 31 14' 36 44 52 B6 60 70 106 166 382 :llJ4

US$ MiIllOes 472 402 554 357 131 276 234 264 321 364 381 702 1073 2261 15i2

US$Ib 29,3J 39,32 22,01 31,58 25,57 21,00 14,57 13,91 10,20 12,41 14,87 16,58 17,66 16,21 14.89

ExportaçOes
(Mllbldl 37 81 100 120 184 169 131 149 155 129 92 73 87 131 129

US$MihOes :l6O 966 1149 1121 1793 1606 674 930 876 B32 672 521 619 863 B3J

US$Ib 25,85 32,87 29,15 25,59 26,62 26,04 14,10 17,10 15,42 17,64 20,01 19,45 19,38 17,99 17,27

Produçlo Consumo Aparenle ('ll.l 17,59 22,07 26,67 34,66 49,74 57,74 53,57 52,82 ,50.26 53,15 54,33 53.61 51,75 50.53 51.38

Tolallmport. de P«r6leo e <k<lvados
US$MiMes 9644 11006 10120 8179 6866 5694 3020 4123 3515 3754 4735 4073 4142 4399 3601

ToIallmport. de Petróleo e Darivadosl
ImportaçOea Totalll do BrasM (...) 42,88 49,82 52,18 53,01 49,34 43,29 21,50 27,39 24,07 20.58 22,92 19.36 20,15 17,26 12,71

ToIallmport. de Petróleo e Deriwdosl
ExporlaçOes Tolais do Brasil (%) 48,EIO 47,25 50,16 37,35 25,42 22,21 13,51 15,72 10.40 10.92 15.07 12.88 11.57 11.40 9.03

Fonte.PETROBRAs, SECEX e Banco Cenlral do Brasil.
11 Dldos preliminares
21 Dados preliminares alé novembro
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13. BRASIL: Preços e salários 1986-1994
VariaçBo%

D15crimlnaçlo 1966 1!l67 19E1S 11189 1900 1991 1992 1993 1994

Indice de Preços ao Consumidor - IPC 63,50 432,::0 1.006,«l 1.759,00 1.f67,70 493,00 1.156,20 2.628,74 1.237,99
Indice do PrlÇ<lS ao Cooaumldor AmpIlado - IPCA 91,90 363,00 9OCI,oo 1.973,00 1621,00 473,00 1.119,00 2.<In,14 916,46
Indlce Nacional da Preços ao CllI1SUmídor - INPC 56,00 3!l5,oo 993,00 1.864,00 1565,00 475,00 1.149,00 2489,11 929,32
Indica Geral da Preços - Disp. Inlerna -IGP-DI f6,00 415,80 1.037,00 1782,90 1476,00 480,20 1,156,00 2.708,55 1003,84
Indica de Preços por Alacado - Disp. Interna -IPA-DI 62,00 «l7,2O 1.000,00 1.748,80 1.449,50 417,70 1.154,20 2.639,27 1029,36
Indica da Preços por Atacado - Oferta Global·IPA·OG 59.92 400,66 Ilffi,41 1.732,42 1.425,26 472,66 1.161,01 2635,67 1.031,37
Indica Nacional de Custo da Conslruçao -INCC 61,26 416,63 1061,00 2.023,00 1.035,00 486,00 1.195,00 2.763,00 1.029,93
Vanaçao dos Preços dos CombusllVllS

Alcool Hidr.tado 131,75 325,20 611,11 1713,01 1 228,:39 488,82 1.184,72 2644,47 666.84
Gasoltna 131,52 323,75 762,32 1.563,67 1227,00 469,82 1.184,72 2644,47 ll66,84
0Ie0 Diesel 13,14 481,29 1.026,44 1.364,00 1235,84 584,74 1655,32 2857,88 702,90
GLP 10,71 544,97 770,26 1.880,97 1311,62 619,84 1.171,56 3297,16 654,04

Balário Mlnimo (Final de Perlodo)
Valor (R$) 0,00 0,00 0,04 0,79 0,00 0,02 0,19 6,62 70,00
VariaçlO (%) 34,00 347,78 1.022,92 1.649,73 1.021,17 375,26 1.143,::0 2.529,aI 926,12

Indico Total de Sahlrios NominaiS
Indusl. de Translannaçlo (FIESP) 11 163,15 201,00 654,00 1414,00 2202,00 376,00 1051,00 1.615,00 2.724,01

Fontes: IBGE, FGV, FIESP e Minislário da Fazenda.
11 Vlrlaçlo percentual rMdia de~.94 contra dez.092-nov093.

14. BRASIL: Indicadores do nível de emprego 1986-1994

lliocrtmillllÇlo 1966 1!l67 19E1S 11189 1900 1991 1992 1993 1994 21

Nlvel de Emprego (Var. %) 11
Total 4,95 0."17 2,99 2,9 -3,98 -2,5 -2,84 0,00 0,62
Ind. de Transrormaçllo 9,76 -2,5 1,99 2,3 -8,03 -4,44 -5,16 0,75 0,88
Comm-clo {l,98 0,88 3,8 4,84 -2,21 -4,62 -3,26 1,66 1,00
Serviços 2,33 3,84 4,12 3,14 -2,16 -1,17 -1,73 0,97 0,97
Ccnslruçlo ClVi 6.95 -0,35 5,92 -1,95 -8,15 -1,8 -4,51 -1,67 -1,26

PEA (milhOes de hab) 56,6 59,5 61 62,5 84,5
Taxa~a de Das. Abarlo f.3 3,59 3,73 3,85 3,35 4,26 4,63 5,76 5,31 5,21

RIO de Janeiro 3,49 3,24 3,aI 2,78 3,5 3,59 4,03 4,07 4,23
SIo Paulo 3,34 3,76 4,02 3,44 4,55 5,52 6,51 5,73 5,58
Belo Iiorizcnte 3,72 3,92 4,02 3,:39 4.aI 4,11 4,8 4,48 4,41
Porto Alegre 3,87 3.92 3,63 2,se 3,72 4,34 5,51 4,01 4,24
Salvador 4,54 4.08 4,63 4,37 5,:39 5,91 6,76 6,61 7.17
Roclfe 4,:39 5.16 5,56 5,31 5.f6 5,9 6,46 8.91 7,06

Fontes: Minist~io do TllIbalho e IBGE
11 P061Ç1o do emprego em deZembro de cada ano
21 Nfvef de emprego: varieçlo perco de outm a ouL94.
31 Desemprego aberlo: posiçIo até novembro

r IIWANIZAc;Ar I 1)1' C( INTI'.I:l)o
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COMI'OSIc;Ar I ECl)( IRDENAc;Ar I liERAI.
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Ofício n!l184-BI.ParlJ95

Brasília, 15 de fevereiro de 1996.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de V. EXª, indico os

nomes dos Deputados do Bloco Parlamentar -

Exrnl! Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

JAIR SIQUEIRA, deixa de fazer parte, na condição
de Titular da Comissão Especial destinada a anali
sar a Proposta de Emenda à Constituição n!l96/92
que introduz modificações na estrutura do Poder Ju
diciário.

Outrossim, indico para a referida vaga o Depu
tado REGIS DE OLIVEIRA.

Cordialmente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Ofício n!l180-L-BI. ParlJ96

Brasília, 14 de fevereiro de 1996.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
M.D. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

ABELARDO LUPION - PFUPR, deixa de fazer par
te, como membro titular da Comissão Especial, des
tinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constitui
ção nl! 1/95, que dá nova redação ao parágrafo 5l!,
do art. 14, da Constituição Federal.

Outrossim, indico para a referida vaga o Depu
tado CORAUCI SOBRINHO - PFUSP. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em: 28-2-95. --.. Ronaldo Perim, 1l!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lrder PFUPTB, que farão parte da Comissão Especial
do Bloco Parlamentar (PFUPTB), nos seguintes destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Cons-
termos: tituição n!l 256-A de 1995, do Senado Federal, que
Ofício n!l179-G-L-BI. Parl.l96 outorga competência à União, para instituir contribui-

ção provisória sobre movimentação ou transmissão
Brasília, 13 de fevereiro de 1996. de valores e de créditos e direitos de natureza finan

ceira.
Efetivos:
Deputado EFRAIM MORAIS - PFUPB
Deputado URSICINO QUEIROZ - PFUBA
Deputado JOSÉ ROCHA - PFUBA
Deputado JÚLIO CÉSAR - PFUPI
Deputado ROGÉRIO SILVA - PFUMT
Deputado FÉLIX MENDONÇA - PTBIBA
Deputado ROBERTO JEFFERSON - PTBlRJ
Suplentes:
Deputado ROBERTO FONTES - PFUPE
Deputado PAES LANDIM - PFUPI
Deputado CARLOS MAGNO - PFUSE
Deputado OSMIR LIMA - PFUAG
Deputado ANTONIO JOAQUIM ARÀÚJO 

PFUMADeputado JOÃO MENDES - PTB/RJ
Deputado HUGO LAGRANHA - PTBlRS
Atenciosamente - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do Bloco Parlamentar.
Ofício nº- 185-L-BI. ParIJ96
Brasília, 15 de fevereiro de 1996.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência,

indico os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar - PFUPTB, que farão parte da Comissão Espe
cial destinada a apreciar e dar parecer sobre o Pro
jeto de Lei nl! 1.457/96, que institui a lei de proteção
de cultivares e dá outras providências.

Efetivos:
Deputado HILÁRIO COIMBRA - PTB/PA
Deputado ODfLlO BALBINOTTI - PTB/PR
Suplentes:
Deputado JOSÉ BORBA - PTBlPR
Deputado VILSON SANTINI - PTBlPR
Nesta oportunidade, reitero a V. EXª os protestos

do meu elevado apreço e consideração. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.

Ofício nl! 186-BI.Parl.l95

Brasília, 15 de fevereiro de 1996.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de V. EXª, indico os

nomes dos Deputados do Bloco Parlamentar 
PFUPTB, que farão parte da Comissão Especial
destinada a apreciar os Projetos de Lei fl2s 1.325, de
1995, do Sr. Renato Johnsson, que dispõe sobre a
criação do Cadastro Nacional de Registro e Prote
ção de Cultivares - CNRPC, institui o direito de pro
teção de cultivares e dã outras providências e 1.457,
de 1996, do Poder Executivo, que institui a Lei de
Proteção de Cultivares e dã outras providências.

Efetivos:
Deputado ABELARDO LUPION - PFUPR
Deputado CARLOS MELLES - PFUMG
Deputado AROLDO CEDRAZ - PFlJBA
Deputado ROBERTO PESSOA - PFUCE
Deputado ROGÉRIO SILVA - PFUMT
Suplentes:
Deputado BETINHO ROSADO - PFURN
Deputado JOÃO MAIA - PFUAC
Deputado JAIME FERNANDES - PFUBA
Deputado WERNER WANDERER - PFLlPR
Deputado RONIVON SANTIAGO - PFUAC
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli·

veira, Líder do Bloco Parlamentar.

OFíCIOS

Do Sr. Deputado José Anlbal, Uder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/IfNº. 362196

Brasília, 15 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, os Excelentíssirnos Senho
res Deputados B. sÁ, ALEXANDRE SANTOS, OS
MÂNIO PEREIRA e CARLOS MOSCONI, corno
membros titulares, VICENTE ARRUDA, SfLVIO
TORRES, MARCONI PERILLO e ARNALDO MA
DEIRA, como membros suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nº- 256-A, de 1995, do Sa
nado Federal, que outorga competência à União,
para instituir contribuição 'provisória sobre movimen
taçãODU transmissão de valores e de créditos e di
reitos de natureza financeira.

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

OF. PSDBJN9. 363/96

Brasília, 15 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, os Excelentíssirnos Senho
res Deputados Eduardo Mascarenhas, Mãrcio For
tes, Veda Crusius e Leônidas Cristina, como mem
bros titulares, Jorge Anders, Luiz Carlos Hauly, Ro
berto Rocha e Konyu lha, como membros sumplen
tes, para integrarem a Comissão Especial destinada
a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.125, de 1995, do Poder Executivo, que dispõe so
bre a ordenação do transporte aquiviãrio e dã outras
providências.

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Uder do
PMDB, nos seguintes termos:

OF/GABfNº. 054

Brasília, 13 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Antônio Brasil passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição nº 17, de 1995,
que altera parãgrafos 1Q. e 22. do art. 45 da Constitui
ção Federal, em substituição ao Deputado Genésio
Bernardino, que passa à qualidade de Suplente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
do PMDB.

Defiro.
Em 28-02-96. - Ronaldo Perim, 1Q.

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Uder do PC
do B, nos seguintes termos:

OF.023196

Brasília, 13 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputada

Socorro Gomes e a Deputada Jandira Feghali para
coJl1)Orern, como titular e suplente respectivamente,
a Comissão Especial destinada a apreciar e dar pa
recer sobre Q. Projeto de Lei nº- 1.125, de 1995, do
Poder Executivo, dispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviãrio e dã outras providências.
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Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Aldo Rebelo, lí
der do PCdoS.

Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Uder do
PSB, nos seguintes tennos:

OF/AlPSB/010/96

Brasília, 5 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a indicação do Deputado Gervásio Oliveira, na
condição de titular, e do Deputado Pedro Valadares,
corno suplente, para integrar a Comissão Especial
destinada a apreciar e dar parecer ao Projeto de Lei
n~ 1.125, de 1995, do Poder. Executivo, que dispõe
sobre a ordenação do tránsporte aquaviário e dá ou
tras providências.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente, Deputado Femando Lyra, Lí-
der.

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente da Comissao de Economia, Indústria e Co
mércio, nos seguintes termos:

OFfclo-PRES. n~ 28/96

Brasília, 15 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n~ 1.686, de 1991.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

OFfclo-PRES. ~ 29/96

Brasília, 15 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgilo Técnico, do Projeto de
Lei n~ 396, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizàr a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

OFfClo-PR!=S. ~ 30/96

Brasília; 15 de fevereiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei ~ 216, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente,Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

OFfclO PRESo N~31/96

Brasília, 15 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106, do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Ex
celência a reconstituição do Projeto de Lei ~ 3.571 ,
de 1993, do Sr. Fábio Feldmann e outros.

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

Defiro.
Em: 28-2-96.- RonaldO Perim, 1~

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OFfclo-PRES. ~ 33/96

Brasília, 15 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão técnico, do Projeto de
Lei ~ 3.378, de 1992.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Antenciosamente, Deputado Pauderney Aveli
no, Presidentp..

REQUERIMENTOS
Do Sr. Deputado José Fritsch, Presidente

em exercfcioda Comissao de Agricultura e Polfti
ca Rural, nos seguintes tennos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 41, XX, do Regimento Interno, a audiência daS
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e de Defesl;! do Consumidor, Meio· Am
biente e Minorias para'ó Projeto de Lei ~'1.457/96,
que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá ou
tras Providências.

Justi,ficação

O Projeto de Lei n!1. ,1.457/96. trata de,'uma ma
téria da· maior ,relevância para agricultura; para0
meio ambiente e para O·S· interesses nacionais. Dis-



Defiro. Oficie-se ao Autor .
Em 28-2-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

DEFICI~NCIA ESTRUTURAL

Joao carlos de Faria
A prática de atos infracionais por menores vem

sofrendo um significativo aumento no País. De pe
quenos furtos e homicídios, passando por tráfico de
drogas e prostitlição, participação de crianças e
adolescentes em crimes vêm merecendo espaço
cada vez maior nas preocupações cotidianas da co
munidade. Em Goiás a situação se agrava à medida
que não existe estabelecimentos correcionais ade
quados para abrigar estes menores, transformando
num ciclo vicioso a problemática, já que, após serem
apreendidos, acabam sendo colocados novamente
nas ruas, por deficiência estrutural do poder público.

A falta de estabelecimentos mais apropriados
para os menores, de uma certa forma, até estimula a
prática delituosa, pois não são raros os casos em
que criminosos que atingiram a maioridade estimu
lam e induzem crianças e adolescentes a venderem
drogas, se prostituir ou até mesmo cometer homicí
dios. Está sendo criada uma 'indústria de crimes pra
ticados por menores, aproveitando as deficiências
do poder pCblico e os limites da legislação. Além dis
so, a crise social brasileira, e·a degradação dos con
ceitos de, (ininteligível) a falta de escolas e o empo
brecimento de milhares de trabalhadores - através do
desemprego ou perda do poder aquisitivo - criam con
dições para que ós meninos e meninas cresçam em
ambientes promíscLDs, favoráveis à criminalidade.

Há bem pouco se discutiu no País a possibili
dade de os adolescentes tirarem Carteira Nacional
de Habilitação aos 16 anos. A legislação permite aos
jovens desta faixa etária participar dos pleitos eleito
rais. Por quê não estabelecer a maioridade a partir
dos 16 anos? Desta forma, uma significativa parcela
de menores infratores seriam submetidos a penas
mais rigorosas. O objetivo desta medida não seria
simplesmente encher os presídios de adolescentes,
mas criar um ambiente menos favorável à participa
ção em crimes. Como eles têm maioridade suficiente
para influir nos destinos do País e querem estar ha-
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põe sobre a instituição do direito de propriedade so- nalista João Carlos de Faria, que nos alerta para
bre obtenção de cultivares de espécie e gêneros ve- atos infracionais praticéK:los por menores estimulados
getais com implicações sobre o conjunto do chamado por criminosos oolitos aproveitando-se das deficiên-
complexo agroflrorestal que envolve tanto as ativida- cias do Poder P(bIico e dos limites da legislação.
des agrfcolas quanto as variedades vegetais utilizadas Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
em vários ramos indústrias corno são os casos dos Deputado Jovair Arantes.
fárrnocos e dos combustíveis, por exemplo.

Portanto e, considerando ainda os sérios des
dobramentos dessa proposição de extrema comple
xidade para o futuro do desenvolvimento científico
do país julgamos da maior pertinência que se am
plie os fóruns de discussão e posicionamentos téc
nicos sobre a mesma no âmbito desta Casa.

Com esse procedimento, a Câmara Federal
certamente estará evitando que iniciativa dessa
magnitude venha a ser deliberada sem a consolida
ção de uma imprescindível massa crítica em tomo
do tema por parte dos senhores parlamentares.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. 
Deputado José Frltsch, Presidente, em exercício.

Prejudicado, uma vez que a redistri
buição do Projeto contemplou as Comissões
indicadas (art. 163, VIII, RICD). Oficie-se ao
Requerente.

Em 28-2-96. - Ronaldo Perlm, 1º
Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Eliseu Resende, Presiden
te da Comissao de Minas e Energia, nos seguin
testermos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

aft 142 do Regimento Interno desta Casa, que de
termine a apensação dos Projetos de Lei nºs 1.319 e
1.386, de 1995, ao Projeto de Lei nº- 1.210, também
de 1995.

" Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1996. 
Deputado Eliseu Resende, Presidente.

Defiro. Apense-sé ao Projeto de Lei nº
1.210195 os Projetos de Lei nQs 1.319/95 e
1.386195. Oficie-se ao Requerente .

Em 28-2-95. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Jovair Arantes, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Nos termos do aft 115 inciso 11, do Regimento

Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. Exce
lência se digne registrar nos anais desta Casa artigo
publicado no jornal O Popular do dia '31 de janeiro
de 1996, com o título Deficiência Estrutural, do jor-



Ex~ Sr. Dr. Juiz da 82ª Zona Eleitoral de Nova
Iguaçu.

Drª Suimei Cavalieri Bablitscaek
Eu, Nelson Roberto Bornier de Oliveira, domici

liado neste Município, portador do Título Eleitoral nº
528.660.103170, Seção 115, em cumprimento ao pa
rágrafo único do artigo 22 da Lei nº- 9.096 de 19-9
95, vem informar seu desligamento do Partido libe
rai - PL e sua nova filiação ao Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.
Nova Iguaçu, 8 de dezembro de 1995. - Depu

tado Nelson Bomier.

II~ Sr. Presidente da Comissão Executiva do
Partido Liberal - PL

Eu, Nelson Roberto Bornier de Oliveira, domici
liado neste Município, portador do Título Eleitoral nº
523.660.103170, seção 115, em cumprimento ao pa
rágrafo único do art. 22 da Lei nº- 9.096 de 19-9-95,
vem informar o seu desligamento desse Partido e
sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasi
leira - PSDB.

Até!1ciosamente,
Nova Iguaçu, 8 de dezembro de 1995. - Depu

tado Nelson Bomier.

João Carfos de Faria é editor de Reportagens Especiais de O Popular

Do Sr. Deputado Osvaldo Blolchl, nos se
guintes termos:

Senhor Presigente,
Requeiro nos termos do Regimento Interno,

desta Casa, a retirada do Projeto de Lei nº- 1.473/96,
de minha autoria, que altera o aft 62 inciso I, da Lei
nº- 5.01 O, de 30 de maio de 1966, que dispõe sobre o
período das férias forenses.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. 
Deputado Osvaldo Blolchl.

Defiro a retirada do PL nº- 1.473/96,
nos termos do art. 104, do RICO. Oficie-se
ao autor.

Em 28-2-96. - Lurs Eduardo, Presi
dente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Nelson Bomier, nos se
guint~ termos:

Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa

Excelência que, nesta data, formalizei minha filiação
ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.
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bilitados ao volante, devem responder penalmente Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
pelos próprios delitos. manifestações de elevado apreço e consideração.

Em Goiânia, iniciou-se um trabalho de retirada Atenciosamente, - Deputado Nelson Bomier
dos menores das ruas encaminhando-os a locais - De acordo, Deputado José Anlbal, Líder do
apropriados, reeducação e preparo para o mercado PSDB.
de trabalho, através do ensino profissionalizante. A
estimativa é que ainda existam 140 crianças e ado
lescentes morando na rua, ocupando prédios públi
cos e particulares abandonados e praças. é uma
cena comum na Capital, crianças, muitas delas ain
da não abandonaram os lares, fazendo pontos nas
esquinas, portas de lanchonetes e locais de maior
fluxo de pessoas, na Condição de pedintes. Por que
também não dar início a um projeto com o objetivo
de reintegrar esta parcela à sociedade, na condição
de trabalhador~s, de pessoas que possam ter um fu
turo digno e humano.

A questão do menor, seja ele de rua ou que es
teja na rua, deve receber tratamento especial. A so
ciedade precisa abrir os olhos para o problema, não
só nos momentos em que crianças e adolescentes,
de qualquer classe social passem a preencher as
páginas policiais dos jornais. O assunto deve ser tra
tado o ano todo, e cobradas atitudes do poder públi
co para resolvê-Io.
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IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Menino em Recife enforca-se brincan
do de Ninja. Ao brincar com amigos no quin
tal de sua casa, imitando as ações vistas
momentos antes do filme American Ninja,
transmitido pela TV Globo, o menor Jair Pe
reira de Souza, 9 anos, roorreu enforcado.

Quando o encontramos pendurado na
corda enrolada em seu pescoço, ele estava
com um pano nas costas como se fosse
uma capa das tartarugas e ainda suado de
tanto pular e fazer gestos dentro de casa,
afirroou Claudete Gomes de Souza, mãe de
Jair.

Os pais de Jair garantiram que vão to
mar todas as providências para cobrar na
Justiça a responsabilidade da TV Globo. Ela
exibiu um filme em horário impróprio para as
crianças. Sabemos que a vida de nosso filho
não voltará, mas poderemos evitar que ou
tras famílias passem pelo que estamos pas-

Tem a palavra o Sr. Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL- MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a TV é responsabilizada pela onda
de violência em várias partes do mundo, coroo de
monstram dois fatos recentes, ocorridos na Itália e
em Pernambuco, noticiados no programa TV Plebi
scito, da campanha O amanhã de Nossos Filhos.

A onda de violência sexual que está assolando
a Itália criou uma polêmica que pôs no banco dos
réus vários programas de televisão.

Nos últimos 30 dias, o número de casos é qua
se interminável. Com requintes de detalhes e numa
atitude mórbida, a televisão italiana informa sobre
essas e outras violências sexuais, na maioria prati
cadas, contra menores de idade.

Vários psicólogos pediram aos jornais e emis
soras de rádio e televisão uma autodisciplina na má
neira de informar sobre esses fatos, destacando seu
efeito prejudicial e o risco de incitar mais violência.
Cito aqui um exemplo:

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - sando, disse José Zacarias da Silva, pai do
devo informar à Casa que a presente sessão ordiná- menino.
ria transformar-se-á em Comissão Geral, conforme o Sr. Presidente, ouçaroos as palavras desse pai
art. 91, combinado com os arts. 255 e 259 do Regi- revoltado para que este caso sirva de exemplo, para
mento Interno, mas até que compareçam os exposi- que sejam tomadas providências em relação às pro-
tores daremos seguimento aos trabalhos. gramaçôes das emissoras de televisão. Todos os

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - dias são exibidas cenas de violência, sexo e tráfico
Passa-se às de tóxicos, prejudiciais às crianças e adolescentes,

de manhã e de tarde. Isso sem falar nas novelas,
que só mostram o que não presta. Tenho dito.

O SR. MARCIO fORTES (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, participei ativamente, desde o pri
meiro momento, seja no Rio, seja em Brasília, das
providências levadas a cabo pelo Governo do Esta
do do Rio de Janeiro em relação às fortes chuvas,
deslizamentos de maciços de terra e pedra, trans
bordamentos de cursos dágua, invasão de habitaçõ
es por detritos de toda a natureza, desalojamento de
centenas de familias, destruição de infra-estrutura
urbana, enfim, tudo aquilo de que a população to
mou intenso conhecimento pela imprensa. O resulta
do é trágico: 68 mortes reconhecidas, ameaça de
epidemias, perda de patrimônio, inclusive de docu
mentação de cidadãos modestos.

Tudo aconteceu nos dias 13, 14 e 15 passa
dos, sobretudo nos Municípios do Rio de Janeiro,
Itag4aí, Angra dos Reis, Piraí e Rio Claro. particular
mente no Município do Rio de Janeiro, a concentra
ção de danos deu-se nos bairros de Jacarepaguá e
da Zona Oeste; em ltaguaí rompeu-se uma represa
de água potável, prejudicando seriamente o abaste
cimento em diversas localidades.

A principal estação de tratamento de água do
País, que recebe as águas do rio Guandu e as distri
bui pelo Município do Rio de Janeiro, foi inundada
por água e lama, numa camada de 20 metros de al
tura, e por poucos centímetros não atingiu os equi
pamentos de controle eletrônico, o que causaria um
desastre de dimensões inimagináveis, pela paralisa
ção total do abastecimento de água para cerca de 6
milhões de pessoas.

A Cedae, empresa de saneamento do Estado,
a Seria, organismo responsável pelos rios e lagoas,
a Feema, órgão do meio ambiente, as Secretarias
de Ação Social e Saúde, a Defesa Civil, o Corpo de
Bombeiros, enfim, todo o aparato do Governo do
Estado foi mobilizado na totalidade de suas forças e
em organizada colaboração com os órgãos dos Mu
nicípios envolvidos.

Como ex-8ecretário de Obras do Rio, acompa
nhando o Governador em exercício, Luís Paulo Cor-
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rêa da Rocha, e a Secretária de Obras, arquiteta An- Em termos de Brasil, os poloneses e seus descend-
gela Fonti, sobrevoei as regiões atingidas e partici- entes constituem um universo de três milhões de ci-
pei de reuniões de trabalho objetivando a desobstru- dadãos. No território brasileiro por exemplo, os pri-
ção de cursos dágua, reconstrução de pontes e tu- meiros colonos começaram a chegar por volta do
bulações, entre outras providências. ano de 1869, estabelecendo-se no Estado de Santa

A partir do dia 15, posso afirmar, todas as má- catarina; depois sucessivas levas de imigrantes vie-
quinas e operadores disponíveis foram mobilizados ram da Polônia, até 1936, fixando-se notadamente
- em pleno carnaval - e entraram em atividade nas nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
regiões afetadas ao mesmo tempo em que foram Desde os primeiros momentos em que pisaram
providenciados abrigos provisórios, roupas, agasa- em solo brasileiro, os imigrantes poloneses, e agora
lhos, equipamentos domésticos, documentos e as- seus descendentes, vêm tenazmente buscando pre-
sistência médica, na medida do possível. Paralela- servar sua cultura, seu idioma, suas tradições agrí-
mente, o Governo Estadual solicitou ajuda federal. colas, suas experiências no campo do cooperativis-
As Forças Armadas engajaram-se nessa tarefa e mo. A propósito, a semente do cooperativismo para-
acompanhei pessoalmente as possíveis tratativas naense, hoje força inconteste, foi a Sociedade Agrí-
para liberação de recursos financeiros. cola Polonesa da Colônia Murici, no Município de

O Governador Marcello Alencar - e estive em São José dos Pinhais, fundada em 1912. Esta preo-
sua companhia - visitou locais da tragédia e dirE~ta- cupaçãoem manter vivas as suas raízes acabou por
mente comanda os organismos de assistência à po- contagiar as comunidades onde as levas de imigran-
pulação. Por isto, solidarizo-me, da tribuna da Câ- tes se instalaram, sempre com saldos muito positi-
mara dos Deputados, com S. EXª, congratulando-rne vos, em constante intercâmbio.
por sua eficiência e prontidão. Espero que também o O estabelecimento dos imigrantes polóneses
Governo Federal faça a sua parte, não apenas dan- no novo continente, é verdade, não se processou de
do curso às solicitações do Estado do Rio, como forma tranqüila. Os primeiros camponeses que re-
completando os trabalhos a seu cargo, sobretudo na solveram deixar a Polônia, numa época em que a
desobstrução definitiva de rodovias federais. Nação se via repartida, esfacelada, premida, encen-

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo pronun- traram territórios bastante diferentes da pátria-mãe,
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª'J e defrontaram-se com dificuldades com o idioma, com
Srs. Deputados, neste mês de março, entre os dias os costumes, as tradições locais. Mas não esmore-
13 e 16, poloneses e descendentes de poloneses ra- ceram. Ao contrário: com muito sacrifício, construí-
dicados em países latino-americanos estarão reuni- ram templos, escolas, fundaram associações religio-
dos na cidade de Curitiba/Paraná, em tomo do 11 sas, culturais e cooperativas, sem qualq!Jer auxílio
Congresso Polônico da América Latina. oficial da Polônia, que ficara para trás.

Será uma oportunidade singular para os repre- Ao longo de décadas, e mais particularmente a
sentantes de etnia polonesa no continente avaliarem partir de 1918,.quando surgiu uma Polônia recém-li-
sua participação na construção das nações que 00- berada, os colonos tentaram reatar os laços com a
colheram como pátria, para debaterem os papéis pátria-mãe, apelando por auxílio para o enfrenta-
que devem assumir nos dias atuais e o futuro que a1- mento das suas dificuldades. Mas as condições
mejam e, ainda para definirem posicionamento dian- emanadas do Governo polonês não condiziam com
te da Polônia de hoje. a realidade e com seus anseios. Aépoca da Segun-

Afinal o \I Congres.s.Q PolôJ\ico da América Lati- da Grande Guerra, embora a Polônia estivesse do
na tem por objetivo conscientizar poloneses e de- lado dos aliados, as comunidades polacas do conti-
scendentes de sua força e representatividade e, nente latino-americano viram proibida a língua pá-
igualmente, assegurar no debate transparente e de- tria nas escolas, nas associações, e foram suprimi-
mocrático, a celebração de um documento que bali- das todas as publicações em polonês.
ze ações presentes e futuras da comunidade polo- Com a liberação da Polônia do jugo comunista
nesa nas áreas da economia, história, política, social em 1989, nO)/as perspectivas se abriram para todas
e outras, seja no âmbito dos países em que vivem, as coletividades poloneses da América Latina. E
seja no campo do relacionamento bilateral com a com õsopro destes novos ventos, ressurgem planos
Polônia. de relacionamento com a pátria de origem. A comu-

Somente nos países da América do Sul, a etnia nidade polonesa latino-americana quer continuar a
conta mais de quatro milhões e meio de pessoas. ajudar na construção das nações onde fincaram raí-



REQUERIMENTO A QUE SE REFE
REOORADOR:

Poucos são os brasileiros que alcançam tama
nha longevidade sem apresentarem siryais de esgo
tamento mental e físico que os tornem carecedores
de especiais cuidados assistenciais. Não é o caso
de meu homenageado, que, mesmo aos noventa e
seis anos de idade, ainda tem muito de si para ofe
recer à vida e, em particular, à sociedade madale
nense.

Registro, pois, Sr. Presidente, minha homena
gem ao Sr. Sebastião Jorclão Pinheiro para que,
neste plenário todos saibam da existência de al
guém que vive o presente sem que lhe pese o pas
sado e ainda tem esperanças para o futuro, seu, de
sua família e de todo o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer, sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Sem revisão do orador.) - sr. Presidente a Instrução
Normativa n2- 59195 da receita Federal que institui o
ITR de 1995 é um verdadeiro samba do crioulo doi
do pois eleva em até 800% o valor do imposto em rela
ção ao ano de 1994, não respeitando microrregiões.

Estou encaminhando à Mesa requerimento e
informações para que o Sr. secretário da Receita
Federal e o Sr. Ministro da Fazenda prestem es
clarecimentos a esta Casa sobre os critérios usa
dos na definição dos valores, a fim de que sejam
sustados a instrução e os pagamentos do ITR de
1995. Se o Presidente da república anuncia infla
ção de 20%, não pode elevar em 800% o valor do
ITR para trabalhadores rurais que já vivem em si
tuação difícil.
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zes e, mais, participar efetivamente de um processo cular uma carreira, que se cercou de atos de digni-
de aproximação e intercâmbio dessas nações com a dade e honradez.
Polônia. Honra-me a amizade desse ancião que, quase

É neste clima de confraternização de respon- centenário, se preocupa com as situações de carên-
sabilidade com o futuro dos países do continente La- cia e de pobreza que ocorre, em seu Município, ten-
tino-Americano em que vivem e da Polônia, que os do lucidez bastante para criticar os erros e sugerir
descendentes de poloneses desejam, dentro de seLJ soluções para os mais diversos problemas que lhe
(( Congresso Polônico, estabelecer debates, lançar são presentes. É um conselheiro nato, que não nega
luzes, definir ações de integração. aos circunstantes palavra provindas de sua sabedo-

Ano passado, estivemos na Polônia, repre- ria pessoal e das experiências acumuladas ao longo
sentando esta Casa em congresso europeu de enti- do tempo.
dades voltadas aos portadores de deficiência. Na Para mim o Sr. Sebastião Jordão Pinheiro tem
ocasião, sentimos a vibração dos poloneses com o sido um exemplo e um permanente símbolo de dig-
processo de redemocratização do País, com os 00- nidade, pelo que me alegra referir-me ao seu nome
vos rumos que a nação tende a seguir e, igualmen- desta tribuna pois não há, em Santa Maria Madale-
te, constatamos a abertura para as parcerias inter- na, quem não o admire e respeite de forma devota-
nacionais, seja no campo econômico seja nas áreas da.
da cultura.

Por isso, entendemos que todo o respaldo se
deve assegurar aos organizadores e participantes
do (( Congresso Polônico da América Latina. As
sim sugerimos que esta Câmara dos Deputados
se manifeste junto à Federação das associações
Étnico-Polonesas do Brasil e à União das Socieda
des e Organizações Polônicas da América Latina
(USOPAL), entidades responsáveis pelo conclave,
transmitindo-lhes votos de êxito, bem como se co
loque à disposição neste importante momento de
aproximação e entrelaçamento entre o Brasil e a
Polônia.

O SR. PAULO FEIJÓ (BSDB - AJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, é sempre agradável reconhecer, em
vida, os feitos das pessoas que ao longo do tempo
dedicaram os seus dias para atender o público e
prestar seNiços relevantes à sociedade. Assim é
que, desta tribuna, quero prestar sincera homena
gem a uma das figuras mais ilustres do Município de
Santa Maria madalena, no Estado do Rio de Janeiro,
minha terra natal.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao Sr. Sebastião
Jordão Pinheiro, memória viva de Santa Maria Ma
dalena, que aos noventa e seis anos de idade se
mantém lúcido e atento aos fatos que ocorrem no
Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e em todo o
mundo.

Tabelião aposentado, soube ser, ao longo de
sua vida, um exemplo de dignidade, de honradez,
respeitando sempre os ditames da lei e dispensado
ao público a melhor atenção. Jamais se viu, em sua
trajetória de servidor, qualquer ato que pudesse ma-



Fevereiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qüinta-feira 29 05127

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES W. , DE 1996 tal e imprescindível e têm um caminho de grande re-
(Deputado Gonzaga Patriota - PSBlPE) levância a trilhar.

Sollcitl ao Senhor Ministro da Fa- . Contudo, é condenável o fato de q~e as univer-
zenda, Dr. Pedro Malan e ao 11mº- Sr. se- sldad~s não tenham buscado uma ap!oxlI:nação com
cretário da Receita Federal, Dr. Everardo a .soCledade, transformando-a em cumphce ~a. sua
Maciel, as informações que especifica, mISsão. no decorrer d~e te!'"po em que asslsttram
sobre a cobrança do ITR do exercfcio de à detenoração seus patnmômos.
1995 no Estado de Pernambuco. Os pedidos de suplementação orçamentária de

, custeio para universiudades federais já se toma pra-
1. Qual o critério utilizado pela Receita Federal xe nesta Casa.

para determinar o VTN no Estado de Pernambuco Não acho que devemos distanciar-nos do as-
para cobrança do ITR-95? sunto, .seja no momento de socorrer, seja no mo-

2. O Ministério da Agricultura e a Secretaria de mento de cobrar desempenho.
Agrivcultura do Estado foram ouvidos na definição O apoio do Poder Público à universidade é fun-
destes valores, conforme estabelece o parágrafo ~ damental e indispensável, mas é chegada a hora de
do artigo 3º-da Lei 8.847, de 28-o1-94? buscarmos alternativas capazes de fortalecer a uni-

3. Caso positivo, qual a posição formal apre- versidade brasileira de forma criativa e com o envol-
sentada pelas duas partes? vimento da comunidade, para que não Permaneça

4. O que pode explicar o fato de que, na tabela na dependência única e exclusiva dos recursos da
anexa à Instrução Normativa nº- 59/95, publicada no União, tanto para providenciar a reposição de um vi-
DOU de 20-12, os valores são em média entre 100 e dro quebrado em uma sala de aula, quanto para
800% maiores que os do exercício 1994? concretizar projetos de expansão, aquisição de equi-

5. Como explicar que os Município limítrofes pamentos e atualização de seu corpo docente.
de uma mesma microrregião tenham entre si, valo- Avaliando sugestão do médico e professor da
res tão absolutamente diferenciados? faculdade Federal de Ciências Médica de Porto Ale-

Por exemplo: gre, Dr. Telmo Pedro Bonamigo, ocorreu-me, como
A) Floresta R$ 200,00 por hectare e representante da comunidade do Rio Grande do Sul
B) Camaubeira da Penha R$ 25,00 por hectare e detentor de um mandato que me permite levantar

o debate sobre questões que possam vir a tomar
Outra Microrregião: melhor a vida das pessoas que era, mais do que
A) Sertânia R$ 200,00 por hectare e uma vontade, uma obrigação minha dar um passo
B) Arcoverde R$ 29,00 por hectare em direção ao início da integração universidade/co-
6. É verdadeiro que a Receita Federal não lan- munidade.

çou a cobrança do ITR-95 em vários estados, por- Acredito que, com algum estímulo a sociedade
que está reestudando para aquelas unidades os va- irá transformar-se realmente em Força Viva na luta
lores do VTN fixados na Instrução Normativa nº- 59, contra o sucateaniento da Universidade Federal.
de 19-12-95? Afinal, neste fim de século, nada parece supe-

7. Se há possibilidade de serem suspensos tais rar o conhecimento no processo de alavancagem
pagamentos até ulteriores decisões? das sociedades, e isso diz respeito a cada cidadão,

Deputado Gonzaga Patriota. em toda a sua rotina. Por isso, se não fizermos algo
O SR. NÉLSON MARCHEZAN (Sem Partido- em favor da educação, sentiremos os efeitos noci-

RS. pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- vos dessa atitude revertendo-se contra nós próprios.
te, Sr% e Srs. Deputados, que a Universidade Públi- Trago, assim, ao debate nesta Casa, por meio
ca brasileira vai mal, não é novidade para ninguém. da apresentação de um projeto de lei, a proposta de
Não atende à demanda; não tem bom ensino; tem que para aqueles que efetuarem doações à institui-
sérios problemas de infra-estrutura; por não oferecer ção pública de ensino superior em que se tenham
muitas disciplinas à noite, não se adequa à necessi- formado sejam essas doações deduzidas do seu Im-
dade de seus estudantes, que, em grande parte, tra- posto de Renda devido até 10%.
balham durante o dia. Essas doações deverão ser feitas mediante de-

A lista de reparações é imensa, mas a universi- pósito em conta corrente bancária em nome da insti-
dade pública, apesar disso, é necessária, fundamen- tuição.
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Em síntese, a idéia consiste em estimulannos,
com a concessão de incentivo fiscal, a consciência
de que os alunos podem e devem colaborar com o
reaparelhamento das instituições de ensino, median
te doações financeiras às universidades nas quais
se formaram. Um incentivo fiscal, tão proveitoso
quanto os realizados em favor das atividades cultu
rais previstas no mesmo dispositivo em que se está
inserindo a previsão legal do que está sendo proposto.

Sei que em tempos de grandes exigências como
o que vivemos hoje, numa sociedade em veloz mo
dificação, satisfazer as expectativas em relação ao
ensino superior não é tarefa fácil. Mas é sabido tam
bém que a educação superior não pode ser uma
carga para um orçamento público que com pouco
precisa atender a tanto.

Além disso, com a participação da sociedade
faremos da educação realmente um investimento
nacional; na medida em que encontrarmos novas
fontes de financiamento para a educação envolven
do nessa tarefa estudantes, pais e alunos, setor pú
blico e iniciativa privada, estaremos formando essa
consciência na comunidade. Quando a sociedade
em geral, especialmente os ex-alunos estiverem
contribuindo financeiramente com a institui~o terão
certamente a preocupação de acompanhar os resul
tados do seu investimento e se aproximarão da uni
versidade novamente. Assim, mais do que a receita
gerada pelo projeto, será de icalculável aproveita
mento a colaboração que a sociedade trará para o
aperfeiçoamento da universidade pública, ajudando
a detectar problemas administrativos da instituição e
levantando o debate em tomo de temas que real
mente importam e farão diferença para o resto da
vida daqueles que se preparam para ingressar no
mercado de trabalho.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, as discussões sobre a reforma da
Previdência Social estão em ebulição.

A Nação faz contagem regressiva, como se a
mudança do sistema pudesse resolver todas as con
tas do País.

Engano, e os Congressistas sabem disso. O
que está prestes a ser votado é uma espécie de
conta cujo resultado é desconhecido, e mesmo as
sim tenta-se provar que as parcelas da soma são
tão confiáveis como dois mais dois.

O projeto funciona como o plano daquele cida
dão que monta armadilha para que a vizinhança seja
mordida por cobras, e a partir de então tem a chan
ce de vender seu estoque de soro antiofídico.

No caso da Previdência, as explicações dadas
sobre a reforma são como queijo suíço: cheias de
furos e, dependendo da situação, malcheirosas.

Numa análise global, tenta-se curar um doente
tenninal com aspirina. E para esse -equívoco de
diagnóstico e tratamento não há outra saída a não
ser a de recusar-se a votar sem discutir, não aceitar
explicações sem comprovação, não dar um salto no
escuro e com isso prejudicar todos os trabalhadores
deste País.

Exatamente por isso a assinatura de vários
Parlamentares para a manutenção do IPC não deve
ser analisada como um trabalho em defesa própria,
reserva de mercado de privilégios pessoais.

No meu caso específico, tenho a consciência
de que assinei em favor do IPC como forma de abrir
a discussão para todas as demais aposentadorias
especiais e também porque defendo que o tempo de
exercício parlamentar possa ser computado na con
tagem de tempo para a aposentadoria.

Defendo que, mesmo não sendo uma profis
são, a vida pública em cargos eletivos exige dedica
ção integral e, portanto, funciona na prática como
um período de trabalho que merece ser contabiliza
do para a vida previdenciária.

Não prever essa contagem é criar um terreno
fértil para a corrupção. O tempo gasto fazendo políti
ca poderá s.er compensado com formas escusas de
garantir recursos para uma futura aposentadoria in
fonnal.

Por outro lado, assinei a lista em defesa do IPC
porque entendo que no momento em que se abrem
as discussões em tomo do Instituto de Previdência
dos Congressistas começam também a ser discuti
das - de forma menos impositiva e mais democráti
ca - todas as demais aposentadorias especiais. Em
alguns casos, como o dos professores, acredito que
possa ser estabelecida uma fórmula intennediária
em que a aposentadoria para que aqueles que res
pondem pela formação e o futuro do País tenham
um tratamento diferenciado.

E é saudável lembrar que a soma de todas as
aposentadorias especiais pagas no Brasil não chega a
0,3% da arrecadação do INSS enquanto as despesas
de custeio consomem 10% da arrecadação. Ou seja, a
Previdência gasta com a aclministração interna e seus
funcionários cerca de 3,2 bilhões de reais por ano. Os
padrões internacionais apontam para custos máximos
de 2% a 3% da arrecadação para custeio.

A diferença - quem sabe? - talvez esteja nos
valores pagos ao DATAPREV, uma caixa-preta inde-
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vassável que certamente deve consumir grande par- propostas, é preciso saber, por exemplo, se a Previ-
te destes 3,2 bilhões. dência está disposta ao autodisciplinamento, redu-

Sob esse prima, com um singelo raciocínio ma- zindo as despesas domésticas. E os números divul-
temático, vê-se que atacar as aposentadorias espe- gados até agora mostram que os resultados econô-
ciais como se elas fossem raiz e conseqüência de micos seriam muito maiores se houvesse o sanea-
todos os problemas financeiros do sistema previden- mento da própria máquina do que se continuar a bri-
ciMo não passa de "uma desculpa simplista e pouco ga com professores e cientistas, a disposição de
verdadeira. mexer em direito adquirido, criando pânico na socie-

As aposentadorias especiais, é claro, precisam dade e estimulando aposentadorias precoces da-
ser revistas. Não as defendo, assim como não faço queles que se sentem ameaçados.
a defesa do Instituto de Previdência dos Congressis- Reforma justa que merece ser aprovada, é
tas, mas assinar pela extinção do IPC neste momen- aquela que prevê primeiramente a reestruturação da
to seria o mesmo que avaliar a fórmula questionável própria instituição, com programa de corte de despe-
de encaminhamento econômico que o Governo quer sas e aplicação racional de recursos. É também
dar à Previdência com um todo. aquela que cria um novo modelo de Previdência,

O projeto em estudo - sem que se saiba aonde para aplicar aos novos contribuintes que ingressam
chegará e que resultados terá - faz uma caça às no mercado de trabalho, e não aos sócios que foram
bruxas contra as aposentadorias especiais e tenta admitidos com umas regras e agora, compulsoria-
imputar-lhe a culpa da crise em que a Previdência mente, serão obrigados a conviver com outras.
está imersa. O Chile fez isso e os resultados obtidos são

Desde o tempo do Governo Collor o atual Mi- considerados excelentes.
nistro da área vem criticando o modelo em vigor, de- O SR. CONFÚNCIO MOURA (PMDB - RO.
nuncia rombos, aponta culpas, mas nunca soube ou Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nunca pôde apresentar a contabilidade do sistema. srªs e Srs. Deputados, o objetivo principal da regula-

Estamos quase votando a reforma e ainda falta mentação da SUFRAMA (superintendência da Zona
o principal, que é um diagnóstico confiável, com nú- Franca de Manaus) na década de 60, para adminis-
meros verdadeiros, a partir dos quais possamos sa- trar a Zona Franca de Manaus, era de fato a ocupa-
ber que quadro está sendo mudado e quais as proje- ção da Amazônia.
ções de futuro. A criação de um pólo industrial, agropecuário e

Só a partir disso é que poderemos traçar priori- turístico, no centro da Amazônia Ocidental, visava a
dades, conferir responsabilidades e saber, verdadei- fins estratégicos de segurança nacional. Com o
ramente, se as aposentadorias especiais, que so- mesmo pensamento, no século XVIII, o Marquês de
mam apenas 214 milhões de reais por ano e, volto a Pombal já determinava ações preventivas na região
lembrar, representam apenas 3% da presumida ar- amazônica, visando à defesa do nosso território.
recadação da Previdência, são a causa do rombo de Além de reforços humanos, construiu em Rondônia
bilhões de reais que aflige o sistema. o Real Forte Príncipe da Beira, no Vale do Guaporé,

É inaceitável tentarem obrigar-nos a votar uma e outros ao longo do rio Amazonas.
reforma desse porte no escuro. Mais inaceitável ain- Pois bem, 28 anos já se passaram e o objetivo
da é vermos que a opinião pública está sendo mani- de ocupação foi 100% atingido, principalmente com
pulada para entender toda e qualquer atitude contrá- a constituição da cidade-Estado que é Mànaus. Nos
ria aos interesses dos autores do projeto como uma outros Estados da Amazônia Ocidental, a ocupação
espécie de traição à Pátria. não se deve à estratégica da Zona Franca de Ma-

É preciso discutir e exigir um raio-x do INSS. E naus, mas sim, aos processos de colonização e re-
se o caminho for provocando polêmicas como a da forma agrária, como ocorreu dos anos 70 para cá no
manutenção do IPC, que seja. O Ministro Reinhold Estado de Rondônia.
Stephanes não mostra números e eu não confio Como a SUFRAMA (Superintendência da Zona
apenas na sua intuição. A Nação, que busca o me- Franca de Manaus) o que se viu claramente foi o de-
Ihor para seu futuro, também não deveria confiar tão senvolvimento de modelo greco-italiano, da exalta-
cegamente. ção das cidades-Estados ou dos principais. Manaus

O projeto não é de todo ruim. Admito que pro- é hoje, sem sombra de dúvidas, muito semelhante a
põe mudanças que trarão grandes avanços para a Atenas e Roma - ó centro nobre da Amazônia, cer-
sociedade, mas, antes de assinar embaixo todas as cada de desvalidos por todos os lados.
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Nestes 28 anos a SUFRAMA apregoou a exce- que têm expectativa de se aposentar. Na verdade,
lência da ocupação da Amazônia, e nada mais. Não milhões e milhões de trabalhadores, até o presente
se preocupou com a competitividade de sua indús- momento, tinham a esperança de aposentar-se por
tria, que, a grosso modo, se presta à montagem dos tempo de serviço, mas, com a extinção da aposenta-
componentes importados ou adquiridos de São Pau- doria por tempo de serviço, as pessoas terão de
lo, não se preocupou com a relação importação/ex- comprovar o tempo de contribuição; e como poderão
portação, sendo a Zona Franca de Manaus tipica- fazê-Io? Como fazer a prova dos trinta e cinco anos
mente importadora, e dizem por aí que a Zona Fran- de contribuição, se não estavam alertados para isso
ca de Manaus não tem objetivo exportador, mas es- pela legislação vigente?
quecem que a China, há 28 anos, também não o ti- Outro assunto, Sr. Presidente, deixa-me preo-
nha; nem a Malásia, a Coréia, Taiwan, Cingapura, cupado.
nem o Japão, nenhum desses Países tinha o objeti- Charge publicada hoje no Jornal do Brasil re-
vo de exportar mercadorias há 28 anos. E a SUFRA- f1ete bem o sentimento do povo brasileiro diante dos
MA fica no seu passo de tracajá, a justificar o pensa- fatos noticiados pela imprensa nos últimos dias.
mento do legislador original, a pensar em segurança Com seu humor, por intermédio do personagem por
nacional, em ocupação, objetivo este já alcançado... ele desenhado, Cláudio Paiva pergunta: Adivinha

A permanecer como está, a SUFRAMA vai quem vai pagar o pato da família Pinto?
atingir o ano 2013, e, podendo ser prorrogada a polí- Nem é preciso resposta. A população brasileira
tica de incentivos fiscais por mais 100 anos na re- já está cansada de sentir na carne as conseqüên-
gião, ela, por si mesma, não mudará seu pensamen- cias da corrupção promovida por quem vive sob as
to e o incansável argumento da ocupação da Ama- asas protetoras do Governo. Já não fica mais sur-
zônia. presa quando emergem informações com as que di-

Não se pode mais perder tempo; ou a Amazô- zem respeito à família Magalhães Pinto, responsável
nia se moderniza, planeja uma indústria para o pró- pela direção do Banco Nacional, sobre quem pesa a
ximo milênio, ou todo este parque industrial consti- acusação de seis crimes do colarinho branco: falsifi-
tuído em Manaus à custa de incentivos fiscais será cação de balanço, divulgação de informações falsas,
aos poucos desmontado como barracas de acampa- evasão de divisas, gestão de recursos de terceiros
mento. com alto riscos, gestão fraudulenta e indução dos

Se medidas enérgicas não forem tomadas pelo acionistas do Banco Central e da Comissão de Valo-
Ministério do Planejamento quanto ao comportamen- res Mobiliários a erro, irregularidades essas que es-
to da SUFRAMA, nos barracos que sobrarão não tariam sendo cometidas desde 1986.
haverá nem borracha para armazenar, nem juta, Pelo Programa de Estímulo à Reestruturação e
nem malva, nem copaíba, nem peixe, nem madeira. Fortalecimento do Sistema Financeiro (PROER), o

A SUFRAMA não se justifica mais. Provou no Unibanco incorporou o Nacional, que estava sob in-
tempo ser incapaz! Há que se pensar numa nova es- tervenção do Banco Central. Mas restou ao BC a
trutura para administrar de maneira descentralizada os chamada parte podre, que inclui os R$5 bilhões refe-
17 anos que ainda restam, constitucionalmente, de rentes a empréstimos fictícios. Dessa forma, o BC
concessão de incentivos fiscais à Amazônia Ocidental. poderá ter que injetar até R$12,5 bilhões, se ne-

Não queremos mais, nós de Rondônia, Acre, nhum dos créditos forem recuperados. Do bolso de
Roraima e Amapá, assistir ao crescimento estrondo- quem sairá esse montante?
so e disparado de uma cidade-Estado, mas sim, ao Encontramos como personagens, nesse cená-
crescimento regional harmonioso, respeitando as rio, o Banco Central, que foi, no mínimo, omisso ao
potencialidades de cada região e a vocação de cada longo desses dez anos; os banqueiros, acostuma-
povo, variando da agro-indústria da mandioca, da dos a beneficiarem-se do dinheiro público, e o povo
pupunha, do cavaco, do peixe, do jacaré, do cacau e brasileiro sobre quem recai todo o saldo negativo.
de polpas de frutas até a indústria da informática e o Enquanto a população espera por uma medida efeti-
ecoturismo. va do Governo em busca de solução para o desem-

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. prego, considerado um dos mais graves problemas
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Srs. enfrentados hoje pelos brasileiros, quem recebe o
Deputado.s; .preocupa-me a questão da reforma da incentivo, os recursos são os banqueiros.
Previdência. Questiono o projeto do Governo, que Não bastasse o episódio do Nacional, também
não estabelece uma regra de transição para aqueles tivemos o pedido do Procurador-Geral da República,
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Geraldo Brindeiro, para arquivar parte do inquérito
sobre a pasta rosa. Brindeiro determinou o fim das
investigações da lista de 22 políticos, entre eles
atuais Ministros e nomes influentes do Senado e da
Câmara, acusados de receber doações irregulares
do Banco Econômico. Essa medida reforça a idéia
de que quem possui o poder econômico permanece
impune, e, o que é pior, com a ajuda e guarida do
Governo.

Espero, assim como toda a população brasilei
ra, que as responsabilidades pelas irregularidades
cometidas no Nacional de fato sejam apuradas e os
culpados sejam punidos. Também espero que esse
episódio sirva para que o Governo reveja o Proer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Benedito Do
mingos) - A Mesa avisa aos Srs. Parlamentares que
não há Pequeno Expediente. Hoje, a sessão será
transformada em Comissão Geral, mas até que os
expositores se façam presentes daremos a palavra
para breves comunicações parlamentares.

Pela ordem de inscrição, convidamos o nobre
Deputado Wilson Braga.

O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muito consternado registro o falecimen
to, aos 62 anos de idade, na manhã do dia 17 de fe
vereiro, na cidade de João Pessoa, do médico e pro
fessor universitário Lindberg Farias.

O falecido, Sr. Presidente, era pai do Deputado
Federal nosso colega e ex-presidente da UNE Lind
berg Farias. Teve uma longa militância na vida estu
dantil brasileira, desempenhou as honrosas funções
de Secretário-Geral da UNE na época áurea d.o nos
so movimento universitário brasileira, na luta pela re
democratização do País, no início da década de ao,
e.exerceu efetiva liderança. Professor da Universida
de Federal da Paraíba, foi também um profissional
atuante na área da Medicina reumatológica, com es
pecialização dos mais importantes centros de estu
dos do País e da Europa.

O ilustre médico desaparecido Lindberg Farias
deixou viúva a professora- da lJniversidade Federal
da Paraíba Ana Maria Nóbrega e órfãos seus filhos
Georgiana, Frederico e Rodrigo, além do nosso co
lega Deputado já citado aqui.

Faço o registro de sua militância na UNE com
a maior satisfação, porque foi naquela Casa, consi
derada a melhor escola política deste País, que tam
bém exercitei os meus primeiros anos de atividade
política universitária, como conselheiro, repre
sentando a União Estadual dos Estudantes do meu
Estado.

A Paraíba perdeu muito, Sr. Presidente, com o
falecimento do médico Lindberg Farias, que deixou
uma tradição e um exemplo de lutas na defesa das
classes mais sofridas e das liberdades públicas do
nosso País, hoje, galhardamente seguidos nesta
Casa pelo valoroso jovem líder que é seu filho, nos
so colega Lindberg.

Assim, ao deixar registrado o sentimento de to
dos nós e da sociedade paraibana, quero encerrar
este registro de solidariedade lendo na íntegra o arti
go do valoroso jornalista João Manoel de Carvalho,
militante que também foi nos tempos jovens de Lind
berg Farias e de Raimundo do Eirado, para que
conste nos Anais da nossa Casa:

L1NDBERG E A UTOPIA

Nem todos os que foram levar o corpo
da' médico Lindberg Farias ao túmulo naque
la tarde/noite de sábado de Carnaval esta
riam convictos de que com a morte de Lind
berg, esvaíam-se também os resquícios da
utopia dos anos 60, época em que, no dizer
de Vinícius ou na maravilhosa melodia de
Carlinhos Lyra, mais do que nunca era pre
ciso sonhar.

Talvez como poucos, Lindberg Farias
exerceu fortes influência sobre sua geração
e se fez líder mais do que um mero movi
mento estudantil, mas, especialmente, cum
priu o papel de condutor de um sonho de li
berdade e justiça.

Não será nunca exagero dizer que
Lindberg soube como ninguém atuar de for
ma relevante na vanguarda política, sem ja
mais ter-se filiado a partidos de esquerda ou
de qualquer outra natureza, preferindo atuar
como ponto de aglutinação das inquietações
da época e assumir o papel de um homem
capaz de dar tudo de si.

A partir do momento em que pressen
tiu a batalha entre pobres e ricos estava
sendo irremediavelmente perdida pelos po
bres, preferiu ficar ao lado dos perdidos,
porque guardava no coração a esperança
de que, um dia, esse quadro se reverteria e,
finalmente, os oprimidos do mundo alcança
riam o direito de serem vistos como seres
humí:fI1os.

Pouco lhe importou a filiação a partidos
ou legendas. Para ele, para se dizer de es
querda ou socialista, antes de estudos e elu
cubrações científicas e doutrinárias, era in-
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dispensável a condição de ser primeiramen- que a BR-101 - a estrada da morte - e Suape têm
te honesto e efetivamente ter dentro de si o apoio do Governo Federal para sua recuperação se
sentimento do mundo. tome uma realidade a partir deste ano.

Aí residia parte da grandeza de espírito Sr. Presidente, o Ministro Odacir Klein planeja
de Lindberg Farias e a magnitude do seu so- incrementar, em 1996, o Corredor Nordeste, que en-
nho, permanecendo sempre coerente com a volve, além do Porto de Suape, a BR-101, o eixo hi-
sua época e com a realidade deslumbrante droviário do São Francisco e a Ferrovia Salguei-
daqueles inícios distantes e nostálgicos dos ro/Petrolina.
anos 60. Disse o Ministro Klein: Possuo treze anos de

Nem a interrupção abrupta do proces- experiência parlamentar e nunca tive dificuldade de
so político no Brasil em 1964 fê-lo desvane- diálogo com os Deputados. Acho que os pernambu-
cer. Atravessou todo o período de obscuran- canos estão no seu direito ao reivindicarem projetos
tismo e degradação política, com dignidade, prioritários. Por parte do Governo, sei que existe um
na sobriedade de suas atitudes e no sábio grande esforço, sobretudo do Vice-Presidente Marco
equilíbrio do seu senso crítico. Também teve Maciel, para que o corredor seja viabilizado.
grandeza e sabedoria política suficiente para Sr. Presidente, o Ministro Odacir Klein, dos
não se deixar enganar pela farsa e a impos- Transportes, aguarda também, até junho, a aprova-
tura da redemocr~tização ou ?as Diretas Já, ção pelo BIRD de um empréstimo de US$1 bilhão
que sempre classificou como Instrumento de para a recuperação de todas as rodovias federais,
manipulação coletiva da vontade popular. plano que incluiu a BR-101 (Prazeres/Cabo). Além

Também Lindberg não se deixou iludir disso, segundo o Ministro Odacir Klein, existe possi-
pelo canto da sereia da falsa modemidade, bilidade de o Governo Federal abrir um crédito espe-
da globalização, essa iCleologia irresistível e cial para a realização dos serviços do Porto de Sua-
devastadora que vem de fora para. dentro pe, em complementação aos recursos destinados no
.conquista~d~ corações e mentes do Incauto Orçamento de 1996.
povo braSileiro e transformando os nossos Sr. Presidente com uma visão diferente da
intelectuais em aut~nticos ~~Idadinhos de postura adotada pel~s seus antecessores, o Ministro
chumbo das ~anacé!as colonlal~. . . Odacir Klein prepara-se para entregar a navegabili-

A t~o. ISSO Llndberg reSistiU estÓICO, dade dos rios e a administração das rodovias fede-
com eqUllíbno e s?~satez, e a ~rte o ~n- rais à iniciativa privada, mesmo recebendo críticas,
controu sereno e h~ldo com. a sá~la convlc- por essa sua decisão, de diversos segmentos, que o
ção de que, nos dias atuaiS, mais do que acusam de passar adiante sistemas rentáveis para o
nunca é preciso lutar. Governo Federal.

(Jornal O Norte, publicado no dia 22 de fevereiro Efetivamente, o Ministério dos Transportes
de 1996. Artigo de João Manoel de Carvalho). acha melhor, no contexto atual, entregar aos Esta-

Era o que tinha a dizer. dos a administração destas rodovias e dos terminais
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun- hidroviários para que passem a cobrar pedágio, ou

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e então fazer concessões para a iniciativa privada,
Srs. Deputados, volto a ocupar esta tribuna para como foi o caso da Ponte RiolNiterói, no Rio de Ja-
abordar tema de grande interesse para o Estado de neiro. Não enxerga o Ministro Odacir Klein contra-
Pernambuco, bem assim para o Nordeste: o Ministro senso nisso, porque embora esteja entregando algo
dos Transportes, Deputado Odacir Klein, garante rentável, em compensação deixa o Ministério dos
obras do Corredor Nordeste em 1996. Transportes de aplicar dinheiro público nesses termi-

Sr. Presidente, nas vésperas da aprovação do nais.
Orçamento da União, os Parlamentares pernambu- Faço este registro especial inclusive para agra-
canos lutam, bravamente, para viabilizar recursos decer ao Ministro Odacir Klein o atendimento das
para Suape, BR-101, Transnordestina, Adutora do reivindicações deste modesto e humilde Parlamentar
Oeste - entre outras obras importantes para o Esta- do Estado de Pernambuco.
do. Sr. Presidente, peço a V. Exª que seja meu

Sr. Presidente, é importante registrar nos Anais pronunciamento consignado nos Anais da Casa e
da Casa que o Ministro Odacir Klein declarou ao jor- devidamente divulgado.
nal Diário de Pernambuco, em entrevista exclusiva, Era o que tinha a dizer.
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O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS) - Sr. Até o Senado, que é um órgão lerdo por excelência,
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa e a já está tomando providências para chamar Diretores
imprensa de modo geral têm tratado de assuntos in- do Banco Central. Peço, pois, que esta Casa cum-
significantes com grande estardalhaço. Surpreende- pra sua obrigação, do contrário, Sr. Presidente, só
me que assuntos da gravidade desses que estão há um caminho: requerer a instalação de uma CPI,
atingindo o sistema financeiro sejam tratados - a uma Comissão Parlamentar de Inquérito para inves-
não ser nos últimos dias - de forma até muito gene- tigar o Banco Central. Mas prefiro que esse trabalho
rosa. seja feito, incialmente, pela Comissão de Fiscaliza-

Foi constatado que há dez anos o Banco Na- ção e Controle e pelas outras Comissões Técnicas
cional vem operando com fraudes. Se o Banco Cen- que também têm competência para convocar aqui
trai, órgão responsável pela fiscalização, não sabia Diretores e Presidentes do Banco Central.
disso, é um órgão incompetente, e se sabia é um ór- Caso não seja possível agilizar a instalação
gão conivente. dessas Comissões e agir com urgência, então vou

Não podemos aceitar que um órgão com a res- assumir o compromisso de encabeçar um pédido
ponsabilidade que tem Banco Central fique dando para se instaurar uma CPI e investigar o que foi feito
uma de bonzinho, sem qualquer ação enérgica para pelo Banco Central em termos de fiscalização, que
fazer com que o assunto seja esclarecido. dinheiro que foi injetado no Banco Econômico, que

Faço um apelo, Sr. Presidente - e peço a V. dinheiro foi injetado no Banespa, que dinheiro foi in-
Exª que o transmita ao Presidente Luís Eduardo Ma- jetado no Banco Nacional e o que pretende, daqui
galhães - no sentido de que seja instalada a Comis- para frente, fazer o Banco Central com relação a es-
são de Fiscalização e Controle desta Casa o mais sas três instituições, até porque, Sr. Presidente, a
rapidamente possível, uma vez que sua composição conivência do Banco Central com o Banespa foi con-
precisa ser renovada, e que sejam convocadas para fessada, inclusive, por um Líder desta Casa num
essa Comissão pessoas que realmente tenham von- programa de televisão.
tade de exercer as atividades inerentes ao funciona- Em nome da dignidade do Poder Legislativo,
mento daq~ele órgão, que infelizmente tem falhado que já abriu mão de quase todas suas prerrogativas,
em suas atribuições. inclusive dando as medidas provisórias para o Go-

Portanto, peço a V. Exª que a Comissão de vemo, pelo que resta de dignidade, que ele cumpra,
Fisealização e Controle seja instalada urgentemente, pelo menos, a sua função fiscalizadora e mostre à
assim como as demais Comissões para que seja fei- sociedade a realidade dos fatos que vêm acontecen-
ta uma investigação no Banco Central, até mesmo, do neste País.
se for o caso, pedindo o auxílio, conforme o permita O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
.9 Regimento Interno, ao Tribunal de Contas da Mesa recebe a denúncia de V. Exª e a encaminhará
União, que é órgão auxiliar desta Casa, e qualquer para as providências necessárias.
Comissão poderá pedir-lhe auxílio para realização O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
de perícias, levantamentos, investigações, acompa- Com a palavra o nobre Deputado Fernando Gonçal-
nhamento contábil, estudo de patrimônio etc. Enfim, ves.
o Tribunal de Contas da União tem como atribuição O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB
assessorar esta Casa, que, por sua vez, tem a obri- - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
gação de fiscalizar o Poder Executivo. dente, Sras. e Srs. Deputados, a solução dos graves

Sabemos que existem órgãos inúteis. Faço problemas econômicos por que passa a Nação bra-
uma ressalva ao Ministro Pedro Malan, porque foi o sileira depende, fundamentalmente, do tratamento
único que fez comunicação oficial à Procuradoria- atribuído à agricultura e aos que a ela se dedicam.
Geral da República - parece-me que em 1988 - 50- De fato, a agricultura tem demonstrado, repeti..,
bre o fato de que havia fraudes no Banco Nacional. damente, e em qualquer parte do mundo, sua abso-
A Procuradoria-Geral mandou o processo à Polícia luta capacidade de resolver problemas cruciais, bá-
Federal; até hoje, porém, ninguém sabe onde ele se sicos, como o de alimentar o povo, gerar empregos,
encontra e quais as investigações que foram feitas. fixar populações em suas origens, enfim, repre-

Em nome da dignidade desta Casa e do Poder sentar condições efetivas ao desenvolvimento com
Legislativo, cuja principal atividade, ao lado da feitu- justiça social, porque baseado na garantia do bem-
ra das leis, é a fiscalização do Poder Executivo, faço estar coletivo e em adequada distribuição de renda.
um apelo para que esta Casa tome providências. Seria falacioso afirmar que o Estado do Rio de
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Janeiro não possui potencial agrícola. O Rio de Ja- nidade para que, por essa mobilização, possamos
neiro possui, sim, reais potencialidades para produ- reivindicar ao Sr. Presidente da República o início da
zir o necessário ao atendimento da demanda regio- construção das obras para a transposição das águas
nal por alimentos, desde que lhe sejam oferecidas do Rio São Francisco, antigo sonho dos.nossos rep-
condições adequadas para desenvolver o delicado resentantes e compromisso assumido pelo Presi-
ciclo operacional das diversas culturas agrícolas. dente.

É preciso, por exemplo, dotar o Estado de um Registro, então, essa visita, e convoco os com-
sistema de vigilância das condições meteorológicas, panheiros de bancada da região para que juntos es-
de modo que se possam estabelecer, com a devida tejamos cobrando do Presidente da República a
antecedência, as intempéries e seus conseqüentes transposição das águas do rio São Francisco.
riscos para a agricultura. Era o que tinha a dizer.

Todos sabemos, Sr. Presidente, o quanto sofre O SR. MAURICIO CAMPOS (Bloco/PL - MG.
a agricultura e tantos outros setores, especialmente Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
durante os meses mais quentes do ano, com os pre- srªs e Srs. Deputados, para um Parlamentar que
juízos causados pela imprevisibilidade dos fenôme- tem se comportado com lealdade, mas com inde-
nos climáticos. Imprevisibilidade enquanto não se pendência, diante do Governo Federal e do Governo
dispõe de um sistema semelhante ao já utilizado em de Minas Gerais, nada poderia ser mais estimulante
muitos países, com o qual se estrutura uma base de do que trazer ao conhecimento desta Casa alguns
dados que permite o acompanhamento e a evolução fatos recentes e relevantes para a vida da nossa
das linhas de instabilidade climática - em outras pa- empresa mineira de telecomunicações, a Telemig.
lavras, o conhecimento prévio de onde e quando Presidida por um homem que até pouco tempo
irão ocorrer as variações bruscas causadoras das era nosso companheiro aqui, na Câmara, Saulo Le-
calamidades. . vindo Coelho, a Telemig vem vivendo, nos últimos

É a contribuição que ora formulo, desta tribuna, meses, a etapa mais decisiva de um processo de re-
na expectativa de que as autoridades governamen- juvenescimento e reestruturação administrativa des-
tais, do Estado do Rio de Janeiro e da respectiva tinado a consolidar ainda mais a sua posição de em-
área ministerial, acolham com muita atenção e de- presa modelar no setor de telecomunicações deste
senvolvam eficiente modelo de vigilância meteoroló- País, sem sombra de dúvida, projetando-se para o
gica, cujos resultados repercutirão intensamente não futuro como uma das corporações mais modernas
apenas no volume e qualidade da produção agríco- do mundo, no seu campo de atuação. Reagindo com
la, mas também em benefício de orientação para o velocidade surpreendente às profundas e vertigino-
trânsito em dias de muita chuva e temporal e ainda sas mudanças que vêm ocorrendo no mercado mun-
como prevenção para os riscos de deslizamentos de dial e brasileiro de telecomunicações, a Telemig
morros e encostas. também mudou radicalmente neste período mais re-

A catástrofe que. se repetiu no Rio de Janeiro, cente.
com vários mortos e desabrigados, diante do forte Antes, talvez pela própria contingência de sua
temporal, constitui uma razão a mais para a adoção vinculação ao Estado,.configurava-se como empresa
de medidas de vigilância dos fenômenos meteoroló- inovadora em Engenharia de telecomunicações,
gicos. mas carecia de uma visão mais nítida da sua missão

O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Sem re- como prestadora de serviços à comunidade mineira
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- e nacional.
putados, no próximo dia 22 de março, o Exmo. Sr. Hoje, sem renunciar à busca de excelência téc-
Presidente da República, Fernando Henrique Cardo- nica cada vez maior, a Telemig caracteriza-se aber-
so, estará visitando o Nordeste. tamente como prestadora de serviços da mais alta

S. EXª vai inaugurar um canal de transposição qualidade, comprometida com objetivos e parâme-
de águas, com extensão de apenas nove quilôme- tros que lhe são ditados pelo próprio mercado e pe-
tros, construído pelo Governo do Estado do Rio las transformações sociais e econômicas do País e
Grande do Norte. Essa obra foi iniciada no Governo de Minas Gerais.
do atual Senador Geraldo Melo e concluída agora no Consciente de que o Plano Real contribuiu
Governo do Sr. Garibaldi Alves Filho. para ampliar consideravelmente a demanda de ser-

Lembro aos nobres colegas representantes da viços de telecomunicações, o Presidente Saulo Coe-
região nordestina que essa será uma grande oportu- lho estrutura a empresa para atender a tais deman-
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das no mais curto prazo, eliminando de uma vez por
todas as manchas de silêncio que eram uma dívida
da Telemig para com a comunidade mineira e moti
vo de preocupação para os que lutam pelo desen
volvimento do Estado.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a busca
da excelência empresarial no momento presente
não pode mais resumir-se aos processos de reestru
turação que sacrificam tantos empregos neste País
ao longo dos últimos anos. Em nome de uma preten
sa racionalidade, dezenas de grandes empresas
brasileiras eliminaram milhares de postos de traba
lho e perderam, ao mesmo tempo, o sentido de cria
tividade, de humanismo e de sensibilidade social.

Pior ainda, é que tal reestruturação muitas ve
zes não passou de uma ilusão, à qual os empresá
rios sacrificaram também os seus lucros e o seu fu
turo, imaginando que a redução radical do número
de funcionários lhes garantiria automaticamente
maior eficiência, produtividade e lucratividade.

Administrador moderno e profissional equipado
para viver os novos tempos, o Presidente da Tele
mig, ao contrário desses empresários, conduz todo o
esforço da empresa em busca da excelência com a
sensibilidade política que herdou de seus ancestrais
e aperfeiçoou com a sua própria experiência de Par
lamentar e dirigente partidário.

Não há sacrifício de funcionários da Telemig
nem punição para aqueles que dedicaram sua vida à
empresa e continuam.aptos a desenvolver e execu
tar novos projetos. O que existe é harmonia, enten
dimento e vontade firme de tomar a empresa, num
curto prazo, competitiva, capaz de enfrentar a con
corrência da iniciativa privada, venha de onde vier, e
preparada para oferecer qualquer um dos mais mo
dernos serviços de telecomunicações disponíveis no
mundo.

Faço esta comunicação à Casa, Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, com a convicção de que
cumpro meu dever de cidadão, Parlamentar e repre
sentante do povo mineiro, ao levar ao conhecimento
do País o excelente desempenho técnico, adminis
trativo e econômico que a Telecomunicações de Mi
nas Gerais vem apresentando.

Num país cujas empresas estatais estão sendo
privatizadas, na grande maioria dos casos porque se
tomaram um peso morto para a economia e a socie
dade, o n·ível de excelência gerencial e técnico da
Telemig merece um amplo e generoso registro nos
Anais desta Casa, assim como faz jus ao respeito e
admiração de todos nós.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Maurício
Campos, o Sr. Benedito Domingos, 39. Se
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupara pelo Sr. Adylson Motta, § 2Q elo
artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce
do a palavra ao Sr. Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que até o
presente momento não ouvi nenhum Parlamentar fa
lar a respeito da vinda do Sr. Alberto Fujimori ao
nosso País, quero manifestar a minha indignação
pela maneira como aquele visitante foi tratado.

Trata-se de um Presidente eleito e reeleito em
seu país, onde conta, no momento, com 66% de
aprovação. Olhem que é um país pobre, em que não
há influência da mídia junto ao povo. Sabemos que
só neste ano o Presidente Fernando Henrique Car
doso vai gastar 130 milhões de reais para mostrar,
logicamente, as mentiras do seu governo. O Presi
dente peruano já confessou publicamente que não é
político, mas designou pessoas honestas para o seu
ministério.

Diferentemente, no nosso País, cargos impor
tantes são repartidos entre políticos e partidos. Eu
até diria, Sr. Presidente, que tenho visto na mídia al
guns poucos Parlamentares, que exercem um brutal
tráfico de influência nesta Casa, criticarem e prega
rem a simples e pura extinção do IPC. Esses têm o
IPS - Instituto de Previdência na Suíça, e por isso
tratam o IPC dessa maneira.

Um Presidente que implementou uma derro
cracia de resultados e não de discursos em seu
país, lamentavelmente no nosso País a democracia
é considerada como uma simples formalidade do
voto - um Presidente que inaugurou mais de cin
qüenta escolas por mês, que está dando uma aten
ção toda especial à educação, e confessou também
que pouco oferece, mas que cumpre o que promete
com os poucos recursos que tem o seu país, esse
Presidente recebe tal tratamento aqui!

Não estou pregando a fujimorização do Brasil,
porque o primeiro pré-requisito para um Presideni(e
eleito fujimorizar é ser honesto e patriota, acima dIa
tudo, e o nosso Fernando Henrique Cardoso p28
sou ao largo da honestidade e do patriotismo.

O Sr. Alberto Fujimori é também um Presidente
que realmente implantou uma política de planeja
mento familiar, com o direito de recorrer à laqueadu
ra e à vasector:nia com o auxílio do Estado - porque
o combate à fome, à miséria e à violência depende
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de uma política de controle da natalidade, sim, e la- nho neste País. A Capei não precisa desse aumen-
mentavelmente o nosso Presidente vetou um projeto to. Não há justificativa econômica e financeira que
votado e aprovado por nós, que-permitia a laqueadu- garanta a sua necessidade.
ra e a vasectomia para maiores de 25 anos de ida- Portanto, Sr. Presidente, esta denúncia precisa
de. ser feita da tribuna do Congresso Nacional para que

Então, _Sr. Presidente, entendo que todos chegue aos ouvidos dos Governantes do Estado do
aqueles que querem ver a nação peruna em condi- Paraná, a fim de que se revogue essa medida insen-
ção diferente prestam um grande desserviço à de- sata. A idéia fundamental da continuidade da estabi-
mocracia e ao bem-estar do seu povo. Lamento a Iização da economia, do Plano Real, é a de fazer
atitude dos Presidentes do Supremo Tribunal Fede- com que cumpramos realmente o grande compra-
ral, do Senado e desta Casa, que deram desculpas misso de fazer justiça social neste País.
esfarrapadas para não receber um homem digno, Havia justiça social nesse subsídio para a dis-
que está fazendo um excelente Govemo em seu tribuição de energia elétrica para a população de
país. baixa renda e para a zona rural retirado pelo Gover-

Como recebi publicamente uma nota de repú- nadar Jaime Lerner e pela Vice-Governadora Emília
dia do Partido dos Trabalhadores, assinada pelo seu Belinatt
Presidente, pela Líder nesta Casa e pelo Líder no Gostaria imensamente que os Governantes do
Senado, quero, também publicamente, rasgar esse Estado revogassem a medida. Façam-no e desta tri-

o manifesto. buna reconhecerei o gesto de humanidade e de
É esta, Sr. Presidente, a manifestação que ora grandeza, uma vez que agora precisamos concen-

faço, de solidariedade ao Sr. Alberto Fujimori, a trar-nos em fazer justiça social em nosso País com
quem muito admira. programas sérios e definidos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo E por falar em programa sério e definido, o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SPs e Srs. Programa de Renda Mínima, lançado desde janeiro
Deputados, são conhecidos os efeitos positivos do no Brasil, para atender a uma determinação consti-
Plano Real em favor das camadas trabalhadoras do tucional, começou com uma renda per capita fami-
nosso País. Houve, realmente, um ganho, que se Iiar de 24.99 reais
consubstancia na melhora da qualidade de vida do Lamentavelmente, o volume esperado de mais
povo brasileiro. É pouco, mas é um aumento real, de 400 mil beneficiários não foi atingido, dado o bai-
que foi possível para as massas trabalhadoras do xo número apresentado em valores para a renda per
nosso País por meio da incrementação do plano de capita familiar.
estabilização econômica. Apresentei projeto, há mais ou menos duas se-

Mas, lamentavelmente, a COPEL - Companhia manas, atendendo solicitação do Conselho Munici-
Paranaense de Energia Elétrica,.que reputo como pai de Assistência Social do Município de Londrina
uma das melhores empresas de energia elétrica do no sentido de elevar a renda per capita para 100
nosso País, com menor grau de endividamento - reais.
essa empresa, que produz 100% da sua energia elé- Com muita alegria, li no Correio Braziliense,
trica dentro do próprio Estado, sendo produtora, de hoje que S. Exª- o Presidente da República, preo-
transmissora e fornecedora de energia elétrica no cupado com a questão, já pensa em elevar a renda
Paraná, e tem linhas de transmissão e serviços de per capita para 50 reais. E oportuno que se decida
excelente qualidade -, adotou uma medida, sob a a matéria não somente em projeto de lei, mas tam-
orientação do Governador Jaime Lerner e da Vice- bém por medida provisória. É que se contemplem
Governadora Emília Belinatt (que se revezam no Po- também alguns itens - conversei sobre isso com a
der desde o começo do mandato), tirando o subsídio ex-Deputada e Secretária de Assistência Social Lú-
concedido aos trabalhadores dàs camadas de baixa cia Vânia, e agora há pouco com o Deputado Flávio
renda do nosso Estado. Não é possível admitir ta- Arns, Deputado do
manha insensibilidade, tamanha insensatez. Estado do Paraná e especialista na área, para

É inacreditável, Sr. Presidente, srªs e Srs. De- resolver os casos em que há mais de um deficiente
putados, que possa um Governo dizer-se social-de- na família, para que possamos resolver também
inocra~ -:- o Paraná é governado pelo PDT - e tirar essa questão na mesma medida, na mesma legisla-
o subsídio dos pobres exatamente no momento em ção.
que os trabalhadores de baixa renda têm algum ga- Parabenizo o Sr. Presidente da República, Fer-
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nando Henrique Cardoso, pela grandeza de rever a A audiência pública realizada ontem não foi
medida e estender o beneficio a uma camada maior aquilo que eu gostaria que fosse, ou seja, uma ses-
da população brasileira que realmente dele necessi- são de debates. Os convidados falavam por 10 ou
ta - os deficientes e os idosos acima de 70 anos de 15 minutos e se retiravam. Creio que tenho o direito
idade. de, amanhã, pegar o aludido acordo, que não foi fei-

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão to, e perguntar ao Relator Euler Ribeiro quais os
do orador.) - Sr. Presidente, durante o debate sobre pontos do dito acordo que constam no relatório. No-
a reforma da Previdência, preocupei-me em ouvir di- venta e nove por cento daquilo que é dito fruto de
versas manifestações. um acordo não constam no relatório. E as pessoas

Ontem falaram dezenas de oradores pela CUT, que ontem se pronunciaram na tribuna apontaram
CGT, Força Sindical e entidades da previdência pri- também nesse sentido. Essa reforma da Previdência
vada, além de empresários. O que ouvi aqui não me está condenada ao fracasso, Sr. Presidente, srªs e
surpreendeu: houve unanimidade nas críticas feitas Srs. Deputados. Não vê quem não quer. É só verifi-
ao relatório do Deputado Euler R:beiro e à proposta car os números. E a população não é boba, não é
original do Governo. Não observei a detesa do proje- burra.
to nem mesmo por parte dos empresários. Para concluir, pergunto: por que o número de

Caso se confirme o que ouvi, por coerência, pessoas que encaminharam a sua aposentadoria
esta Casa vai ter de votar contra o projeto original do dobrou em relação ao ano passado? Porque as pes-
Governo e o substitutivo do Deputado Euler Ribeiro. soas sabem que essa reforma só vem para retirar di-
Nunca verifiquei unanimidade tão grandé - diria, em- reitos.
bora seja um chavão - entre o Centro, a Direita e a Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, vou ficar
Esquerda. aqui hoje à tarde. Vou assistir a mais de uma deze-

Nunca observei tamanha concordância entre na de convidados falarem sobre a reforma da Previ-
os que defendem a previdência privada e os que de- dência, e, no meu entendimento, esta sessão vai ca-
fendem a previdência pública. De uma forma ou de minhar no mesmo sentido da de ontem. O que não
outra, não vi um único orador elogiar a proposição pode é este Parlamento aceitar a jogada do Gover-
apresentada, quer seja a do Governo, quer seja a do no, porque a impressão que se está dando, Sr. Pre-
Deputado Euler Ribeiro. sidente, é a de que, acabando-se com o IPC, estará

Então, não resta dúvida alguma. Por coerência feita a reforma da Previdência. Isso é para desvirtuar
e bom senso, a partir de amanhã, quando os parla- a discussão do principal. Que se faça a discussão
mentares iniciarem o debate da mat~ria, todas as do IPC, mas não vamos dar a impressão de que,
bancadas deverão encaminhar o voto contrário, e o acabando-se o IPC, pode-se retirar o direito de todo
Governo que envie, no próximo ano, outra proposta o mundo, que está tudo bem. Não é por aí, Sr. Presi-
de reforma da Previdência. Vamos discutir a matéria dente.
com calma e sensatez. E, por isso, ontem, aqui, de forma sábia, todos

Nem os setores do movimento sindical, que os setores condenaram o relatório do Deputado Eu-
afirmaram poder existir certo acordo com o Governo, ler Ribeiro. Vou mais além: o Deputado Euler Ribei-
tiveram a coragem de defendê-Io na tribuna. E en- ro, no meu entendimento, deveria renunciar à Rela-
tendo porquê. Eles disseram que o Relatório Euler toria, já que é unânime a posição contra. Vou lem-
Ribeiro não represel]~ o que foi discutido na mesa brar uma frase do Presidente da Casa, que, vamos
de negociação. Ouvi aqui reclamações para todos ser francos, defende a reforma da Previdência: O .
os gostos. Protestaram contra o fim das aposentado- Deputado Euler Ribeiro conseguiu descontentar'
rias por tempo de serviço, proporcional e especial, gregos e troianos. É como descontentar gregos e
além da preservação do IPC e «;la aposentadoria dos baianos. Então, se não contenta ninguém, o Depu-
juízes. Enfim, não ouvi um elogio sequer. É impossí- tado Euler Ribeiro, num gesto de grandeza, deve-
vel que esta Casa faça ouvido de mercador ou, ria vir a esta Casa e renunciar à Relatoria da ma-
como dizem alguns, aja como avestruz, que quando téria.
vê a tempestade enfia a cabeça na areia, e não Para concluir, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
atenta para o fato de que o substitutivo do Deputado tados, quero falar de um 0utro assunto.
Euler Ribeiro, como o projeto original do Governo, é O Rio Grande do Súle o Brasil perderam no fi-
um desastre. Não há como aprovar a matéria no dia nal de semana uma figura que considero ímpar na '
6 de março. história deste País, com á morte do Padre Rui. .;
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Padre Rui é daqueles homens que nunca mor- Aparece o salvador da pátria novamente. O
rem, pois a sua presença sempre estará entre nós. Presidente Fernando Henrique conseguiu constatar

A sua obra em defesa dos oprimidos, dos injus- que tem de passar aqueles 25 reais para 50 reais. É
tiçados, e na busca da paz, da liberdade e da har- lógico e evidente que todo o mundo vai morrer de
monia entre os homens jamais será esquecida. fome a partir dos 65 anos se não conseguir uma

Quando iniciei minha caminhada política, quer aposentadoria no sistema formal, já que os 50 reais
seja no sindicato ou mesmo como candidato a De- não são suficientes. Se formos almoçar em nosso
putado Federal, sempre tive no Padre Rui o apoio restaurante, 25 reais não serão suficientes, mas, se
necessário, tanto nos conselhos para o debate da formos a um restaurante mais barato, talvez dê para
conjuntura ou mesmo para sentar à sua mesa, co- comer durante cinco dias.
mer pão, saiame, tomar aquele copo de vinho e con- Precisamos fazer significativa alteração nessa
tinuar a minha caminhada, a caminhada de um ope- lei, aumentando, se não para um salário mínimo,
rário negro qüe queria e conseguiu chegar a Deputa- pelo menos para 75 reais o valor da renda per capi-
do Federal, graças ao apoio de pessoas como o Pa- 18, para que o cidadão, idoso ou deficiente, tenha o
dre Rui. direito e que a idade não seja os 70 anos, porque a

O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a essa altura ela já teria automaticamente o direito a
palavra pela ordem. um salário mínimo. Esse benefício tem de ser dado

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. a partir dos 65 anos, quando, na avaliação e na pró-
Exª a palavra pria proposta do Governo, todo cidadão brasileiro

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão tem o direito de se aposentar. Partindo do princípio
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, que a média de idade da nossa população é 66
o Presidente da República continua com seu projeto anos, teríamos o direito normal ao benefício por um
de marketing altamente qualificado. Tivemos, há ano apenas.
meses, o anúncio de que as pessoas idosas e os Deixo aqui registrada a preocupação dos ido-
deficientes físicos seriam atendidos por meio da Lei sos, dos deficientes e das sociedades capixaba e
Orgânica da Assistência Social e de um programa brasileira. O Presidente da República, infelizmente,
da Presidência da República. com base na Constitui- apenas hoje se dá conta de que 25 reais é insufi-
ção Federal. ciente para que o cidadão, depois de 70 anos de

Durante o final de semana passada, acompa- idade e de serviços prestados ao País, tenha condi-
nhei alguns debates no Espírito Santo, especialmen- ção de sobreviver com um mínimo de dignidade.
te no Município de São Gabriel da Palha Um. pro- É um desafio para que esta Casa e também o
movido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Poder Executivo corrijam imediatamente esse pro-
discutia com os idosos e deficientes aquele benefí- blema. Os 180 mil trabalhadores brasileiros que en-
cio. E não poderia acontecer outra coisa: dos 180 traram com o pedido desse benefício têm de ser
mil que requereram tal benefício apenas 700 o con- atendidos, se não na sua totalidade, pelo menos na
seguiram. Menos de meio por cento, por quê? Por- sua maioria e não apenas 0,5%.
que o cidadão para ter esse direito tem de ter renda Sr. Presidente, não se chegou a atingir 1%. De
per capila de 25 reais. 180 mil pessoas, apenas 700 conseguiram benefí-

Imaginem uma família: um casal e dois filhos. cios, porque provaram que são miseráveis, não têm
Se apenas uma pessoa estiver trabalhando e ganhar nenhuma outra fonte de renda e vivem com menos
um salário mínimo e se houver um deficiente ou um . de 25 reais por mês.
idoso nessa famflia, ainda assim não terá direito ao Era o que tinha a dizer.
benefício, porque a renda seria, em média, 25 reais O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
para cada um. do a palavra ao nobre Deputado Carlos Santana

Temos identificado outros problemas no proje- O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re-
to, como a questão da idade. Há pouco tempo, tí- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs Depu-
nhamos no Brasil o direito à aposentadoria aos 70 tados, novamente venho à tribuna para denunciar
anos, com um salário mínimo para o cidadão .que uma das piores coisas que acontece no meu Estado,
conseguisse chegar àquela idade. Hoje, mesmo·aos que muito me entristece.
70 anos, com base nessa lei, apenas aquele que ti- Repetirei sempre neste plenário: há, no Rio de
ver renda per capila abaixo de 25 re~s terá condi- Janeiro, um milhão de desempregados, não há polí-
ções de ser beneficiado. . tica para empregar ninguém, a violência e a prosti-
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tuição estão aumentando cada vez mais, mas só se por elas e suas famílias, que estão em desespero.
fala em demissão. Andar na cidade do Rio de Janeiro é perigoso até

Houve um Presidente da República que dizia para quem está lá. Hoje, é preciso andar com dinhei-
que caçaria marajás, mas no seu Estado ainda há ro no bolso para dar à bandidagem. Caso contrário,
muitos deles. São juízes e coronéis ganhando mais não conseguimos andar. A situação está ruim. En-
de 30 mil reais, muita gente ganhando um montão quanto tivermos este microfone e voz, estaremos
de dinheiro, e ninguém passa a lenha. O que fazem denunciando neste plenário.
é demitir operário que ganha 300, 400 ou 500 reais, O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Pronuncia o
e, depois, fazem discursos demagógicos dizendo seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs De-
que vão acabar com a violência no Estado. Demiti- putados, falo em memória de seus combatentes da
ram algum juiz que recebe mais de 20 ou 30 mil democracia: Soledad Barret Viedma, Pauline Philip-
reais? Não. Onde estão os homens que ficam eter- pe Reichstul, Eudaldo Gomes da Silva, Jarbas Pe-
namente recebendo esse dinheiro todo. Aquele coi- reira Marques, José Manoel da Silva e Evaldo Luiz
tadinho, o operário que dedicou a vida toda ao traba- Ferreirà de Souza.
lho, é demitido, por meio de deCreto-lei, sem que lhe A Comissão Especial constituída pela Lei nº-
seja dado incentivo para criar microempresa. Embo- 9.140/95, visando reparar moralmente os militantes
ra não seja burra - desculpem-me o termo - a popu- políticos mortos e desaparecidos durante o regime
lação é também culpada, porque, ao invés de ficar militar e, materialmente, seus familiares, está anali-
em casa organizando-se e ir para a rua reclamar, saneio os casos dos militantes da Vanguarda Popu-
fica orando, pedindo pelo amor de Deus, uma solu- lar Revolucionária - VPR, acima referidos, todos
ção para seus problemas. A população é culpada eles presos, torturados e assassinados pelo 001-
porque tem de começar a ter o seu papel de cida- CODI no episódio conhecido como Massacre da
dão, e a bancada do Rio de Janeiro sabe disso, por- Chácara São Bento, tendo já sido reconhecida, nos
que anda na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, termos desta lei, a responsabilidade do Estado pela
nos morros e no centro da cidade. morte de Jarbas Pereira Marques, na reunião do dia

Sr. Presidente, vou começar a fazer discurso 8 de fevereiro de 1996.
com uma mochila na mão, dentro da qual está um Os processos referentes aos outros cinco mili-
troféu. No último dia desta legislatura, vou abri-Ia e tantes serão examinados nas próximas reuniões da
entregá-lo ao Governador do nosso Estado. Até ago- Comissão Especial e, esperamos, deverão ser igual-
ra, a única coisa que vi foram demissões no Estado. mente reconhecidos como beneficiários dessa lei,

Não agüento mais subir o morro e ver todo o dada a estreita conexão entre uns e outros e a uni-
mundo desempregado. Na Central do Brasil há uma cidade do ato repressivo que os manteve sob vigi-
fila enorme de desempregados. O desempregado lância e virtual controle, prisão e guarda, tortura e
está solapando a todos. Onde os marajás, que na execução.
época da campanha o Governador disse que ia ca.,. Nós sobreviventes da resistência armada e
çar? A única coisa que estou vendo é a d~missão de também das torturas e prisões do regime militar,
pesso~s ~ue r~cebem 400, 500... 600 reais. <?s que bem sabemos que a Lei nº- 9.140 é limitada em seu
tem dlnh~lro mnguém está demitindo, é só dlscurs? conceito de reparo histórico e em sua abrangência.
demagógico. ~ nós, Parlamentares, ficamos com dl- Ainda assim, a Comissão Especial, ouvindo a cons-
ficuldades ate para a~dar na rua, p,?rque todo o ciência nacional e explorando a possibilidade aberta
mund~ começou a pedir emprego, e nao somos em- pela lei, pode e deve reconhecer todos os militantes
presános. mortos e desaparecidos por motivos políticos duran-

Nessa mochila estará o troféu. No último dia de te o regime militar.
Governo, vou abri-Ia e entregá-lo ao Governador. A Lei da Anistia (6.683/79), que baliza a Lei do
Não agüento mais andar na rua vendo todo o mundo Reconhecimento dos Mortos e Desaparecidos
pedir emprego. Onde está a política de emprego? (9.140/95), foi Importante para a transição democrá-
Só na construção civil há mais de 100 mil desempre- tica, mas foi odiosa pelas suas exclusões. Mesmo
gados. Não preciso falar dos estaleiros do nosso Es- quando ampliada pela Emenda Constitucional nº- 26,
tado, que já tiveram 50 mil trabalhadores e hoje não de 1985, e pelo art. 8º- do ADCT da Constituição Fe-
têm 5 mil. Estão acabando também com a ferrovia. deral de 1988, até hoje não se completou por resis-

Várias pessoas estão cometendo suicídio, Sr. tências incrustadas no aparelho do Estado, atingindo
Presidente. Quero saber quem vai ser responsável
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os ex-integrantes das Forças Armadas, sobretudo os
da Marinha.

A anistia aos mortos e desaparecidos não pode
reproduzir a ·exclusão da anistia aos vivos, eterni
zando feridas que nunca cicatrizam.

Registro aqui os nomes dos seis militantes
mortos no Massacre da Chácara São Bento, com
traços de suas biografias dedicadas à luta pela de
mocracia e pelo socialismo.

Evaldo Luiz Ferreira de Souza, nascido em
Pelotas - RS, a 5 de junho de 1942, filho de pais
humildes, tomou-se ajustador mecânico pelo Se
nai. Após passar na seleção e cursar a Escola de
Aprendizes de Marinheiros em Santa Catarina,
transferiu-se para o Rio de Janeiro, objetivando
seguir carreira na Marinha. Ali filiou-se à Associa
ção dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil
(AMFNB) e participou de suas lutas, inclusive da
assembléia do dia 25-3-64 no Sindicato dos Meta
lúrgicos do Rio de Janeiro, também conhecida
como Revolta dos Marinheiros, de grande impacto
político na ocasião.

Foi preso em 1964, por nove meses, sendo ex
pulso da Marinha e depois condenado pela Justiça
Militar a cinco anos de prisão, em 1966. Exilou-se no

. Uruguai e, depois, em Cuba.

No Exterior, participou do Movimento Naciona
lista Revolucionário de resistência ao golpe militar.
Com a desestruturação deste movimento, ingressou
na VPR e retornou ao Brasil, disposto a retomar a
resistência.

Soledad Barrett Viedma, nascida em 6 de ja
neiro de 1945, em LaureIes - Paraguai, é filha de
Alezandro Rafael Barrett, escritor e militante comu
nista de oposição à ditadura paraguaia.

Já aos três meses de idade, com sua família,
foi obrigada a se refugiar na Argentina por cinco
anos, período em que seu pai esteve preso ou fora
gido das polícias paraguaia e argentina. (Depoimen
to de sua irmã Nany Barrett).

Adolescente, exilou-se no Uruguai, onde milita
va política e culturalmente, ficando muito conhecida
nos atos de solidariedade ao povo paraguaio como
dançarina folclórica. Em função disso, foi seqüestra
da por um grupo neonazista que lhe marcou a pele a
navalha com a cruz suástica. Ameaçada no Uruguai,
Soledad percorreu vários países, indo finalmente
para Cuba, onde se casou com o brasileiro José Ma
ria Ferreira, com quem tem uma filha, Naysandy
Barrett. José Maria Ferreira de Araújo retomou ao
Brasil, onde foi preso e morto sob tortura no 001-

CODI/SP, em 23-9-70, tendo hoje seu nome incluído
na lista oficial dos 136 desaparecidos políticos.

Soledad veio para o Brasil, aproximadamente
em setembro de 1971, como militante dà VPR. Insta
lou-se em São Paulo, onde foi constatada pelo ex
marinheiro José Anselmo dos Santos, o Cabo Ansel
mo, com quem estabeleceu uma relação afetiva,
passando a conviver maritalmente com ele em Reci
fe/PE, onde reestruturaram a VPR - tendo sido en
tregue à polícia pelo seu próprio companheiro, um
agente infiltrado dentro da Organização.

Eudaldo Gomes da Silva, nascido em 1Q de ou
tubro de 1957, em Salvador/BA, estudou agronomia
na Universidade Federal da Bahia a partir de 1965,
onde iniciou sua militância política. Foi Vice-Presi
dente do Diretório Acadêmico e membro do DCE 
UFBA, tendo participado do Congresso da UNE em
Ibiúna - São PaUlo, em 1968. Não concluiu o curso
em função de sua militância política, primeiro na Co
lina, depois na Var-Palmares e finalmente na VPR,
através das quais participou da resistência armada à
ditadura.

Preso em maio de 1970, foi libertado juntamen
te com outros militantes em troca do embaixador
alemão no Brasil. Banido em 15-6-70, foi para a Ar
gélia e, de lá, para Cuba. Retomou ao Brasil no final
de 1972, juntamente com sua companheira, Pauline
Philippe Reichstul, indo diretamente para Pernambu
co, onde passou a integrar a VPR local.

Pauline Philippe Reichstul, nascida a 18 de
julho de 1947, em Praga, na antiga Tchecoslová
quia, vindo para o Brasil em 1955, em 1963 foi
para Israel, e depois Dinamarca e França, fixando
se finalmente em Genebra, Suíça, onde se formou
em Psicologia, em 1970. Trabalhou com várias
instituições humanitárias da Europa, na divulgação
de violações de direitos humanos, torturas e desa
parecimento de pessoas no Brasil. Conheceu mili
tantes brasileiros exilapos, casando-se com Eudal
do Gomes da Silva, integrado à VPR, com o qual
veio ao Brasil.

José Manoel da Silva, nascido a 2 de fevereiro
de 1940 em Toritama, Pernambuco, a1istou-se na
Marinha em 1960, em Natal, Rio Grande do Norte,
vindo a participar da Associação dos Marinheiros e
Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB) e de suas lutas,
inclusive a Revolta dos Marinheiros.

Expulso da Marinha em 1964, retornou a Natal
e depois a ToritamalPE, onde se estabeleceu co
mercialmente. Contatado pelos antigos companhei
ros marinheiros, ingressou na VPR, trabalhando poli
ticamente no meio rural e fazendo contatos para a



Confrontando entrevistas e documentos deixa
dos pelo próprio Anselmo, notícias de jornais e revis
tas, informações de sobreviventes da resistência ar
mada e o Dossiê das Famílias dos Mortos e Desa
parecidos, elaboramos uma lista preliminar de mili
tantes que entraram em contato com Anselmo e fo
ram mortos pela repressão:

1 - Edson Neves Quaresma - morto em 5 de
dezembro de 1970;

2 - Yoshtame Fujimore - morto em 5 de de
zembro de 1970;

3 - Celso Gilberto de Oliveira - morto em 30
de dezembro de 1970;

4 - Aluísio Palhano Pedreira Ferreira - morto
em 21 de maio de 1971 ;

5 - José Raimundo da Costa - morto em 5 de
agosto de 1971 ;

6 - Edgar de Aquino Duarte - morto em junho
de 1973;

7 - Paulo de Tarso Celestino da Silva - morto
em 12 de julho de 1971;

8 - Heleny Guariba - morta em 12 de julho de
1971;

9 - Evaldo Luiz Ferreira de Souza - morto em
8 de janeiro de 1973;

10 - Eudaldo Gomes da Silva - morto em 8 de
janeiro de 1973;

11 - José Manoel da Silva - morto em 8 de ja
neiro de 1973;

12 - Jarbas Pereira Marques - morto em 8 de
janeiro de 1973;

13 - Soledad Barrett Viedma - morta em 8 de
janeiro de 1973;

14 - Pauline Phileppe Reichstul - morta em 8
de janeiro de 1973.

A lista de militantes que foram mortos pelos ór
gãos de segurança em razão dos serviços presta
dos pelo agente Cabo Anselmo será sempre incom
pleta, sem acesso aos arquivos dos serviços de in
formação militar, porque Anselmo colocava sob os
olhos do Doi-Codi e DOPS/SP os militantes com
que tinha contato, que passavam a ser vigiados de
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Organização na grande Recife, com vida legal até o Depois de algum tempo, ingressou na VPR,
dia de sua prisão, 7 de janeiro de 1973. através de Onofre Pinto, e voltou ao Brasil em 15 de

Quando do Massacre da Chácara São Bento, o setembro de 1970. Desde então, toda a sua atuação
DOI-CODl tentou impingir a José Manoel a declara- no Brasil se deu como agente policial infiltrado a ser-
ção dos seus companheiros e a condução da polícia viço do Doi-Godi, conforme ele próprio dá a entender
até o sítio onde teriam sido mortos. Na verdade, tan- no Documento nº- 9/143 - DOPSlSP, de 4 de junho
to José Manoel como os demais militantes da VPR de 1971, encontrado nos arquivos desse órgão poli-
estavam estreitamente vigiados pela polícia a partir cial.
de informações do agente infiltrado Cabo Anselmo.
que exercia o comando da VPR local.

Jarbas Pereira Marques, nascido a 27 de agos
to de 1948, em Recife/P~, de origem humilde, pro
curou estudar mesmo tardiamente, em função do
que se mudou para São Paulo. Lá teve os primeiros
contatos com a esquerda através de militantes do
Partido Comunista Brasileiro, na pensão onde mora
va.

Voltando a Recife, passou a militar no movi
mento estudantil sob a influência do Partido Operá
rio Revolucionário (trotskysta), razão pela qual foi
preso em 17 de agosto de 1968 e, dois dias depois,
libertado.

Mais tarde, Jarbas integrou-se à VPR em Reci
fe, onde tinha vida legal, residência fixa e local de
trabalho conhecido. Foi preso a 8 de janeiro de
1973.

A verdade sobre o Massacre da Chácara São
Bento passa pelo esclarecimento do papel desem
penhado pelo agente policial Cabo Anselmo, infiltra
do no comando da VPR local.

Cabo Anselmo ganhou notoriedade na política
nacional a partir da assembléia da Associação dos
Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil no Sindica
to dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, no dia 25 de
março de 1964, quando era presidente da mesma.

Já nesta época surgiram suspeitas de que An
selmo fosse agente do CENIMAR (Centro de Infor
mações da Marinha) e da CIA - Central Inteligente
Agence. Após o golpe, abrigou-se na Embaixada do
México a 9 de abril de 1964, abandonando-a no dia
22 de abril de 1964.

Preso no dia seguinte, apareceu na TV decla
rando estar sendo muito bem tratado. No dia 1Q de
abril de 1966, Anselmo fugiu da delegacia de polícia
do Alto da Boa Vista, onde, segundo sua declaração
ao DOPS/SP, a fechadura da porta da prisão estava
trabalhada e abria com a ponta de uma faca. Foi di
retamente para o Uruguai, onde fez contatos com o
MNR. Junto com outros militantes deste, foi para
Cuba em 1967. Apareceu na Conferência da Olas,
segundo disse, representando o MNR, que já estava
em processo de desintegração.
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perto, e a partir destes outros poderiam ser segui- americana, tem insistido em veicular a informação
dos, presos ou mortos. de que o chamado grupo Irmãos para o Resgate é

O Relatório Geral do Massacre da Châcara humanitário, quando é sabido que se trata de um
São Bento encaminhado à Comissão Especial da grupo provocador. O Sr. Juan Pablo Roque, ex-pilo-
Lei nº- 9,140 pela Comissão de Familiares dos Mor- to do grupo, agora em Cuba, fez denúncias de que o
tos e Desaparecidos, em 26 de fevereiro, mostra cla- Irmãos para o Resgate planeja ações terroristas na-
ramente que: quele país.

a) - os militantes contatados por Anselmo pas- Por outro lado, a própria imprensa brasileira
saram a ser seguidos e vigiados pela polícia; caracteriza a atitude consciente e deliberada dos pi-

b - o Doi-Codi e o DOPS/SP decidiram e1imi- lotas dos aviões de invadir o espaço aéreo cubano.
nar os seis militantes de forma premeditada, temera- Há transcrições de conversações que demonstram o
sos com a descoberta da traição de Anselmo (Jorge conhecimento da violação do espaço aéreo e a de-
Barrett Viedma, irmão de Soledad, tinha acabado de terminação dos pilotos de adotarem essa atitude, o
chegar do Chile com a carta neste sentido); que representa a quebra da soberania do Estado cu-

c - todos os seis militantes foram presos, tortu- . bano.
rados e assassinados, sendo as versões oficiais de Na verdade, Sr. Presidente, a invasão do espa-
tiroteio e fugas totalmente falsas, elaboradas para ço aéreo cubano é mais um dos muitos atos pratica-
s&lvaguardar a pessoa do agente policial Anselmo, dos pelos contra-revolucionários cubano com o
encobrir as verdadeiras circunstâncias das mortes e apoio do governo norte-americano. Evidentemente
as responsabilidades dos agentes do Estado, dificul- agor~, num processo de radicalização e em decor-
tando assim as investigações posteriores por parte rêncla da proximidade das eleições presidenciais
de familiares, amigos, companheiros e da própria ~os Estados Unidos, há uma nítida pressão para oh-
Justiça, ngar o govemo do presidente BiII Clinton a tomar

A verdade sobre o Massacre da Châcara São medidas radicais contra Cuba.
Bento reforça a necessidade de que a responsabili- ,Sabemos que este pequeno país, localizado
zação política do Estado seja acompanhada pela pró~lmo aos Estados Unidos, tem sofrido com o blo-
responsabilização dos agentes do Estado envolvidos quelo do governo norte-americano, com a crise dos
nos crimes de tortura e execução sumária de prisio- países do Leste Europeu e tem enfrentado uma si-
neiros. tuação extremamente difícil para continuar manten-

Se a inclusão nos benefícios da Lei nº- 9.140195 do s~u~ compromissos com a saúde, a educação e
representa o reparo moral aos mortos e desapareci- os dlrel~os d,os trabalhadore~. Ocorre que os contra-
dos, atendendo, em termos, à responsabilização po- revolucl?nârios cuban~s, estimulados pela ul~adirei-
lítica do Estado, o não-esclarecimento das circuns- ta a~encana e fin~nclado~ ~or grupos amencanos,
tâncias e a não-responsabilização judicial dos agen- pr~lon~m para criar um tncld,ente e fo,rçar o, gover-
tes do Estado deixam uma dúvida que um dia a His- no BIII Chnton a tomar uma atitude mais radicai em
tória vai cobrar. relação ao govemo cubano.

A afirmação do Estado democrático depende Sr. Presidente, recent~mente estive em Cuba.
da superação dos resquícios e seqüelas do Estado O gove!no cubano tem envl?ado todos os esforços
autoritário, e para tanto é imprescindível o reconhe- no sentido de superar suas dificuldades e tem procu-
cimento amplo, geral e irrestrito das responsabilida- rado adotar,rnedld~s para a redução drástica dos re-
des pelas mortes e desaparecimentos forçados de cursos destinados as Forças Armadas, mantendo os
todos - rigorosamente todos - os opositores políti- seus compromissos com a educação, a saúde e os
.:os.· direitos dos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer. Quero portanto, manifestar o meu repúdio a
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB- 00. Sem essa ação de grupos contra-revolucionários que, na

revisão do orador,) _ Sr. Presidente, Sras e Srs De- realidade, têm por objetivo desestabilizar o govem'J

P
ulados venho à tn'buna manl'~estar m'lnha sol'lda do presidente Fidel Castro. Trata-se de um ato hostil

, I' - e terrorista. Porque Cuba, evidentemente, está no
riedade ao povo cubano em decorrência do inciden- direito de defender a sua soberania e autodeterrr.i-
te que teve corno conseqüência a derrubada de dois nação. O que querem, na verdade, é desestabilizar
aviões, o regime cubano, para criar situações de dificulda-

Devo dizer que a imprensa, sobretudo a norte-



Basta lembrar que, apesar de ser o maior pro
dutor de petróleo do País, o Rio não aufere vanta
gem fiscal sobre o combustível enviado e consumido
em outros Estados. Responsável por quase 70% da
produção nacional, nosso Estado consome menos
da metade do petróleo que produz.

Seria justo que a reforma tributária em anda
mento no Congresso Nacional corrigisse essa injus
tiça, determinando uma taxação significativa do pe
tróleo exportado pelo rio de Janeiro para outros Es
tados. Na situação atual, existe apenas um royalty
de 5% que é rateado entre a Marinha, o Tesouro Es
tadual e ,!ários municípios.

Até para continuar abastecendo o País com
petróleo e gás, o Governo do Estado do Rio precisa
fazer investimentos em infra-estrutura que possibili
tem aumentar o seu nível de produção~ Não vamos
esquecer também a necessidade de investimentos
para combater o impacto ambiental desse tipo de
atividade. São aspectos que têm de ser lembrados,
para que se faça a conseqüente justiça tributária.

Mas enquanto não vem a reforma tributária, e
os problemas continuam exigindo algum tipo de so
lução, nossa esperança repousa no Governo Fede
ral, que há de ser generoso na liberação de recursos
indispensáveis para satisfazer as mais urgentes ne
cessidades do povo fluminense.

O Rio de Janeiro espera que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso continue
sensível aos nossos problemas, e contribua para a
geração de empregos no Estado, a exemplo do que
já vem fazendo em duas iniciativas fundamentais,
qUE! são o pólo petroquímico e o Porto de Sepetiba.

O Porto de Sepetiba, em particular, era um so
nho que estava arquivado desde a década passada,
e só tomou corpo agora, com o empurrão definitivo
do Governo Federal. Será o maior porto da América
Latina, e poderá receber navios de até 150 mil tone
ladas, graças à profundidade de suas águas, após a
dragagem do canal.

Continue o Governo Federal ajudando o Esta
do do· Rio, e dentro de poucos anos estaremos na
vanguarda do-desenvolvimento nacional.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motla) Antes
de conceder a palavra ao próximo orador, a Presi
dência comuniêa· aos Srs· Parlamentares que se en-
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des e aumentar a complexidade do momento que quadro tão desfavorável, até porque o Estado do Rio
Cuba está enfrentando. tem, dentro da Federação, uma importância que não

Concluo dizendo que tive oportunidade recen- está sendo levada em conta. O fato é que nós, do rio
temente de visitar Cuba e pude notar que, apesar de de Janeiro, não estamos recebendo tratamento à a1-
todas as dificuldades e problemas, o povo cubano e tura daquilo que representamos no contexto nacio-
seu governo estão conseguindo dar a volta por cima nal.
e reafirmar que o socialismo vive no mundo, vive em
Cuba, apesar das provocações dos grupos contra
revolucionários implantados em Miami, nos Estados
Unidos.

O SR. JOÃO MENDES (BLOCO PTB-RJ. (Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs Deputados, o Estado do Rio de Janeiro padece
de uma doença que acomete quase todas as admi
nistrações públicas brasileiras, nos três níveis de go
verno. A máquina do Estado cresceu além das suas
possibilidades orçamentárias. A folha de salários
leva quase toda a receita obtida com os tributos, so
brando muito pouco para os outros compromissos
que o Governo tem com a sociedade.

O crescimento da violência e da criminalidade,
ao menos em parte, pode ser explicado pela falta de
recursos a serem aplicados nos serviços públicos
essenciais e também pela escassez de investimen
tos no setor privado. Daí por que o rio merece trata
mento prioritário da parte do Poder Central, no que
se refere à liberação de recursos para infra-estrutura
social. Mais do que nunca é necessário dinamizar a
oferta de empregos, e com ela melhorar a oferta de
serviços para a população em geral.

O Rio de Janeiro precisa ser olhado com mais
atenção e mais carinho pelo Governo federal. Eis
um Estado que é, por tantos motivos, diferente das
outras unidades da Federação, não só pela sua his
tória, mas pelas transformações sofridas nestas últi
mas décadas. O Estado, que já foi sede da Capital
da República, verdadeiro cartão de visitas do Brasil,
mudou para pior a partir da transferência da Capital,
com a inauguração de Brasília.

Desde então, o rio só perdeu terreno. Basta ver
o nível a que chegamos na área da criminalidade.
Outro traço negativo é a deficiência dos serviços pú
blicos, principalmente no Que se refere à saúde pú
blica. Para completar, as intempéries que há anos
vinha dando uma trégua, resolveram castigar o Rio
de Janeiro neste mês de fevereiro, conforme noticia
do fartamente pela imprensa, notadamente a televi
são.

Como representante do povo fluminense nesta
Casa, faço questão de chamar a atenção das nos
sas autoridades maiores para esses problemas.
Acredito que tudo há de ser feito para reverter um



A responsabilidade pelas medidas que
o governo de Cuba se viu obrigado a adotar,
para preservar seu sagrado e irrenunciável
dever de defender a soberania nacional, re
cai sobre quem, em repetidas ocasiões, des
conhecera as advertências formuladas e
persistira em suas aventuras irresponsáveis.

Por fim, diz a nota:

Nosso governo lamenta que se tenham
produzido perdas humanas, motivadas pelas
irresponsáveis e criminosas agressões con
tra nosso país.

O Congresso Nacional brasileiro Srs. Parla
mentares, tem o dever neste momento de condenar
toda e qualquer provocação que venh~ violar a so
berania de um país, principalmente quando se trata
de uma nação latino-americana, com quem o Brasil
estabeleceu relações plenas e com a qual temos
uma grande identidade cultural, científica e de frater
nidade.

Se alguns acham que podem violar o espaço
aéreo cubano, não falta muito para acharem que po
dem violar também o nosso espaço aéreo. Por isso,
o nosso Congresso e o Governe. Fedeial devem ma
nifestar-se prontamente na defesa da soberania e da
autodeterminação dos povos, elementos centrais,
diga-se de passagem, de noss~ política externa in
dependente.
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contram em seus gabinetes e demais dependências ções Exteriores de Cuba que, de forma pormenori-
da Casa que o painel está aberto para o registro das zada, relata o episódio e presta esclarecimento que,
presenças. infelizmente, muitos órgãos de comunicação fizeram

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- questão de omitir ou ignorar.
do a palavra ao nobre Deputado Marcelo Barbieri. Num dos seus trechos, a nota diz o seguinte:

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Pro- Como se recorda, no dia 13 de julho de
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras e 1995 e mais recentemente entre os dias 9
Srs Deputados, ao longo das últimas décadas, as e 13 d~ janeiro de 1996, se deram incursões
constan~es e inin!errup~s transgres~ões à soberania em nosso espaço aéreo por grupos contra-
das naçoes têm Impedido ,uma efetiv~ e real coo~- revolucionários de origem cubana assenta-
ração entre os povos e palses com Vistas à garantia dos em território estadunidense durante os
d~ progresso econômico e do desenvolvimento so- quais foram lançados panfleto~ de caráter
clal. subversivo.

Agora mesmo, assistimos a mais um ato de Com o propósito de esgotar todos os
violação da soberania de um país latino-americano. recursos de persuasão que pudessem evitar

Refiro-me a Cuba, que teve seu espaço aéreo este tipo de ato, as autoridades, aeronáuti-
invadido por duas aeronaves particulares, prove- cas de Cuba se dirigiram em duas oportuni-
nientes de Miami, cujo fato evidencia-se como mais dades, de forma oficial, à direção da Admi-
uma das provocações dos setores mais conservado- nistração Federação de Aviação dos Esta-
res e reacionários dos Estados Unidos, que preten- dos Unidos para levar ao seu conhecimento
dem utilizar o episódio para fins políticos e eleitorais os perigos para a navegação aérea de tais
e, mais uma vez, pressionar o governo norte-ameri- vôos não autorizados em nosso espaço aé-
cano a adotar medidas que aprofundem e ampliem o reo.
nefasto bloqueio econômico que vitima aquele país
há décadas.

Diferentemente do que alguns setores procu
ram difundir através da mídia internacional, as aero
naves abatidas pelo governo cubano encontravam
se em espaço aéreo daquele país com o propós";to
de lançar propaganda anti-governamental, numa fla
grante transgressão das leis de Cuba e dos Estados
Unidos.

Prova disso são os mapas divulgados pelo go
verno cubano, que revelam, minuto a minuto, a de
tecção das aeronaves por radar, as conversações
para que os seus respectivos pilotos se retirassem
do espaço aéreo cubano e a insistência dos mes
mos em violar a soberania da Ilha.

Este ato de pirataria e violação dos direitos de
um país coincide com o momento em que os gover
nos de Cuba e dos Estados Unidos estavam procu
rando estabelecer relações com vistas à solução do
problema migratório e à redução gradativa do blo
queio econômico desumano que dificulta o cresci
mento econômico cubano ·e provoca escassez de
produtos básicos para a população, contrariamente
ao que pretende a Lei Helms-Burton, cuja proposta
de agravamento do embargo contra Cuba compro
mete não só a soberania cubana, mas a autodeter
minação d~ todos'os povos'latino-americanos.

Ao fazer esse pronunciamento, Sr. Presidente,
anexo ao mesmo declaração do Ministério das Rela-



Finalizando, é importante esclarecer que, con
forme notícia divulgada pela imprensa, o Governo
Federal não dispõe de recursos para repassar aos
Estados, razão pela qual os Governadores deverão
administrar os seus respectivos Estados de uma for
ma criteriosa, dando prioriçlade às prioridades.

Era o que tinha a dizer.
e SR. LEONEL PAVAN (PDT- se. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; srªs e Srs.
Deputados, a Central de Atendimento ao Trabalha
dor da Região de ltajaí, Santa Catarina, mantida
pela Caixa Econômica Federal, está em via de ser
fechada, causando incalculáveis prejuízos para mi
lhares de trabalhadores que terão .de procurar aten
dimentos em outras cidades distantes de seu local
de trabalho.

Não conseguimos.entender as razões que le-
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e SR. EUR[PEDES MIRANDA (PDT-RO. Sem xugamento da máquina administrativa e emprésti-
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras e Srs De- mos concedidos pelo Governo Federal.
putados, inicialmente denuncio o descaso do Minis- O Governador está determinado a executar,
tério dos Transportes e do DNER com relação à BR- ainda neste ano, asfaltamento em várias rodovias do
364. Trata-se da rodovia de maior importância para Estado, sendo que, da mesma forma, está determi-
meu Estado, assim como para grande parte da re- nado a apoiar ostensivamente os agricultores e pe-
gião Norte, e que hoje se encontra quase sem condi- cuaristas, através da Secretaria de Agricultura e
ções de trafegabilidade. Emater.

O DNER diz que não tem como iniciar as obras O Governador Valdir Raupp pretende ainda
por causa das chuvas, mas todos têm conhecimento melhorar a qualidade de vida do homem do campo,
de que este é um período chuvoso. O DNER poderia dando continuidade às obras de eletrificação rural, .
ter iniciado as obras em setembro do ano passado; procurando fixar o agricultor definitivamente ao cam-
no entanto, não o fez mas poderia ao menos ter po. .
dado condições de tráfego àquela rodovia, fazendo Ainda com relação à fixação do homem ao·
a manutenção possível. campo, o Governador Valdir Raupp, juntamente com

Estamos decepcionados com o DNER, muito a sua bancada federal, não deixou de fazer ações
embora isso não esteja ocorrendo pela primeira vez. junto ao Incra, com o objetivo de regularizar definiti-
Esperamos que o Ministro dos Transportes tome as vamente a situação das famílias que aguardam os tí-
providências para que o tráfego daquela rodovia não tulos de suas terras, além da desapropriação de
seja cortado. mais terra, para os assentamentos pendentes.

Abordo outro assunto, Sr. Presidente, o Gover- O Governador sabe muito bem que é através
nador Valdir Raupp, ao assumir o comando maior de do setor produtivo, quer seja agropecuária, minera-
Rondônia, enfrentou o mesmo grau de dificuldades ção ou outras atividades, que o Estado terá uma.
que a maioria de seus colegas enfrentaram em seus economia ativa. .
re~pectivos Estados. Com o setor produtivo forte, teremos um co-

A bem da verdade, se considerarmos que Ron- mércio forte, onde, sem dúvida nenhuma, todos te- '
dônia é um E~tado novo, que ainda não possui infra- rão mais oportunidade de emprego.
estrutura básica, chegaremos com facilidade à con- É verdade que não nos podemos esquecer de
clusão de que as dificuldades são maiores. áreas como saúde, segurança, educação e outras.

Um Estado que não dispõe de recursos, para Porém, a partir do momento em que tivermos um se-
custeio de sua máquina administrativa, não é fácil de tor produtivo funcionando, o Estado terá uma arreca-

.ser administrado. dação maior, e, assim sendo, o Governo disporá de
No apagar das luzes da administração passa- mais recursos para investir em áreas tão importan-

da, foi dado um reajuste de 100% que começou a teso
ser honrado a partir de 1Q. de janeiro do ano passa
do, ou seja, no início do Governo Valdir Raupp.

O Governador Valdir Raupp nunca questionou
o reajuste concedido, pois enténde que os servido
res merecem até mais do que foi concedido. No en
tanto, o Governador Valdir Raupp não entendeu ain
da a razão da administração passada de não ter
concedido este reajuste, para ser pago na própria
gestão.

Sr. Presidente, Sras e Srs Parlamentares, ape
sar da falta de recursos para investimentos e paga
mentos dos servidores, além de a máquina adminis
trativa se encontrar praticamente sucateada, o Go
vernador Valdir Raupp tem açlministrado com muita
competência o nosso Estado. .

Ainda neste mês, a folha de pagamento dos
servidores será colocada em dia, em função do en-



Sr. Presidente, a desnutrição infantil no Brasil
se apresenta como um dos graves problemas nacio
nais, já que sua incidência em larga escala é res
ponsável por crescentes índices de mortalidade de
crianças com até seis anos de idade e compromete
de forma irremediável o desenvolvimento psicosso
mático de milhões de brasileiros.

Estima-se que há no Brasil cerca de 19 milhõ
es de crianças com idade entre zero e seis anos. No
texto atual, o referido artigo destina pelo menos 50%
dos recursos a que se refere o art. 212 para eliminar
o analfabetismo e universalizar o ensino fundamen
taI. Acredito que seja o momento preciso de se ca
racterizar o espírito do legislador de 1988.

Inúmeras fontes de pesquisa em saúde, nutri
ção e educação, a partir de centros de excelência na
matéria, como a Universidade Brown, sede de um
dos mais respeitáveis centros americanos de pes
quisa universitária sobre a fome, a Universidade de
Londres e a Universidade de Sussex, da Inglaterra,
bem como a aMS, a FAa e Universidade das Naçõ
es Unidas, têm caracterizado ser mínimo o aprendi
zado e mesmo impossível, sem cérebros humanos
recipientes em boa ou normal formação.

A literatura específica mundial é unânime e cla
ríssima em afirmar que crianças sem atendimento
nutricional adequado a partir dos seis meses de con
cepção até três anos de idade e sem a continuação
de ingestões normais de alimentos dali até o ingres
so na escola arriscam-se também a serem deficien
tes mentais sob qualquer rubrica. Esse tem sido sis
tematicamente o caso existente no Brasil.

. a Senador João Calmon fez história no Brasil e
no Congresso Nacional lutando para que recursos
fossem alocados, a fim de que todo o brasileiro ti
vesse condições de permanecer um mínimo de dez,
anos naescola. Isso não tem ocorrido, sem bem qUE!
melhoras existem, 'devido' aos cérebros das criaryças
que~la1am a pré-escola e a escola esta'em geralmen-
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;am a CEF- a tomar uma medida impopular e lesiva relacionada coll] a modificação do art. 60 do Ato das
aos interesses dos trabalhadores, principalmente Disposições Constitucionais Transitóri~s, que espero
porque reconhecemos a grande função social da- passe a vigorar nos seguintes termos:

quele pont~ de atendimento aos t~abl:!-Ih~do!es de Nos vinte primeiros anos da promulga-
Santa Catanna, sendo a CAT de ItaJaí.o pnncl~al ór- ção da Constituição de 1988 o Poder Públi-
gão público que atende, sem burocracia. complicada, co desenvolverá esforços, com a mobilíza-
aos interesses dos trabalhadores da região. ção de todos os setores organizados da so-

Ademais, cabe salientar que a Central de Aten- ciedade e com aplicação de, pelo menos,
dimento ao Trabalhador da Região deltajaí tem a 50% dos recursos a que se refere o art. 212
seu cargo mais de 99 mil contas do PIS -' Programa da Constituição, para eliminar a desnutrição
de Integração Social; infantil e o analfabetismo e universalizar o

- Arrecada, pelo menos, 85% do FGTS da re- ensino fundamental.
gião;

- Fomece mais de 30 mil informações/mês de
interesse do trabalhador;

- Paga 90% do seguro..cfesemprego da região;
- Com apenas 3 meses de atendimento aos

aposentados, já atende a mais de 800 pessoas;
- Processa mais de 18 mil papéis/mês (autenti

cações);
- Funciona com apenas 14 empregados, gera

resultado operacional positivo e está colocado, no
Estado, em 112, lugar, no ranking da' CEF.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, diante
destes números, queremos dirigir veemente apelo
ao Presidente da CEF, Dr. Sérgio Cutolo, ao Diretor
Supervisor da CEF, Dr. Wilson Hiebert e ao Superin
tendente Regional da CEF de Blurnenau-SC, Dr.
Quirino Pedro Manes, aos quais estamos enviando
expedientes, para que impeçam o fechamento da
Central de Atendimento ao Trabalhador da Região
de Itajaí, permitindo, assim, a continuidade de um
trabalho sério e voltado aos interesses da população
como o que executa a CAT de Itajaí.

Cabe lembrar que o pleito em favor de manu
tenção da Central de Atendimento da Região de lta
jai tem o apoio e o respaldo dos funcionários da Cai~

xa Econômica Federal de Santa Catarina, da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Crédito, da Federação dos Empregados em Esta
belecimentos Bancários de Santa Catarina e de Sin
dicatos de Bancários da Região de ltajaí.

Esperamos que, mais uma vez, a sensibilidade
e o alto espirito público da Diretoria da CEF prevale"
çam e os trabalhadores sejam amplamente benefi~
ciados com a manutenção da Central de Atendimen
to aon Trabalhadores da Região de ltajaí.

Era o que tinha a dizer. !

OSR. FEUROSA (PSDB - E,$. Sem revisãQ
do orador.) ~ Sr. Presiden(e: srªs eprs. Deputados,
apresento' hoje proposta de emend~.à Constituição
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te incapazes de qualquer aprendizado normal para continuam fechadas. A única conclusão a que che-
suas idades e sexos em condições semelhantes às go, Sr. Presidente, é de que foi uma tentativa de re-
crianças que tiveram alimentação normal. taliação da Receita Federal em função da ocupação

As conseqüências mórbidas têm sido por de- feita no Rio Grande do Sul, que resultou na violência
mais citadas em evasão e capacidade de aprendiza- e no ferimento de mais de 50 agricultores.
do, inclusive alfabetização adequada, e outras, com Espero que o Secretário da Receita Federal
repercussão para a sociedade durante o tempo de seja minimamente compreensivo com todo o oeste
vida do indivíduo. de Santa Catarina, porque só a agência da Receita

O conceito de educação pré-escolar e primária Federal de Chapec6 faz, em média, duzentos aten-
deve ser cC.'njunto com o de alimentação e desnutri- dimentos por dia, e isso está impedindo que as em-
ção, se prestarmos atenção à realidade de largas presas e os cidadãos possam se dirigir à Receita
faixas da população brasileira. Federal para buscar seus documentos e aquilo de

Esta modificação conceitual justifica a presente que precisam para dar continuidade à sua vida.
proposta de emenda à Constituição brasileira que Então, espero que o Secretário da Receita Fe-
apresentamos.. deral seja compreensivo e determine imediatamente

Era o que tinha a dizer. a abertura das duas agências. Espero também, Sr.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre- Presidente, que essa minha manifestação tenha es-

sidência comunica que deveria encerrar neste mo- paço no programa A Voz do Brasil e no boletim Hoje
mento o período de Breves Comunicações. Entre- na Câmara.
tanto, enquanto aguarda a presença do Vice-Presi- Era o que tinha a dizer.
dente titular, concederá a palavra aos próximos ins- Durante o discurso do Sr. José Fritsch,
critos. o Sr. Adylson Motta, § 2f2 do artigo 18 do Re-

Com a palavra o Deputado José Fritsh. gimento Interno deixa a cadeira da presidên-
O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão cia, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim,

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, 1Q vice-presidente.
hoje uso a tribuna desta Casa para manifestar o
meu protesto ao Secretário da Receita Federal, Dr. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
Everardo Maciel, por ter determinado o fechamento cedo a palavra ao Sr. Agnaldo Timóteo.
das agências da Receita Federal de Chapecó, no O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB - RJ. Sen
oeste do Estado de Santa Catarina, e de São Miguel revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De·
dOeste. putados, registro minha satisfação de ver o Deput' .

As alegações do Secretário da Receita Federal do Heráclito Fortes explicar o que realmente é o IF
são a manifestação dos pequenos agricultores, que e, paralelamente, procurar saber da imprensa~ p
estavam pleiteando do Governo Federal a liberação que não falam da Previ, da Petros, da Eletros, d
de recursos para os produtores atingidos pela seca. Funcep e tantos outros fundos de pensão, que sã·
Na ocasião, houve uma manifestação na Receita barbaramente superiores ao. nosso modesto IPC
Federal. Por causa dessa manifestação, o Secretá- Não sabemos por que a imprensa não fala sobre o
rio determinou o fechamento das agências, alegan- mesmos. Será que alguns órgãos da imprensa este, "
do falta de segurança e ameaça à integridade física riam sendo subornados através de verbas de publici-
dos funcionários do órgão. daqe? Não sei.

Pois bem, Sr. Presidente, faz mais de 15 dias Era o que tinha a dizer.
que não há nenhuma manifestação em Chapecó e O SR. SERGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
em São Miguel dOeste; faz mais de 15 dias que a peço a palavra para uma Comunicação de Liderança
tranqüilidade e a normalidade voltaram àquelas cida- pelo PCdoB.
des. Não há nenhum perigo, nenhum atentado à se- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Te' ",
gurança daquelas agências. S. Sª esperava uma V. Exª- a palavra.
manifestação do Governador do Estado. O próprio' O SR SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - Ml
Batalhão da Polícia Militar de Chapecó tinha-se ma- Sem revisão do orlildor.) - Sr. Presidente, quen
nifestado junto à Receita Federal quanto à tranqüili- utilizar o tempo dedicado à Liderança do PCdoB
dade que reinava na cidade, dizendo que não havia para divulgar uma nota do partido sobre os acon-
nenhum problema, mas até hoje as agências da Re- tecimentos envolvendo a República de Cuba e os
ceita Federal de Chapecó e de São Miguel dOeste Estados Unidos.
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Diz a nota:

Nota da Liderança do PCdoB

Brasília, 27 de fevereiro de 1996

O Partido Comunista do Brasil protesta
energicamente contra a atitude do govemo
dos EUA, que decidiu ampliar as medidas
de embargo econômico em relação à Repú
blica de Cuba. A atitude do presidente BiII
Clinton decorre oficialmente do episódio no
qual dois aviões pertencentes a um grupo
provocador anticubano e com registro civil
dos EUA foram abatidos no espaço aéreo
de Cuba. O PCdoB destaca o seguinte:

1) O bloqueio norte-americano existe
há mais de três décadas e foi acompanhado
continuamente da ação de grupos que vi
sam planejadamente desestabilizar e desti
tuir o governo deste país, utilizando-se dos
mais diversos meios, que vão das ações
panfletárias às ações terroristas a partir da
Flórida, no território dos EUA. Neste contex
to se inscrevem a formação de arsenais, a
aquisição de embarcações, a introdução de
armas e explosivos e o envio de comandos
terroristas para levar a cabo atos de violên
cia em distintas regiões de Cuba. Nos últi
mos meses, o espaço aéreo cubano foi vio
lado em diversas ocasiões por aeronaves
desta origem, ignorando as reiteradas ad
vertências de que tais incursões não mais
poderiam ocorrer. Após as invasões regis
tradas nos dias 9 e 13 de janeiro de 1996, o
governo cubano alertou para a gravidade e
conseqüências dos acontecimentos, avisou
que há limites para a paciência e que novos
episódios não seriam tolerados.

2) Entre as 15h21 min e as 15h28min
do dia 24 de fevereiro foram derrubados
pela Força Aérea Cubana dois aviões pira
tas com quatro ocupantes procedentes do
aeroporto de Opa-Locka, na Flórida, a dis
tâncias de 5 e 8 milhas marítimas da praia
de Baracoa, a oeste da cidade de Havana.
No mesmo dia, entre 10h15min e as
11 h27min, ocorrera uma primeira penetra
ção no espaço aéreo e marítimo, que foi im
pedida pela presença de um avião cubano.
Diante da nova advertência comunicada
pelo Centro de Controle de Tráfego Aéreo
de Havana, às 13h21 min, de que estavam
ativadas zonas do espaço aéreo ao norte de

Havana e do risco que estariam submetidos
ao penetrá-Ias, um dos responsáveis pela
invasão contestou, afirmando que estava
claro que não podia violar a zona mas que
violaria.

3) As autoridades cubanas, que permi
tiram o acesso do serviço da guarda-costei
ra dos EUA na busca de sobreviventes e
destroços, levaram ao conhecimento do go
verno norte-americano em várias oportuni
dades as atividades de igual natureza viola
tória que vinham sendo cometidas. A nota
diplomática mais recente foi a de número
45, de 16 de janeiro de 1996, após novas in
vasões. Os EUA alegaram que houve um
alerta às aeronaves que decolavam de Mia
mi, mas que burlando os planos de vôo
apresentados, estas procediam à mudança
de curso. Adicionalmente, as autoridades
aeronáuticas de Cuba, se dirigiram em duas
oportunidades, de forma oficial, aos dirigen
tes da Administração Federal de Aviação
dos Estados Unidos, para dar conhecimento
dos perigos para a navegação aérea de tais
vôos não autorizados em seu espaço aéreo.
Desse modo, ficou fartamente caracterizada
a atitude provocativa dos invasores, que agi
ram no sentido de desmoralizar o govemo
cubano e de provocar uma crise de enverga
dura internacional. Este gesto decorre do
desespero diante do crescente repúdio da
América Latina e do mundo diante do blo
queio norte-americano à Cuba.

4) Tais atitudes de provocação foram
reconhecidas formalmente pelos EUA corno
consta de suas declarações que desapro
vam as intenções e ações dos grupos terro
ristas que tem seu estado-maior em Miami,
inclusive advertindo em várias ocasiões de
que as autoridades norte-americanas não
poderiam interferir diante das medidas que
adotasse o governo cubano para garantir a
soberania de seu território. O alerta foi con
firmado pelo presidente da Associação de
Pilotos Cubano-Americanos, Jorge Dorrbec
ker: Todos os pilotos foram advertidos de
que se cruzassem o paralelo 24 sem um
plano de vôo, o governo não seria responsá
vel por sua segurança pessoal. Após o inci
dente, ocorreram inúmeras manifestações
acerca do episódio. Entre estas, a do con
gressista democrata Charles Rangel, que
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declarou à cadeia de TV estadunidense sistema financeiro, valendo notar, por oportuno, que
CNN: Nenhum grupo norte-americano tem o isso lhe foi seguidamente negado durante mais de
direito de violentar o espaço aéreo cubano vinte anos. Basta-nos um exemplo para comprovar
para lançar propaganda antigovernamental esta afirmação: a última grande reforma bancária,
transgredindo as leis dos Estados Unidos e em nosso País, foi introduzida pela Lei nº- 4.595, de
de Cuba. 31 de dezembro de 1964. Pois o banco só esteve

5) É indiscutível a postura de serieda- autorizado a trabalhar com caderneta de poupança a
de e firmeza de Cuba e o fato de que os partir de 1986. E esta autorização, por mais incrível
desdobramentos do episódio são influencia- que isto possa parecer, lhe vinha sendo negada exa-
dos pela sucessão presidencial nos EUA tamente pelo Governo Federal, ou seja, pelo acionis-
(visto que há disputa pelo eleitorado cuba- ta controlador da empresa. Um controlador que,
no-americano da Flórida) e pressões con- diga-se de passagem, agia muito mais na defesa
servadoras internas. O PCdoB, numa postu- dos concorrentes que da própria empresa.
ra de defesa intransigente da autodetermi- Pois o Banco do Brasil também atua na área
nação dos povos, reitera seu apoio à Repú- de corretagem de seguros. Para isso, e de forma ab-
blica de Cuba e manifesta a firme convicção solutamente legal, criou mais uma empresa dentro
de que a defesa da soberania é um direito do conglomerado, a BB Corretora, que já atua no
histórico e inalienável das nações. Ao mes- mercado há alguns anos e que pode ser considera-
mo tempo, reafirma seu repúdio a qualquer daum orgulho para o funcionalismo da Casa, já que,
tentativa de submeter aquele país e seu somente no ano passado, rendeu ao banco uma re-
povo a novas e humilhantes sanções. ceita de cerca de 500 milhões de reais, com o que já

Deputado Sérgio Miranda, Líder da Bancada pode ser listada entre as dez maiores companhias
do PCdoB. de seguro que operam no País.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sr. Presidente, estes dados, eu os estou co-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Ihendo na revista Diretriz, publicada pelo Sindicato
srªS e Srs. Deputados, recentemente, tive oportuni- dos Corretores de Seguros e de Capitalização do
dade de, desta tribuna, analisar e, é bom que se Estado do Rio de Janeiro. Mas não é, ao que pode
diga, condenar declarações que teriam sido presta- parecer, uma reportagem de encômios à atuação da
das ao Correio Braziliense pelo Sr. Edson Soares BB Corretora. Ao contrário, é toda uma reportagem
Ferreira, Diretor do Banco do Brasil. de ataque e, mais que isso, uma espécie de canto

Na reportagem em referência examinava-se, fúnebre para aquela subsidiária do Banco do Brasil.
entre outras coisas, a possibilidade de privatização De fato, e na forma como podemos ler em todo
do Banco, para o que se adotaria o modelo usado o texto, trata-se, nada mais nada menos, de exami-
na França para privatização do Crêem Lyonnais. nar negociações que chegam a bom termo com a
Mais ainda: mostrava-se um plano, já em implemen- Direção do BB e que tendem a levar à liquidação, à
tação no Banco, para, vamos dizer assim, dividi-lo venda, ao que seja, a corretora daquele banco ofi-
em fatias e ir vendendo a varejo. cia!. E para isso, nunca é demais acrescentar, con-

Logo em seguida recebemos em nosso gabine- tam com a boa vontade do Sr. Paulo César Xime-
te, por fax, cópia de carta enviada ao jornal por nes, conforme se pode ler no texto introdutório, na
aquele Diretor, repudiando o texto da matéria, por- primeira página da publicação aqui referida.
que, ao que alega, frases e informações que lhe fo- Em que ficamos? O Sr. Presidente do Banco
ram atribuídas teriam sielo pinçadas de outra entre- se reúne com sindicatos de corretores de seguros e
vista, concedida ao repórter, sem qualquer conexão lhes promete, em negociações até então sigilosas,
com o tema principal da matéria. pôr um fim às atividades da BB Corretora. Outro Di-

Sucede que, publicada a carta na seção Sr. retor vai ao Correio Braziliense detalhar um plano
Redator, o repórter citado discorda do diretor do de privatização de todo o Banco, para o que se ini-
Banco, afirmando que as possíveis ilações, de res- ciaria por retalhá-lo em fatias, sendo bem mais fácil
ponsabilidade da reportagem, estariam perfeitamen- vendêr.lo aos retalhos, sem ferir, com isso, a Lei de
te definidas nas informações prestadas. Privatização, diploma legal que não inclui a privatiza-

E cremos que nem poderia ser de outra manei-çãO do Banco do Brasil como um todo. Seja: no ata-
ra. O Banco do Brasil, na forma como o garante a cado, não pode; já no varejo, dá-se um jeito.
lei, atua em praticamente todos os setores dentro do Sr. Presidente, o Governo, ansioso por reduzir



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

No último dia 5 de fevereiro, o auditório da Fe
deração das Indústrias do Estado do Espírito Santo
sediou dois importantes seminários, onde foram dis
cutidos os possíveis impactos de reforma tributária
sobre a economia capixaba.

De forma bastante sucinta, a proposta de refor
ma tributária apresentada pelo Governo Federal,
que está sendo apreciada pelo Congresso Nacional,
compreende a ampliação da base de incidência do
ICMS, através da incorporação do IPI. Com a base
ampliada, o ICMS passaria a ser explorado tanto
pelo Governo Federal, quanto pelos governos esta
duais e seria adotado o princípio de destino na sua
cobrança; os bens de capital e os produtos da cesta
básica seriam desonerados do ICMS e os produtos
de exploração passariam a ter desoneração total,
que estenderia dos produtos industrializados aos
semi-industrializados e agrícolas.

Segundo o Governo Federal, a proposta de re
forma tributária permitiria racionalizar a tributação,
solaparia a guerra fiscal entre os Estados, incentiva
ri~ 0!3 novos investimentos e ampliaria as perspecti
vas das exportações brasileiras.

Apesar dos nobres propósitos, caso seja apro
vada' a forma como foi apresentada ao Congresso
Nacional', a proposta de reforma tributária simples-
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O tamanho de sua participação na área econômica, mente inviabiliza financeiramente o Estado do Espí-
o faz com certa precisão ao se livrar de empresas rito Santo e os municípios capixabas.
deficitárias e de umas tantas outras cuja atividade Os números apresentados nos seminários, in-
nada tem a ver com os interesses do Estado. Mas, dicam queda na arrecadação do ICMS entre 25% e
no caso da BB Corretora, como, de resto, de todo o 50%, algo entre 200 e 400 milhões de reais ao ano.
Banco do Brasil, a situação se faz alarmante. Por- Levando em consideração que o ICMS representa
que é difícil entender em que princípio de adminis- mais 90% da receita total do Estado, percebemos a
tração, digamos, financeira, baseia-se a atual admi- gravidade da situação. Os municípios também sofre-
nistração do Banco para procurar se desfazer de riam queda de receita de ICMS de mesma propor-
uma corretora altamente rentável, no momento exa- ção, situação igualmente preocupante, na medida
to em que o BB, como um todo, acusa o maior déficit em que o ICMS constituiu uma das principais fontes
de toda a sua história. de receita dos municípios. Como sabemos, 25% da

Era o que tinha a dize,. arrecadação estadual do ICMS é transferida aos mu-
O SR. THEOOORICO FERRAÇO (Bloco/PTB nicípios.

- ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli- Soma-se a isso, o fato de que essa queda de
cito seja transcrito nos Anais desta Casa artigo pu- receita vem exatamente num momento em que Es-
blicado no jornal A Gazeta de 27 de fevereiro de tados e Municípios passam por uma pesada crise fi-
1996, assinado pelo Deputado Ricardo Ferraço. O nanceira, crise esta que dispensa comentários por
artigo, intitulado Reforma tributária x economia capi- estar sendo diariamente veiculada nos meios de co-
xaba, termina dizendo: Não somos contra as refor- municação. É bem verdade que a proposta do Go-
mas, por princípio, mas o fardo que nos querem co- verno Federal contempla a criação de um fundo, for-
locar é pesado demais e atravanca o crescimento da mado por 20% da arrecadação do IPI, para compen-
economia Espírito-Santense... sar possíveis perdas de arrecadação que venham a

ser sofridas pelos Estados. No entanto, esse fundo
tem um prazo de vigência de apenas três anos
(1998/2000), período curto demais para que o cres
cimento da economia brasileira se faça refletir numa
maior arrecadação de impostos por parte dos gover
nos estaduais, capaz de cobrir as perdas de arreca
dação provocadas pela reforma. E, mesmo assim, o
fundo só cobre totalmente as perdas de arrecadação
dos Estados no seu primeiro ano de vigência, no
ano 2000 cobre apenas 25%. Além de todos esses
problemas, resta ainda a delicada questão do valor
das perdas a ser coberto pelo fundo de compensa
ção: dificilmente as contas da União seriam as mes
mas dos Estados.

A proposta de reforma tributária do Governo
Federal atinge ainda em cheio a economia capixaba
ao retirar dos Estados a prerrogativa de estabelecer
mecanismos de incentivos para a promoção de suas
atividades produtivas. O Sistema Fundap - Fundo
para Desenvolvimento das Atividades Portuárias,
por exemplo, seria, com toda certeza, extinto, sem
que fossem levados em consideração os interesses
da sociedade capixaba. Os Estados podem, e de
vem, criar mecanismos alternativos de incentivo de
suas economias, e a proposta de lhes retirar essa
prerrogativa atenta contra o princípio de autonomia
entre os três poderes federados.

Não somos contra as reformas, por princípio,
mas o fardo que nos querem colocar é 'pesado de-
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mais e atravanca o crescimento da economia espíri- sem subestimados. A Receita Federal só aceitava
to-santense, que tem dado sinais de intenso dina- os valores declarados acima do mínimo fixado.
mismo nos últimos anos; Nesse sentido, a unificação Dentro dessa sistemática, em que o valor da
de nossas forças políticas, que se fez, sentir nos se- terra nua era corrigido pelos índices de inflação, não
minários, é a expressão dos mais altos interesses de houve maiores problemas entre o Fisco e o contri-
toda a sociedade capixaba. buinte.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pronun- Mas eis que nova modificação procedida pela
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.rªs. e Receita Federal para o lançamento do ITR de 1995
Srs. Deputados, a cobrança do Imposto Terntonal colocou os agricultores em pé de guerra. Vejamos o
Rural referente ao ano de 1995 vem provocando que ocorreu.
uma verdadeira revolta de agricultores ~ulistas. O aumento do imposto resultou de nova avalia-

As reclamações co~tra o valor do Imp~sto co- ção do valor da terra nua, que serve de base de cál-
brado decorrem dos reajustes absurdos venficados culo do imposto. O VTN foi fixado com base em pes-
em relação a 1994. São comuns os casos de au- quisa realizada sobre os preços de mercado em de-
mentos de 200, 300, 400 e até de 800% em todo o zembro de 1994.
Estado de São Paulo e, a~redito, em todo o Br~il. Ocorre que entre a pesquisa para fixação dos
Es~es elevados percentuais de aumento têm Sido valores mínimos e o lançamento do imposto decor-
objeto de ex~cerbadas reclamaçõ~s quand~ compa- reu mais de um ano, um ano em que ocorreram sig-
rados com a Inflação de 1995, abal~O de 25 Vo. nificativas transformações na economia e particular-

. Esses au~entos no .valor do Impo~to têm uma mente na agricultura, que influenciaram negativa-
explicação 1~lca: fo~eclda. pela Receita Federal. mente o preço da terra. O preço do alqueire de terra
Mas não têm Justificativa. Vejamos o que vem ocor- em São Paulo chegou a cair mais de 60% no decor-
ren~o com 9 IT~ a partir de 1990. rer de 1995.

~om o adv~nto da Lei nQ 8.022, de 19~~, a Se- Então o que temos: uma base de cálculo do
cretana da Receita Federal passou a administrar? imposto superestimada, onerando injustamente o
ITR, o que ~mpreende a sua arrecadação e fi~call- contribuinte.
zação e servrços de cadastramento das propneda- .
des rurais O problema ganha maiores proporções em

Par~ o recadrastramento de 1992, a Receita face, da difícil situ~ção da agricultura em 1995 e de
.Federal orientou os contribuintes no sentido de que previsões nada,a~lmad~~as para 1996.. .
o valor da terra nua seria o valor de mercado do ~ fato notono, e fOi Intensamente discutido nes-
imóvel em 31 de dezembro de 1991. Cabe esclare- ta Casa, a situação de inadimplência dos agriculto-
cer que o valor da terra nua é a base de cálculo do res, de norte a sul do País, em face dos juros eleva-
imposto. dos, da frust~ação de safras e dos baixos preços dos

Os lançamentos do imposto de 1992 e 1993, produtos ag~colas. . .
dentro dessa orientação com a terra nua avaliada a ,~Iém diSSO, o aumento d? ITR é conflitante com
preço de mercado, foram plenamente absorvidos pe- a poht~ de deso.neração da tributação sobre a.prod~
los contribuintes, que não sentiram em seu bolso o ção agncola prevISta na propo~ta de reforma tributária
valor do tributo a pagar, porque até então a legisla- apresentada pelo Poder Executivo (PEC 112175).
ção era mais benéfica e concedia incentivos fiscais Ora, a tributação da terra é e sempre será uma
de redução até 90% do ITR para as propriedades tarefa complexa, sendo que qualquer medida equi-
que efetivamente eram exploradas. vocada pode ter efeitos imprevisíveis. De certa ·for-·

Em 1994 foi editada a Lei nQ8.847, que mudou ma, o processo inflacionário que vivíamos atenuava
a sistemática anterior e eliminou praticamente todos o problema, dada a defasagem entre a apuração do
os incentivos. Foi então feito um novo recadastra- valor e a cobrança do imposto.
mento, tendo os valores da declaração sido transfor- Com a estabilidade monetária que passamos a
mados em UFIR (Unidade Fiscal de Referência). O viver após o Plano Real, neste primeiro ano de ajus-
valor da terra nua, assim, passaria a ser corrigido te da economia à nova moeda, o problema causado
automaticamente, com base em índice de inflação. A pela defasagem de tempo entre a fixação da base
Receita Federal fixou valores mínimos da terrar:1ua. de cálculo e Q lançamento do imposto surgiu com
Tratou-se de umaproyid~n,ciaa,dequada para evitar toda força. Está aí a origem do conflito entre o F.isco
que os valores declarados pelos contribuintes fos- e os contribuintes.



A maioria dos trabalhadores rurais enfrenta
muitas dificuldades por não ter oportunidade de tra
balho de forma contínua, devido a crises setoriais,
como a que passa o setor canavieiro na região da
Paraíba e em vários outros setores agrícolas do
País como um todo.

Uma amostra do que vem acontecendo no in
terior da Paraíba e que pode representar a situa
ção do homem do campo no Nordeste são os da
dos da região onde se encontra o Município de
Alagoa Nova, onde 95% da populaçAo é formado
por trabalhadores que não possuem terra. Dos 5%
de trabalhadores do campo que possuem terra,
apenas 2,5% contribuem para a Previdência, devi
do ao fato de que as vendas efetuadas no setor
agrícola são feitas em grande parte sem recibos, o
que impossibilita a comprovação para a Previdên
cia. Nesse grande contingente de trabalhadores,
isto é, nos 95% restantes, estão os assalariados
que trabalham como clandestinos e portanto não
têm como comprovar o recolhimento de seus direi
tos trabalhistas.

O que tem ocorrido, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, é que os direitos adquiridos a par
tir da Constituição Federal de 1988 e previstos nas
Leis n2- 8.212 e 8.213/91 não estão sendo respeita
dos. As dificuldades para a aposentadoria do ho
mem do campo são imensas, devido principalmen
te aos critérios adotados para a comprovação da
contribuição, e o pior é que tem havido uma mu
dança de postura no tratamento administrativo dos
processos de aposentadoria, tornando-os pratica
mente impossíveis para o trabalhador rural. Só no
mês passado mais de 30 processos foram devolvi
dos de Brasília, sob a alegação de falta de tempo
de serviço, em casos de trabalhadores rurais com
mais de 60 anos, no caso dos homens, e de 55
anos, para as mulheres. Em todos esses casos foi
demonstrado que há mais de cinco anos de tempo
de serviço, que é o tempo mínimo fixado pela le
gislação. A inobservância da legislação vigente faz
com que numerosos trabalhadores rurais tenham
seus direitos retirados, mesmo sabendo-se que no
campo a vida do trabalhador começa aos oito anos
de id;:lde.
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A apresentação da notificação do imposto, vens do campo para a cidade, visto não terem o de-
agora em janeiro de 1996, pegou os agricultores vida incentivo para sua permanência na zona rural.
descapitalizados, endividados, com os preços da ter- Fica o idoso à merqê da própria sorte e de seu pr6-
ra reduzidos significativamente, com os negócios prio trabalho, sem ·0 apoio de que tanto necessita
com terra praticamente paralisados. das gerações mais jovens e muitas vezeS sem mais

A cobrança do imposto, majorado em percen- condições para o trabalho devido a questões de saú-
tuais que variam de 200 a 800% em relação ao ano de.
de 1994, neste momento crítico por que passam os
agricultores, vem gerando reclamações de toda or
dem contra o valor da terra nua fixado pela Receita
Federal.

Essas reclamações tendem a transformar-se
em impugnações em massa, tanto na via administra
tiva como judicial com soluções demoradas, em pra
zos nunca inferiores a cinco anos. Essa solução não
interessa ao Fisco, não só porque postergará a arre
cadação do tributo, mas também porque milhares de
processos exigirão o deslocamento de funcionários
de suas atividades normais, acarretando elevados
custos administrativos.

Urge, pois, corrigir essa situação, revendo os
valores do lançamento do ITR de 1995. Trata-se de
medida de bom senso e de justiça. Os agricultores
não se negam a pagar o imposto, mas querem que o
valor da terra nua reflita os valores de mercado atua
lizados.

Amanhã, terei uma audiência com o Secretário
da Receita Federal e levarei comigo vários repre
sentantes de sindicatos rurais patronais do Estado
de São Paulo. Esperamos obter uma resposta favo
rável e uma solução para esse caso.

O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, no dia 25 último, participei de
um debate sobre a previdência social com repre
sentantes de trabalhadores rurais de Alagoa Nova,
Lagoa Seca e outros Municípios do Brejo Paraíba.

O debate prolongou-se por horas, mantendo,
durante todo seu desenrolar, uma profunda preocu
pação por parte dos trabalhadores do campo quanto
ao destino de suas aposentadorias, tendo em vista a
reforma no setor pretendida pelo Executivo.

Venho à tribuna desta Casa para fazer um re
sumo da situação em que se encontram hoje os tra
balhadores rurais do nosso Estado da Paraíba e, por
que não dizer, do nosso País, com o objetivo de re
gistrar a justa preocupação desses trabalhadores
em conseguir comprovar sua contribuição para com
a Previdência e obter assim aposentadoria.

O que observamos, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, é umà situação que vem se agravando
dia após dia, com a migração das geraÇões mais jo-
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Diante desses fatos, Sr. Presidente, precisa- tando o refinanciamento das dívidas dos produtores
mos garantir a definição de produtor em regime de endividados, esse acréscimo de impostos é total-
economia familiar e sua contribuição sobre a produ- mente inoportuno e politicamente desastroso.
ção comercializada e o limite de idade para a apo- Tem-se a impressão de que o Governo tenta,
sentadoria de 60 e 55 anos para homens e mulheres por todos os lados, encontrar formas de aumentar
trabalhadores rurais, principalmente aqueles que tra- suas receitas, sem levar em consideração as especi-
balham em condições de acesso precário à terra, ficidades de cada caso, nem as conseqüências de
como é o caso de rendeiros, meeiros e arrendatá- um aumento da tributação sobre o esforço da classe
rios, e também dos assalariados temporários. Não produtora.
podemos privá-los de um velhice digna, depois de No caso da agricultura, a descapitalização do
toda uma vida de trabalho duro. Finalmente temos setor terá repercussões muito grandes, para toda a
que rever os valpres das aposentadorias especiais, sociedade. O desestímulo ao plantio não é facilmen-
das pessoas idosas com mais de 70 anos e deficien- te revertido, e os custos de uma safra perdida sobre
tes físicos, que estão recebendo uma pensão muito a inflação são imediatos.
pequena, o que na prática representa deixar esses O aumento do Valor da Terra Nua sugere ser
idosos e deficientes no mais completo desamparo. apenas um primeiro passo na direção de um aumen-

Era o que tinha-a dizer. to crescente do ITR. Se isso é verdade, parece que
A SRA. DOLORES NUNES (PPB - TO. Pro- o Governo está menosprezando a importância da

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e agricultura para a economia nacional.
Srs. Deputados, todos sabemos que grande parte do A justiça fiscal,. associada a uma política de
equilíbrio monetário alcançado neste primeiro ano rendas é um objetivo louvável, mas, que só pode ser
de Plano Real deveu-se à estabilidade dos preços alcançado a partir de uma discussão ampla sobre
agrícolas. A chamada âncora verde possibilitou um quem deve pagar e qual o destino dos recursos arre-
aumento de consumo da população de baixa renda. cadados.
Como contrapartida, houve uma transferência de O Estado do Tocantins tem muitas carências e
renda da agricultura para outros setores da econo- necessita de investimentos substanciais, em todas
mia. as áreas. Os produtores rurais formam a base da

Além disso, a política de juros elevados atingiu economia local, e é graças a renda gerada por eles
em cheio os produtores rurais, que se viram estran- que se ampliam as possibilidades econômicas da re-
gulados por dívidas crescentes. Mais uma vez, gião. O súbito aumento do ITR, proposto pela Recei-
aqueles que trabalham e produzem começaram a ta Federal, choca-se com a realidade da região.
perder seus recursos para o setor financeiro. Estag- Caso se concretize tal medida representará um for-
nação, crise e revolta forçaram os agricultores a se te desestímulo ao esforço desenvolvimentista que
organizarem para reivindicar uma mudança de ru- ali se realiza.
mos na política adotada para o setor. Além de ser injusta, ela cria insegurança ei1tr~

Ora, nesse contexto, é inaceitável a decisão, os proprietários da terra quanto ao futuro próximo.
tomada pela Receita Federal, de aumentar a base Apelamos, portanto, à Receita Federal e às au-
de cálculo para o Imposto Territorial Rural - ITR. toridades econômicas para que revejam a decisão
Trata-se de uma decisão que irá significar mais um de impor aumentos tão expressivos ao ITR, de for-
fator de perda de renda na agricultura. ma de tornar o imposto compatível com as possibili-

O Valor da Terra Nua Mínimo foi estabelecido, dades dos produtores.
para todo o território nacional, pela Instrução Norma- A agricultura já deu uma imensa contribuição
tiva nº- 59, de 19 de dezembro de 1995. Os protestos ao plano de estabilização, fazendo sacrifícios em
foram imediatos e generalizados..f:l.. falta de transpa- nome do bem-estar da comunidade. Agora que o
rência e a incoerência dos valores apresentados· Governo conseguiu quebrar a espinha dorsal da in-
chocaram os produtores rurais. As distorções entre fiação, chegou o momento de adotar política que re-
regiões e Municípios justificaram uma posição firme vitalizem o campo e estimulem os produtores. Isso
dos produtores, no sentido de questionar os valores deve ser feito através de uma redução e não de um
estabelecidos. aumento da carga tributária que incide sobre os pro.:

Em nossá Estado; Tócantirisi'verificoLrseum dutores rurais.,,:,
aumento surpreendente do ITR calculado para 1995. .O. SR. SANDRO MABEL ..., (PMDB ..., GO. Pro-
Num momento em que ainda estamos experimen- nunciao seguintediscursO',)'-'-Sr. Presidente Sras. e
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Srs. Deputados, estamos ingressando num ano cru- É imprescindível, portanto, srªs e Srs Deputa-
cial para a Nação Brasileira: nos Próximos meses dos, que as eleições municipais de 3 de outubro tra-
se definirão, com certeza com certeza, os rumos duzam fielmente a vontade soberana do eleitorado e
das grandes reformas estruturais que haverão de não se deixem contaminar por vícios de qualquer
pôr o País em sintonia com o futuro, num mundo natureza. Para tanto é .absolutamente imprescindível
globalizado e sem fronteiras. No plano político in- que a Justiça Eleitoral promova e amplie, o quanto
temo, o grande acontecimento serão as eleições possível, o processo de informatização do pleito, evi-
municipais marcadas para o próximo dia 3 de outu- tando as demoras, espertezas e armadilhas das
bro das quais resultarão, seguramente, um realinha- apurações manuais, que, mais do que um atestado
mento das forças políticas e uma redistribuição do de atraso e incompetência, são a sementeira de um
quadro político partidário, com os conseqüentes sem-número de fraudes e.falcatruas, que tanto eno-
abalos e ajustamentos na estrutura dialética do Po- doaram a história política deste País.

der. srªs e Srs Deputados, como representante do
Serão eleitos, pelo voto popular, os novos Pre- povo do Estado de Goiás, desejo, aqui desta tribuna,

feitos e Vereadores dos mais de 5 mil Municípios hipotecar minha total solidariedade e apoio ao pedi-
brasileiros e naturalmente serão alteradas as bases do que o ilustre Desembargador Castro Filho, então
de sustentação política do Governo. Esse será na Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás,
vf3rdade, o primeiro grande teste político a que será dirigiu ao eminente Ministro Carlos Mário Velloso,
submetida a administração do Presidente Fernando Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido
Henrique Cardoso. O povo dirá, pela voz dar urnas, de autorizar estender o processo de informatização
e pelo alinhamento político dos eleitos, se está ou das eleições municipais - até agora restrito à capital
não satisfeito com as iniciativas governamentais, e do Estado - aos Municípios de Aparecida de Goiâ-
se está disposto a cerrar fileiras em torno dos objeti- nia e de Anápolis.
vos e metas com que o Govemo pretende assegurar A reivindicação é de todo pertinente. O Municí-
ao Brasil um lugar de destaque na nova ordem eco- pio de Aparecida de Goiânia, que tenho a honra de
nômica mundial. representar nesta Câmara dos Deputados, é o quar-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é opor- to colégio eleitoral do Estado, com quase 100 mil
tuno salientar que a importância maior das eleições eleitores, e .é, na verdade, urna extensão do Municí-
municipais que se avizinham advém do fato de que pio de Goiânia, uma vez que ambos os núcleos ur-
elas dão margem a que se pronunciem politicamente banos estão separados apenas por avenidas, sem
todas as camadas e segmentos da sociedade geral- qualquer solução de continuidade. Seria natural e ló-
mente alijados da esfera política e que nas eleições gico que o Tribunal Superior Eleitoral considerasse
federais e estaduais, apenas se apresentam como os dois Municípios contíguos como uma só e mesma
caudatários e seguidores das grandes correntes na- unidade eleitoral, autorizando o TRE de Goiás a in-
cionais, sem fisionomia ou vontade prÓprias. formatizar também as duas zonas eleitorais de Apa-

No decorrer deste primeiro ano de Governo, o recida de Goiânia.
que vimos e ouvimos, decantado em prosa e verso No que concerne ao Município de Anápolis -
pelos arautos da mídia, foi o julgamento das elites cuja sede dista menos de 50 quilômetros de Goiânia
nacionais, a se posicionarem contra ou a favor das -, o raciocínio e a lógica são semelhantes. Anápolis
mudanças em curso, segundo seus próprios interes- é a mais importante cidade do Estado de Goiás, de-
ses e propósitos. Em outubro próximo, ocorrerá um pois da Capital, à qual está ligada por rodovia de
fenômeno diferente: todas as pequenas e grandes pista dupla, em quase toda a sua extensão. Conta
comunidades, em todos os quadrantes do País, fa- com quatro zonas eleitorais e é dotada de excelente
rão ouvir a sua voz e dirão de suas preferências, infra-estrutura, oferecendo todas as condições para
através da escolha e eleição dos seus candidatos. a informatização do pleito. Trata-se do maior pólo in-
Ao eleger os novos Prefeitos e Vereadores, o povo dustrial do Brasil Central e conta, atualmente, com
brasileiro estará, na verdade, fazendo o seu próprio 152.750 eleitores, distribuídos em 461 seções. O
diagnóstico da situação política do País e compondo acréscimo de despesa com a informatização das
um novo mosaico político-partidário que indicará até eleições em Anápolis, insignificante em relação ao
que ponto e com que intensidade o Governo conta universo dos gastos, seria amplamente recompensa-
com o apoio popular para pôr em execução as suas do com a presteza e a segurança com que seria
grandes reformas estruturáis. conduzido todo o processo eleitoral.
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É louvável, portanto, o interesse do Presidente Srs. Deputados, é com elevada tristeza que retomo
do TRE de Goiás em informatizar as eleições nos à tribuna desta Casa para denunciar mais uma vez o
principais núcleos urbanos do Estado, e esperamos descaso do Governo Federal para com o setor da
que o Tribunal Superior Eleitoral se disponha a aco- saúde pública, atitude que venho tomando há mais
Iher favoravelmente essa judiciosa reivindicação da de cinco anos como representante do Estado do Rio
Justiça Eleitoral do meu Estado, que visa, em última de Janeiro na Câmara dos Deputados. Além dos já
análise, ao aprimoramento da democracia repre- conhecidos problemas de total falta de investimento
sentativa do País. em aparelhamento e reaparelhamento, em novos

Era o que tinha a dizer. hospitais e em concurso para contratação de médi-
O SR. FERNANDO GOMES (Bloco/PTB - BA. cos e todo o pessoal de apoio necessários, surge o

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, desrespeito a acordos firmados entre os hospitais
srªs e Srs. Deputados, enquanto a agricultura brasi- conveniados e o SUS. Houve um reajuste nas tabe-
leira passa por momentos de dificuldades, pagando las de atendimentos médico-hospitalares de 25%
juros altíssimos, o que é a segurança para o êxito do desde agosto de 1995, já nos encontramos em fim
Plano Real, o Governo parece que não está tendo de fevereiro de 1996 e até a presente data não hou-
interesse em que o Plano tenha vida longa. Pois ve nenhum repasse com os novos valores. O motivo
agora a Receita Federal, dizendo que recebeu do desse inaceitável desrespeito para com as unidades
Ministério da Agricultura e das Secretarias dos Esta- de saúde credenciadas com o SUS, que cumprem
dos a base de cálculo para o Imposto Territorial Ru- seus compromissos de atendimento à população no
ral, o que não é verdadeiro, vem com aumento de melhor padrão que lhes é possível, é conhecido por
até 4.000% do ITR. Será que o Governo quer acabar qualquer cidadão deste País. É a falta de. r~cursos
com a agricultura do País? disponíveis.

O VTNM por hectare subiu para R$2.500,00 no Ora, Srs. Deputados, o que muito me espanta
Município de Buerarema, contra R$16,48 no exercí- é o fato de o Governo, através de seus Ministros e
cio anterior. Em ltabuna, o VTNM por hectare saiu assessores, divulgar diariamente nos órgãos de co-
de R$28,51 para R$1.550,00 no atual lançamento municação, para quem quiser saber, que os cofres
do imposto. Outra modificação do ITR ocorreu em do Tesouro não têm recursos, que o Orçamento está
relação à quantidade de parcelas para o pagamento. com rombo, que a arrecadação está caindo, que a
Mesmo preservando a regra básica dos exercícios balança comercial está com déficit, para qualquer
anteriores quanto à quitação da primeira cota (que seg'!1ent~, para a saúde, para a agricultura, para o
continua a embutir as contribuições para a Confede- funCionalismo etc. mas não falta qualquer quantida-
ração Nacional da Agricultura e para a Confedera- de de dinheiro para bancos falidos que· há anos vi-
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), o nham dando sinais de prejuízos vultosos ou camu-
número de parcelas foi reduzido para apenas três, fiando seus balanços periódicos.
nenhuma com valor inferior a R$35,00. O contribuin- Muitos Parlamentares já usaram esta tribuna
te deverá desembolsar um valor maior, mensalmen- para deflagrar suas posições altamente contrárias,
te, para atender a essa exigência fiscal absurda. como não podia deixar de ser, a esta situação inex-

Outro caso também de flagrante absurdo é a plicável de sacar aprOXimadamente 8 bilhões de
base do lançamento do ITRI95 - as informações so- reais para tampar buracos de instituições financeiras
bre o valor do imóvel, das benfeitorias e da terra falidas, que estavam operando normalmente, usan-
nua, que estavam em tJfir, foram transformadas em do seus correntistas, que nestes casos foram meras
real pelo valor da Ufir de dezembro de 1994. Desse vítimas, com autorização do Banco Central, órgão
modo, a notificação está sendo emitida emreal. máximo de fiscalização no País.
, O absurdo é tão grande que o Valor da Terra O Ministro da Saúde por várias vezes veio a

Nua no Município de ltabuna é de R$1.550,OO; em esta Casa pedir apoio dos Congressistas para efeti-
ltapé, que é vizinha, é de R$1.400,00; e em ltaju do var o retorno de um imposto já praticado no Brasil,
Colônia, que também é vizinha, é de R$100,00. com um novo norr.a, CPMF - o que não é de forma

Espero que o Governo tome providências ur- alguma a melhor solução, considerando que nossa
gentes sobre essa imoralidade, esse aumento ab- população está altamente sufocada pela insultante
surdo. .. ' . quantidade de impostos, que simplesmente conso-

O SR. JOSÉ EGYDIO (Bloco/PL - RJ. Pronun- mem a maior parte de suas rendas ~, para conseguir
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e arrecadar um montante de recursos, da ordem de 6
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bilhões de reais, buscando minimizar a crise finan
ceira que assola seu Ministério e, conseqüentemen
te, como não podia deixar de ser, toda a população
carente que o mesmo assiste. Este assunto está se
arrastando por vários e vários meses sem nenhuma
possibilidade de solução, ao passo que em menos
de dois meses saiu dos mesmos cofres públicos fali
dos uma enorme quantidade de bilhões para salvar
dois bancos privados, que toda a Nação brasileira
sabe bem quais são.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, no meu
entender existe uma enorme força oculta à grande
maioria das pessoas e que age com grande habilida
de inescrupulosa para resolver assuntos de interes
ses de alguns que estão por trás de instituições e
deixa sem atendimento médico-hospitalar milhões
de cidadãos brasileiros, que em muitos casos mor
rem por falta de cumprimento de uma obrigação que
a própria Constituição traz no seu art. 196: A saúde
é um direito de todos e dever do Estado.

É preciso, entretanto, identificar esta força
oculta que mencionei, para extingui-Ia de uma vez
por todas, para conseguirmos fazer com que nosso
País volte a exercer suas atribuições verdadeiras a
serviço da Nação à que pertence.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ DE ABREU (PSDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, gostaria de registrar aqui que hoje,
28 de fevereiro, às 19h30min, o Diário de Osasco
será homenageado pela Câmara Municipal, rece
bendo o Cartão de Prata, não só pelo 272. aniversá
rio, mas também pelos relevantes serviços presta
dos à comunidade e pelo trabalho sério desenvolvi
do ao longo desses anos, conquistando respeito e
solidez, resultado de muito empenho e dedicação.

Hoje, o Diário de Osasco encontra-se em
grande fase. É o único jornal da região que possui o
seu próprio Parque Gráfico e caminha para se colo
car entre os grandes jornais de São Paulo.

Quero também parabenizar o seu fundador e
Diretor-Presidente, Vrejhi Sanazar, pela excelente
administração, contribuindo para a projeção do Mu
nicípio de Osasco no âmbito nacional.

O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, houve um tempo, há várias déca
das, em que 05 bancos estaduais cumpriram, em
sua maioria, um importante papel no desenvolvimen
to socioeconômico dos Estados.

De fato, esses estabelecimentos oficiais de

crédito proporcionavam financiamentos, com juros
subsidiados, à agricultura, à indústria e ao comércio,
ensejando o desenvolvimento da respectiva Unidade
Federada e, conseqüentemente, dinamizando as ati
vidades produtivas e o mercado de trabalho.

Ocorre, entretanto, que, com o correr dos anos,
os bancos estaduais tiveram suas finalidades literal
mente desvirtuadas; passando, exclusivamente, a
servir ao governante de plantão.

Assim, no lugar de financiar as atividades pro
dutivas, os bancos oficiais dos Estados passaram a
servir aos interesses políticos e eleitorais.

Além desse desvio gravíssimo de finalidade, os
recursos dessas instituições financeiras sofreram
processo vertiginoso de malversação, dando azo a
que dívidas colossais, como os 16 bilhões do Banes
pa, surgissem, fruto de administração pouco sintoni
zadas com o interesse público.

No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Bane~,

que está sob intervenção do Banco Central desde
dezembro de 1994, deverá - para alívio da popula
ção fluminense - ser privatizado, deixando de cons
tituir um cabide de empregos.

Em boa hora, o Governador Marcello Alencar
expediu decreto criando a figura da privatização
temporária do Bane~, descaracterizando a institui
ção como sociedade de economia mista.

Dessa forma, o Banco Bozano Simonsen, ges
tor do banco estadual fluminense, poderá adminis
trá-lo com ampla flexibilização, tendo melhores con
dições de saneá-lo e, destarte, prepará-lo para a pri
vatização definitiva.

Em verdade, o sistema financeiro contemporâ
neo, mormente após a estabilização da economia,
não mais tem condições de abrigar bancos esta
duais, que perderam competitividade e que não mais
cumprem seus objetivos.

Esperamos que esse exemplo salutar do Esta
do do Rio de Janeiro seja seguido pelos demais Es
tados.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, estamos debatendo neste Plenário a pro
posta de reforma da Previdência Social. O último
substitutivo apresentado pelo Deputado Euler Ribei
ro, Relator, mantém as características básicas de
manutenção dos privilégios, desconstitucionalização
dos direitos dos trabalhadores e desmantelamento
da previdência social pública.

Para os trabalhadores rurais, é um desastre a
troca de tempo de serviço por tempo de contribui-
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çãO. Os trabalhadores não terão como comprovar a sentido. No entendimento de alguns representantes
contribuição, portanto, não terão acesso ao benefí- do Governo, os servidores são regidos por um esta-
cio. Todos sabemos das grandes dificuldades, hoje, tuto que não lhes garante a revisão periódica dos
para comprovar o tempo de serviço no momento de salários para manutenção de seu poder aquisitivo.
requerer a aposentadoria. Estas dificuldades vão au- As autoridades parecem, no entanto, ignorar a
mentar significativamente com a exigência de tempo existência de norma legal- a Lei nº- 7.706, de 1988
de contribuição. Lembramos que o maior índice de - que fixou, a partir de 1989, o mês de janeiro como
informalidade é entre as mulheres. data-base para as revisões dos vencimentos dos

Segundo o relatório, permanece no texto cons- servidores públicos federais. Assim, foi por força
titucional o direito à aposentadoria aos 55 anos de dessa lei e de outros diplomas legais - e não por tra-
idade, para as mulheres, e 60 anos, para os ho- dição ou benevolência dos Governos anteriores -
mens, no caso dos trabalhadores rurais. Porém, que nos últimos sete anos o funcionalismo teve ga-
mantém-se a regra de que um trabalhador urbano rantida a revisão de seus salários, e, diga-se de pas-
que quiser se aposentar, contando o tempo que tra- sagem, ainda assim não se viu livre de amargar
balhou na roça, só pOderá contar este período se grandes perdas.
aposentar-se com um salário mínimo. Isso poderá De janeiro a junho de 1995, computou-se uma
ter um efeito desastroso, incentivando o êxodo rural. inflação de 10,84% aferida pelo IBGE com base na

Foi modificado o art. 195, § 89., que deixava variação do IPC-r - percentual que, aliás, foi incor-
clara a forma de financiamento dos trabalhadores porado ao cálculo da despesa com pessoal constan-
em regime de economia familiar. O texto do substitu- te da proposta orçamentária elaborada pelo Poder
tivo deixa dúvidas quanto à contribuição das mulhe- Executivo e enviada ao Congresso Nacional, obvia-
res, retira o conceito de economia familiar e não vin- mente tendo-se em vista a reposição das perdas.
cuia claramente a contribuição com a contrapartida Por outro lado, se considerado todo o ano de 1995,
da garantia dos direitos previdenciários. É bom lem- a inflação correspondente é de 22%, de acordo com
brar que foi nesta vinculação clara entre a contribui- o índice oficial. A queda do poder de compra dos sa-
ção eo direito que fundamentamos o salário-mater- lários é ainda maior se considerado o índice de cus-
nidade. Na época o Governo queria jogar este bene- to de vida apurado pelo Dieese, superior a 40% nos
fício para a área da assistência social, negando a últimos doze meses.
participação das mulheres na produção. Essa mano- Aos olhos da tecnocracia, esses números são
bra poderá, na lei complementar, aprovar uma forma de grande importância para avaliar os erros e acer-
de contribuição individual, tipo carnê. Técnicos do tos dos planos econõmicos. São vetores que indi-
Governo já levantaram essa possibilidade. cam em que direção caminhar. Têm um significado

Por último, é evidente que com essas mudan- técnico, estatístico. Para os trabalhadores, no entan-
ças todos perdem, principalmente os trabalhadores to, os números têm um sentido prático bem maior,
mais pobres. Vai perder a sociedade, que assistirá são o retrato do seu dia a dia. Significam menos ali-
a0 total desmantelamento dos últimos mecanismos mentação, menos instrução, menos saúde, menos
de garantia de seus direitos hoje previstos na Cons- lazer, menos qualidade de vida.
tituição. É interessante observar a inconsistência do

O SR. UBALDINO JÚNIOR (Bloco/PSB - BA. discurso oficial. Afirma-se que é preciso reduzir gas-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tos, controlar o déficit público, ajustar a máquina ad-
srªs e Srs. Deputados, durante o último mês de ja- ministrativa. Sem dúvida que sim. Mas o que dizer
neiro, o funcionalismo público federal aguardou com em relação aos recursos públicos recentemente
grande expectativa uma posição do Poder Executivo transferidos para socorrer o sistema financeiro, a
a respeito do reajuste que nessa época lhe é devido. despeito das críticas feitas pela imprensa e por ou-
Janeiro já se encerrou, e até agora o que se tem de tros setores e da indignação da sociedade? E quan-
concreto da equipe de governo é uma série de de- to aos encargos financeiros que crescem vertigino-
clarações desencontradas que não trazem nenhuma samente em decorrência de uma política de juros a1-
explicação convincente sobre o congelamento da re- tos que se volta contra opróprio Governo?
muneração dos servidores. Nada se diz sobre isso. É bem mais fácil fazer

Afirmou-se inicialmente, que o reajuste em ja- da remuneração do servidor a variável de ajuste das
neiro constitui mera tradição e, portanto, o Governo contas públicas. O servidor não tem expressão eco-
não é obrigado a promover nenhuma iniciativa nesse nõmica, não tem poder de pressão, tem de se sub-
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meter à tirania do patrão e nada pode fazer contra que dependem de seus salários para garantir sua
isso. sobrevivência e a de suas famílias. São trabalhado-

Na seqüência das declarações falaciosas, che- res que têm sem dúvida obrigações para com o Go-
gou-se a dizer que o funcionalismo teve ganho real verno e com 8: sociedade, mas que também mere-
em 1995, não se podendo assim falar em reposição cem respeito e"tratamento digno. Se o Governo quer
de perdas. De fato, foram concedidos benefícios a ajustar as contas públicas, que o faça com critérios
algumas categorias, incluindo-se aí a concessão de justos e transparência, esse é o seu dever. Mas que
gratificações, o aumento do valor dos cargos comis- não perca de vista que o servidor é o agente do Es-
sionados, que o Governo reputava fundamental para tado, é a ponta final de execução das políticas e dos
a composição de sua equipe, e a incorporação de serviços públicos, é a ponte entre essas políticas e a
vantagens pelo exercício de cargos em funções de sociedade. Sem um quadro de pessoal organizado e
confiança. Entretanto, daí a dizer que o funcionalis- condignamente remunerado, dificilmente o Estado
mo corno um todo foi contemplado com ganhos é atingirá seus objetivos.
mais ou menos corno sugerir, corno já ironizou um O SR. PEDRO WlLSON{PT-GO. Pronuncia o
economi~ta, que se um homem ficar com um pé seguinte discurso) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
num fo~ao quente e com ~ outro num congelador, tados, a Igreja Católica lança mais uma campanha
na média ele estará numa situação confortável. da fraternidade. Em 1994, a temática foi a família.

O Governo não se dispõe a sentar-se à mesa Família é e continua sendo o núcleo fundamental da
de negociações. Não expõe claramente suas inten- sociedade humana. No ano que passou o tema foi
ções. O que nos vem corno informação são declara- os excluídos. Os que estão à margem da sociedade
ções contraditórias de Ministros e assessores, que opulenta, os que estão sem eira e sem beira neste
provocam indignação e deixam no ar o impasse. No mundo neoliberal, como migrantes, presos, doentes,
meio de tantas declarações contraditórias, a impren- famintos, sem teto, sem terra, enfim, gente sem vez
sa chegou a divulgar que o Governo poderia propor e voz. E o que pensar, sentir e compreender nesta
a concessão de reajustes diferenciados, culminando realidade, neste mundão de Deus? Quais os instru-
no absurdo de não estender qualquer reajuste aos mentos para valorizar a família e promover os ex-
servidores inativos e pensionistas, para o que seria cluídos para uma vivência decente e digna neste
necessário mudar o atual texto constitucional, como mundo rico de gente pobre? Vários são os meios.
aliás propôs o próprio Governo. Um deles é a política. Política do bem comum. Políti-

Todos esses argumentos vêm evidenciar o que ca geradóra de uma sociedade fraterna com utopia,
de há muito tempo já se sabe: não existe uma políti- sonho possível e historicamente datado. Política pú-
ca remuneratória para o serviço público federal. Ini- blica sem assistencialismos, geradora de desenvol-
ciativas isoladas são tomadas para atenuar aqui e vimento sustentado, ecologicamente correta, distri-
acolá problemas e distorções, quase sempre aten- buidora de bens, renda, propriedades para todo o
dendo a categorias com algum poder de reivindica- povo trabalhador. Política geradora de empregos,
ção. Não se busca, contudo, construir uma política trabalho, salários, moradia, educação e saúde.As-
de remuneração atrelada a um sistema de carreiras sim, toda ação política, de qualquer governante ou
fundado no mérito, que valorize e dê oportunidades partido, deveria e deverá gerar opção de vida segun-
de crescimento profissional ao servidor. Ao contrá- do os direitos humanos. Ação política que deve sem-
rio, é o próprio Governo que contribui para desvalori- pre gerar paz e justiça social entre homens e mulhe-
zação e a desmotivação do servidor. É o que faz, res de todas as etnias, cores, raças, sexos, origens
por exemplo, quando divulga relações equivocadas sociais e geográficas. Ação política ética, justa e fra-
de salários e, a pretexto de expor possíveis aberra- terna entre norte e sul, leste e oeste. Globalizar o
ções, acaba por levar à opinião pública uma imagem mundo para a paz, para a justiça, para a verdade,
distorcida do quadro remuneratório no setor público, ~ara a felicid,ade, e não para os interesses individua-
degradando ainda mais a já fragilizada imagem do listas e egOlstas, corruptores e privilegiadores nos
servidor. É o que faz agora, quando propõe o conge- setores públicos e privados. Não à concentração de
lamento dos salários em face de uma inflação consi- renda. Não às intolerâncias religiosas e políticas.
derável, que nenhum setor produtivo organizado Não à violência rural e urbana. Não à fome eàs
concorda em absorver. doenças. Não às pastas cor-de-rosa e aos escânda-

A concessão do reajuste ao funcionalismo é de los ba~c~rios aqui .~ alhures. Não às reformas que ti-
direito e de justiça. Os servidores são trabalhadores ram direitos adqUIridos dos aposentados, do povo
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trabathador das cidades e dos campos. Não aos ter- dato? Ficam pobres? Voltam para o meio do povo?
rorismos, aos crimes hediondos, às violências poli- Os políticos são fraternos, são justos, são de boa
ciais e militares, ao narcotráfico, que trazem insegu- paz e convivência? Todos nós somos responsáveis
rança, medos, brigas, mortes, destruição. Não a po- pelos políticos que elegemos.
Iíticos que enriquecem à custa do dinheiro público. 3º- Construir uma política que não seja carreiris-

Desta maneira, a CNBB lança a Campanha da ta. Construir uma política que não signifique fim em
Fratemidade nesta quaresma(tempo em que todos si mesma, mas meio para realizar o bem comum
os políticos da situação e da oposição deveriam re- com justiça social, paz, diálogo, verdade e distribui-
f1etir sobre suas atuações nos cenários políticos de ção de bens para todos. Fratemidade e política não
Goiânia, de Goiás e do Brasil, tempo de ver os peca- é fácil juntar. Deverá ser esforço de cada um e de
dos sociais e políticos praticados contra os direitos todos de maneira consciente, organizada e pronta a
do povo eleitor, que em cada eleição sente-se mui- lutar para que todos tenham vida, e vida em abun-
tas vezes enganado, tempo de ver, julgar e agir), dância, com liberdade, igualdade, responsabilidade
como método para faiermos nossas penitências e social e histórica. Ver, julgar e agir transformando a
lutarmos pelo bem comum, que é a maior definição realidade social e política com democracia, ética, so-
política. Campanha da Fraternidade que busca refle- Iidariedade, pluralidade, tolerância, diferença, cida-
xões, debates, çonscientização, melhor organização dania, liberdade e sempre participação popular para
e ações humanas na política, nos movimentos so- valer, urgentemente, na Campanha da Fratemidade
ciais, populares e culturais para criar, incentivar, e agora em cada lugar de moradia, de trabalho, de
descobrir formas , meios, instrumentos para vencer lazer, de estudos e de crença. Enfim, crer que é pos-
as dominações, as explorações e as discriminações sível construir um mundo com fraternidade e política.
existentes em nosso meio social. Assim, o tema é ~ somente separar o joio do trigo a política da politi-
fraternidade e política. Justiça e paz se abraçarão na cagem, a crítica destrutiva da crítica construtiva, a
busca de uma nova sociedade. É tempo de muita re- omissão da participação de todos como sujeitos de
flexão, crença e esperança, de construção de um uma nova vida e uma nova história. Vamos acreditar
mundo cheio de justiça social e de paz. Existem jus- e construir juntos.
tiça, paz e fraternidade verdadeiras no Brasil? ~ O SR. WELlNTON FAGUNDES - (Bloco/PL-
possível ligar política e fraternidade? Os políticos, os MT. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
partidos políticos e as organizações sociais, culturais Sras. e Srs. Deputados, quando de meu primeiro
e até mesmo religiosas estão praticando o bem no mandato, apresentei o Projeto de Lei nº- 323, de
Brasil? 1991, propondo a criação do Conselho Nacional de

O que fazer diante deste mundo globalizado, Assistência ao Idoso e dispondo sobre a política de
com mercados sem fronteiras, onde uns ficam cada atendimento ao idoso.
vez mais ricos e muitos cada vez mais pobres, ex- O projeto visava integrar o idoso à família e à
cluídos? Três desafios: sociedade, basicamente tratando da promoção, pro-

1Q. Buscar a construção concreta da fratemida- teção e recuperação da sua saúde garantindo-Ihe
de política com parâmetros na democracia, na cida- um salário mínimo mensal e atribuindo aos conse-
dania, na ética, na participação popular e na trans- lhos estaduais e municipais o acompanhamento, a
formação positiva de nossa sociedade e do Estado a fiscalização e a divulgação dos direitos dos idosos.
serviço do povo. Os propósitos de meu projeto e do PLS 5.710-

2º- Avaliar constantemente os políticos, os parti- C, de 1990, foram convertidos em subStitutivos da
dos, os governantes, os eleitores em seus discursos Comissão de seguridade Social e Família, confir-
e suas práticas politicas. Ver se as atuações dos po- mando minha preocupação quanto aos benefícios
líticos estão a serviço do povo ou das elites. O elei- da prestação.continua aos idosos com mais de 70
tor deve votar e acompanhar antes, durante e princi- anos de idade.
palmente depois os políticos, govemantes, Deputa- Registrei da tribuna diversos protestos contra
dos, Vereadores e Prefeitos. Orai e vigiai. O eleitor, os constantes atrasos quanto à concessão dos be-
a mídia, a opinião pública, os movimentos sociais e nefícios, principalmente pela reedição de medidas
populares devem ficar atentos, de olhos abertos provisórias, a exemplo da MP 927/95, que poster-
para o que fazem os políticos nos cargos que exer- gou essa importante ajuda por mais de nove longos
cem; Exercem com transparência, eficácia, honesti- meses.
dade, interesse público? Ficam ricos depois do man- Posteriormente, quando da Medida Provisória
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1.186, de 23 de novembro de 1995, apresentei
emenda no sentido de que os benefícios da presta
~o continuada fossem devid9s a partir do respecti
vo protocolo do requerimento, e não após a aprova
ção, conforme proposta do Governo. A justificativa
dessa emenda foi a premissa de quem protocola a
petição já se enquadra dentro dos preceitos exigi
dos e a avaliação e o laudo por equipe multiprofis
sional do Sus-sistema único de Saúde ou entidade
credenciadas se constituem meras formalidades,
verdadeiro instrumento de atraso por mais de noven
ta dais do pagamento dos benefícios.

Quanto ao dispositivo contido no art. 20 § 3º-,
da Lei 8.742, combinado ao art. 17 do Decreto
1.330, de 8 de dezembro de 1994, sempre conside
rei insignificante e desumana a renda mensal per
capita inferior a um quarto do salário mínimo para
que se possa garantir os benefícios da prestação
continuada ao idoso com mais de 70 anos.

Estive recentemente em audiência com o Mi
nistro da Previdência Reinhold Stephanes, expondo
minhas preocupações sobre tal faixa e as limitações
criadas aos idosos, que ficam impedidos de receber
essa importante e significativa ajuda financeira.

Registro minha satisfação quando vejo que não
estou só nessa luta pelos desamparados e necessi
tados. Ainda ontem, o Presidente da República, Fer
nando Henrique, no Programa Palavra do Presiden
te, informou sobre a dívida que o Brasil tem com mi-'
Ihares de idosos e deficientes de baixa renda, aban
donados nos asilos e considerados um peso para as
famílias mas que são cidadãos e têm direitos.

O Presidente Femando Henrique confirmou
que o Governo tem dinheiro para atender 450 mil
pessoas neste ano e que até agora poucos idosos e
deficientes tinham o beneficio aprovado. Destaca S.
Exª- Isso está acontecendo principalmente porque a
renda média familiar exigida é muito baixa. Precisa
mos corrigir esse erro da lei.

Entendo oportuna a determinação Presidencial
para que a Secretaria de Assistência Social faça até
o final de março avaliação dos primeiros noventa
dias de financiamento do programa. Prossegue en
faticamente o Presidente Fernando Henrique: E aí
teremos condições de alterar a lei, para aumentar o
valor da renda média familiar. O ideal é que ela fique
em torno de meio salário mínimo, ou seja, 50 reais.
Esclarece o Presidente, e é oportuno repetir, que o
dinheiro é do Tesouro Nacional, e nãO da Previdên-
cia. I.j.

Reafirmo que sou e serei favoráVel à imediata
correção desse valor, para atender àSmecessidades

e reclamos dos menos favorecidos e idosos com
mais de 70 anos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna
para enaltecer os profícuos e valiosos trabalhos que
o Centro de Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto
Agronômico de Campinas, vem realizando ao longo
de duas décadas em parceria com a iniciativa priva
da.

Este Centro, fundado como Estação Experi
mentai de Limeira, em 1928, com a função específi
ca de desenvolver experimentação sobre a cultura
dos citros, é hoje o ponto de referência da pesquisa
citrícola brasileira.

Nos últimos anos, vem desenvolvendo traba
lhos inovadores tanto na área da pesquisa citrícola
quanto na divulgação, oferecendo ainda serviços e
produtos à comunidade como: sementes de porta
enxertos, borbulhas sadias, mudas, análises de qua
lidade de frutos cítricos, diagnóstico fitosssanitário e
genético, informações técnicas, intercâmbio e orien
tação acadêmica, cursos de extensão rural, orienta
ção de teses para mestrado/doutorado e consulto
rias.

Sr. Presidente e nobres colegas, mais que em
outras áreas do desenvolvimento, a pesquisa citríco
la não pode sofrer solução de continuidade. Portan
to, o que determinará o futuro da citricultura são fa
tores como a produtividade e a qualidade dos produ
tos gerados, e esses fatores somente poderão ser
potencializados com a contribuição da pesquisa,
uma vez que o futuro não mais comporta o conceito
extrativista de produção citrícola. É neste ponto que
destaco e que se torna fundamental a presença des
te Centro, que é sem dúvida nenhuma um exemplo
de sucesso na interiorização da pesquisa e da par
ceria com a iniciativa privada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, recebi correspondência do Diretor
Representante dos Funcionários do Banco do Brasil,
Sr. Henrique Pizzolato, denunciando manobras que
estão sendo realizadas pela direção daquela institui
ção no processo eleitoral que visa escolher o novo
representante dos funcionários.

As informações dão conta de que os Superin
tendentes do Banco no Paraná, São Paulo, Goiás e
Rio Grande do Norte, entre outros, estariam pressio
nando gerentes e outros funcionários para que estes
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fizessem campanha a favor da candidata oficial da Governo é por demais conhecida, pois insistente-
direção do Banco, srª Érika Moser. mente criticamos a inércia governamental nessa

O mais grave no episódio é que uma verdadei- área. Não custa lembrar que o benefício da presta-
ra farsa foi montada para dar-se uma aparência de ção continuada deveria originalmente ser pago a
que os fatos seriam investigados pela Direção do partir de dezembro de 1994 para os deficientes e ju-
Banco do Brasil. O próprio Departamento de Audito- nho de 1995 para os idosos. Com a edição da Medi-
ria do BB, conhecido como AUDIT, tem sido peça da Provisória nº- 819, em dezembro de 1994, ainda
deste teatro do absurdo, tentando com dados técni- no Governo Itamar Franco, aconteceram mudanças
cos corroborar a idéia de que o processo não está substanciais, pois o prazo para requerer os benefí-
repleto de irregularidades que partem da administra- cios foi transferido para janeiro deste ano, com a
ção de várias superintendências. condicionante de concedê-Io noventa dias após

O atual Diretor Representante dos Funcioná- aprovação do requerimento. Esta medida provisória
rios, Sr. Henrique Pizzolato, encaminhou repre- ainda não foi apreciada pelo Congresso Nacional e
sentação junto ao Tribunal de Contas da União e vem sendo constantemente reeditada, estando
contatou a Comissão de Fiscalização e Controle da atualmente com o número 1.298, publicada em 9 de
Câmara para que medidas sejam tomadas visando fevereiro de 1996.
destruir esta prática nefasta e corrupta, porque se Numa tentativa de reverter este quadro, o Pre-
utiliza do poder de administração para coagir os co- sidente do Conama, Ministro Jobim, solicitou que to-
legas eleitores. dos os Ministérios com assento naquele colegiado

Mais uma vez verifica-se que se o Banco do encaminhem para a Secretaria dos Direitos da Cida-
Brasil vai mal é porque critérios éticos de convivên- dania seus planos de trabalho que atendam a crian-
cia já foram abandonados por muitos chefetes. Aliás, ças, portadores de deficiências e idosos. Esta nova
os mesmos que são os responsáveis por uma série resolução vai permitir a unificação das ações gover-
de ações questionáveis e que hoje colocam o Banco namentais, que hoje estão dispersadas nos diversos
do Brasil numa situação financeira bastante difícil. programas existentes na esfera governamental.

Lastimo, enquanto empregado do BB, estar as- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, ainda
sistindo a esta verdadeira derrocada dos valores de- naquela reunião, o Ministro Chefe da Casa Civil,
mocráticos dentro da instituição e a sacramentação Clóvis CalValho, reconheceu a desarticulação dos
de uma prática autoritária e despótica. Apesar deles Ministérios envolvidos nas questões da infância e
o Banco do Brasil e o seu quadro funcional vai so- adolescência, salientando que vai articular suas açã-
breviver. es e cobrar a execução dos programas ministeriais.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB -:- ES. Pronun- CalValho anunciou que o Governo pretende cobrar a
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Srs. Deputados, finalmente o Governo admitiu falhas antes de liberar recursos para Estados e Municípios,
nos programas sociais, principalmente naqueles de e a fiscalização dos recursos federais destinados à
assistência a menores e idosos. A constatação assistenciais as crianças e adolescentes será reali-
aconteceu ontem na reunião do Conselho Nacional zada com participação ativa do Conanda.
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONAN- Ainda no último dia 18 de janeiro, a Frente Par-
DA), presidida pelo Ministro da Justiça, Nelson Jo- lamentar pela Criança, em audiência com o Presi-
bim. dente da República, Fernando Henrique Cardoso,

O Presidente"Fernando Henrique Cardoso ad- solicitou que fosse dada total prioridade à execução
mitiu que houve erro de avaliação do Ministério da do chamado Orçamento da Criança, lembrando que
Previdência e Assistência Social no benefício da no ano passado cerca de 40% dos recursos destina-
prestação continuada, instituído pela Lei Orgânica dos à criança e ao adolescentes nos diversos Minis-
da Assistência Social (LOAS), de 7 de dezembro de térios não foram executados. Igualmente o Presiden-
1993, que considera incapaz de prover sua manu- te comprometeu-se a não destinar recursos para Es-
tenção a pessoa portadora de deficiência ou idoso tados EfMunicípios que não implantem e mantenham
cuja renda mensal per capita seja inferior a R$25. em funcionamento as políticas de atendimento pre-
Para atendimento desta clientela, foram reselVados vistas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
450 reais, mas só 519 pessoas conseguiram com- Concluindo, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
provar a renda familiar prevista. dos, é com grande satisfação que faço este registro,

Nossa posição com relação à política social do pois, após um ano completamente inerte, finalmente



Conselho de Seguridade Social com poderes
para gerir os receitas e despesas. Proibindo desvios
de verbas da seguridade social para outros fins
alheios às suas finalidades.

Caixa Único de Contribuições

5 - Previdência Complementar Pública
Implementação para aqueles que percebem

sÇllários superiores ao teto. O art. 28 da Lei nº-
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O Govemo Federal começa a tomar partido da área 8.213/91 e o art.3º-, letra e da Lei nº- 8.212/91 esta-
social, voltando os olhos para as classes menos fa- beleceu prazo de 180 dias para essa implementa-
vorecidas de nossa sociedade. ção, a fim de cumprir preceitos da Constituição/88

Era o que tínhamos a dizer. (Constante do art. 201 - § 7º-)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. 6 - Preservaçao de Direitos Constitucionais
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Manutenção dos textos dos artigos 201 e 202 e
nos termos regimentais, requeiro a V. Ex~ transcri- art. 194 e 195 da Constituição de 1988.
ção do manifesto da Cobap.

Destaco o item 3, que continuamente tenho de- É imprescindível que tudo faça parte do
fendido, Recuperação dos atuais benefícios. Texto Constitucional rejeitamos

a adoça0 de Lei Complementar.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O

ORADOR: O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrMs e

PONTOS VITAIS DEFENDIDOS PELA COBAP Srs. Deputados, ocupo neste dia a tribuna para re-
Em função das Resoluções de seus Congressos gistrar o exitoso encontro entre autoridades consti-

e Assembléias - aprovados em todo o Brasil tuídas e membros da indústria e comércio, em Gua-
1 - Piso e Teto jará-Mirim, Rondônia, no dia 26 de fevereiro (segun-

Piso de benefícios igual a 1 salário mínimo da-feira).
Teto de Benefícios igual a 10 vezes o piso Guajará-Mirim é um Município localizado às
Mantendo-se a proporcionalidade entre o Piso, margens do Rio Guaporé, senco lindeiro da Bolívia e

Teto, Contribuição e Benefício, de modo a preservar sedia a 1ª ALC. do nosso Estado, que já contabiliza
seu valor real em caráter permanente. benefícios decorrentes da atração turística e comer

ciaI. De fato, não s6 Guajará-Mirim como todo o Es-
2 - Reajuste tado de Rondônia experimenta visíveis dividendos

(Conforme art. 201, § 2) resultantes da iniciativa corajosa e incansável da-
Equivalência salarial - com salário mlnlmo queles que lutaram e lutam pela criação e aperfei-

como referência (reajustado por índices que resul- çoamento da área comercial livre.
tem efetivamente na reposição das perdas e recupe- No conclave fez-se presente o Governo do Es-
ração do poder de compra - índices nunca inferiores tado, que, observando a importância da competição
aos aplicados ao salário mínimo). com o vizinho país da Bolívia, declinou determinado
3 - Recuperaçao dos Atuais Beneffcios percentual de impostos, o que possibilita uma positi-

Reajuste imediato, com reposição das perdas va concorrência para os empresários brasileiros.
dos benefícios em manutenção, de modo a resgatar Na oportunidade, a Federação da Indústria e
o seu poder de compra da data da concessão. Comércio fez uma inteligente pauta de reivindicaçõ-

O próprio Ministro da Previdência, Reinhold es, que, se atendidas ou implantadas, haverão de
Stephanes, reconhecendo as perdas, afirmou: São multiplicar os benefícios deferidos pela lei que criou
procedentes e justas as reclamações sobre o acha- a pré-falada área comercial.
tamento e perdas dos benefícios (Fonte: Revista Dentre os pleitos legítimos feitos pela entidade
Conjuntural Social do MPAS, maio de 1995, pág. 5). enumera-se um ousado projeto de industrialização,
4 - Gestao aumento das quotas para importação, construção de

Igualitária e deliberativa: Governo - empresário pontes e melhoramento da BR-425; internacionaliza-
_ trabalhadores da ativa - aposentados e pensionis- ção dos aeroportos de Guajará-Mirim e de Porto Ve-
tas lho, como alternativa de transporte de carga e de

passageiros; construção, em Guajará-Mirim, de um
porto adequado para o desembarque de containers
e terminal de passageiros; melhoria do transporte de
balsa na travessia do Rio Mamoré, ampliação da ca
pacidade de armazenagem alfandegada em Guaja
rã-Mirim; construção de um Centro Comercial ataca
dista em Guajará-Mirim; implementação do projeto
de ligação rodoviária do Atlântico com o Pacífico 
Saída para o Pacífico; incentivo ao aumento da pro-
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dução no Estado e sua industrialização em larga es- paz de agregar valores e incrementar a geração de
cala, com vistas a atender o mercado externo; pro- emprego e renda.
moção de ação política no sentido de ampliar a fron- O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Pronuncia
teira de livre comércio, através das extensão do o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs -e Srs.
Mercosul aos países do norte da América do Sul ou Deputados, com extrema e inquietante freqüência,
a efetivação do projeto de criação da ALCSA - Área caem os governantes no erro de se perder em racio-
de Livre Comércio Sul-Americana, já em andamento; cínios de tal forma abstratos que neles se dilui a rea-
promoção de gestões no sentido de fortalecer a in- Iidade concreta que por primeiro os motivou. Envol-
fra-estrutura de serviços do Município - hotéis, res- vidos que estão no trato de matérias de enorme
taurantes, transportes, entre outros, inclusive capaci- abrangência, cujas conseqüências se estendem so-
tação de mão-de-obra especializada; promoção de bre toda uma nação, afetando não só o seu presente
ampla divulgação a nível nacional, evidenciando as e futuro imediato, mas determinando, muitas vezes,
potencialidades comerciais e turísticas do Município; o destino de sucessivas gerações, são eles levados
implementação de um amplo programa de investi- a menosprezar os efeitos sobre a vida de cada ho-
mentos destinado a promover a 'integração sócioe- mem, mulher e criança do país que lideram, cada
conômica e cultural fronteiriça e seu desenvolvimen- um deles individualmente atingidos pelas decisões
to; implantação de carteira de câmbio em Guajará- tomadas.
Mirim, para facilitar as operações de importação e Na visão ampla, abrangente, que necessaria-
exportação; instituição de diretrizes e planos de mente se exige daqueles a quem um povo confia a
ação capazes de estimular a industrialização no âm- sua sorte, freqüentemente, diluem-se as particulari-
bito dos incentivos da ALCGM; adoção de medidas dades esvai-se a singularidade. Podemos perfeita-
visando reduzir os encargos fiscais de modo a pro- mente compreender as dificuldades em resistir a tal
ver a ALCGM de condições competitivas e se tomar tentação, mas temos também a certeza de que
um corredor de exportação; implantação do distrito àqueles que a ela sucumbem, ainda que administra-
industrial do Município de Guajará-Mirim com toda dores eficientes, não se pode atribuir, com perfeita
infra-estrutura l1ecessária à sua efetivação; fomeci- adequação, o honroso epíteto de verdadeiro homem
mento de meios para a instalação de entidades vin- público, de grande estadista.
culadas à qualificação de mão-de-obra elou forma- Desses muito mais se requer. A eles não po_
ção profissional do tipo Sebrae, Senac, Senar e Se- dem faltar sensibilidade e espírito humanitário que
nai; estímulo à organização de uma estrutura de os tomem atentos ao cotidiano do povo, às suas an-
apoio ao sistema de transporte rodoviário, interliga- gústias e dificuldades. Refugiar-se por detrás de
do com os sistemas de produção, de modo a viabili- abstrações, tomar números e estatísticas pela reali-
zar o tráfego Guajarâ-Mirim/lquique (Chile) e Tacna dade concreta são posturas que desumanizam, dis-
(Peru), que assegure carregamento no retomo e pro- tanciam o político do povo e fazem dele um mau go-
picie, em conseqüência, a redução dos custos de vemante.
frete; estímulo à concessão de terrenos no Município E, srªs. e Srs. Deputados, foi justamente o de-
para a construção de hotéis e instalação de indús- sejo de louvar essa característica, que reconhece-
trias; fornecimento de energia elétrica estável e de mos ser uma das marcas do espírito do Presidente
boa qualidade na área do distrito industrial no Muni- Fernando Henrique Cardoso, que nos motivou tomar
cípio, com tarifa diferenciada para o setor industrial. a palavra hoje nesta Casa.

Já na fase inicial de operacionalização da Com efeito, nobres colegas, malgrado a gravi-
ALCGM, discutia-se a questão da industrialização, dade das questões que o assoberbam neste grave
por parte das entidades de classe e de repre- momento da vida nacional, soube S. Exª mostrar-se
sentantes da comunidade empresarial local, pois sa- sensível à dolorosa situação em que se encontrava
bidamente era um segmento não beneficiado, porém um compatriota, -Sr. Felipe Cheidde, ex-Deputado
de fundamental importância para a consolidação da Federal, cujo filho Alan Cheidde e um amigo, Ibraim
Área de Livre Comércio. No entanto, muito pouco foi Suleiman, encontravam dificuldades em regressar
feito até agora para reverter este quadro. ao País, retidos que estavam em território convulsio-

Levantamos uma bandeira. Queremos adesão nado pela luta entre croatas, sérvios e bósnios.
e participação do empresário e'da sociedade no 80- Interessou-se, pessoalmente, S. EXª pelo caso, e
matório de forças para trazer mais indústrias para seu empenho assim como os bons serviços do Che-
Guajará-Mirim. Sabemos todos que a indústria é ca- fe de Brigada, Sr. Alberto Mendes Cardoso, facilita-



Conheci Mário Pimenta Camargo na minha
maturidade e na dele também, há aproximadamente
uma década. Apresentou-nos Silvano Raia. Nossa
amizade foi se construindo pouco a pouco. Nas tar
des de domingo, na fazenda São Martinho, conver
sávamos sobre tudo, olhando da varanda a perspec
tiva do gramado cercado de árvores nativas, do qual
ele tanto se orgulhava. A noite descia, mas a con
versa não esmorecia; o diálogo mudava de argu
mento, mas não de intensidade. Conversávamos so
bre tudo: literatura, música, política, arte e sobre a
vida. .

Mário tinha uma cultura fabulosa, e acima de
tudo, com as raízes mergulhadas no solo pátrio,
como recomendava Fernando de Azevedo, univer
sal, porque buscava na seiva da nossa terra a sua
essência. Isso levou-o a ser o maior colecionador de
arte brasileira. Durante os últimos dez anos de sua
vida, percorreu com sua coleção, a convite de vários
países, os melhores museus da Europa. Isso trouxe
ao Mário e a Beatriz uma énorme alegria e um gran
de orgulho para a sua família, para os seus amigos
e para o nosso País.

Muitas vezes, da varanda e do gramado, íamos
jantar, e o jantar dos Pimenta era um delicioso e
simples pedaço de pizza feita no forno de barro pe
los seus empregados que o adoravam, seguido de
uma sobremesa mineira variada e de um café deli
cioso. A simplicidade era sua marca principal. Sua
roupa, extremamente simples, seu diálogo com os
empregados, formal mas carinhoso e suave. Lem
bro-me muito bem de certa vez ele tem conversado
comigo mais de uma hora sobre suas sérias preocu
pações com um processo que o seu administrador
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ram O estabelecimento de relações amistosas entre personalidade: José Álvaro, Maria Beatriz, Maria EIi-
os diferentes consulados e embaixadas dos países sa e Maria Isabel.
envolvidos na questão, permitindo o êxito da missão Formou-se advogado pela tradiciona. Faculda-
do Sr. Felipe Cheidde de fazer retornar, são e sal- de de Direito do Largo São Francisco e durante toda
vos, ao País aqueles dois brasileiros. a sua vida uniu as suas· atividades empresari~is com

Ações como essa engrandecem um homem um mecenato esclarecido da arte, não só como um
público e são a prova de que foram capazes de pre- grande e exigente colecionador, mas principalmente
servar seu espírito humanitário e de se manterem como um verdadeiro protetor e incentivador das ati-
sensíveis aos problemas que afligem o seu povo. vidades artísticas. Foi ele um dos fundadores da
Muito nos apraz pode louvar, no Presidente Henri- Fundação Crespi Prado, membro do Conselho do
que Cardoso, esse traço de caráter, que, por ser ca- Museu de Arte Sacra de São Paulo, membro do
racterísticas marcante de sua personalidade, ultra- Conselho do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e
passa os limites de sua individualidade e dá feiÇão grande empresário que levou a Companhia Brasilei-
própria a seu Governo. ra de Projetos e Obras (CBPO) e a Construtora Ode-

O SR. JOSÉ PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia brecht até onde estão hoje, tendo delas se desligado
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª-s e Srs. há alguns anos para assumir a Presidência do Con-
Deputados, em 27 de janeiro de 1996 perdemos um selho do Banco Credit Commercial de France, Bra-
grande brasileiro. Mário Pimenta Camargo. Uma das sil.
últimas realizações da sua vida serve de exemplo
para mostrar a figura do empresário esclarecido ou,
se quiserem, do banqueiro humanista. De 1982 a
1996, Mário empenhou-se arduamente na composi
ção negociai entre a Fundação Antônio Prudente, a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, a Cruzada Pró-Infância e outros co-proprietá
rios de um imóvel localizado na Avenida Paulista,
com área de 6.000 metros quadrados conhecido
como Casarão das Rosas, com seu jardim de rosas
e arquitetura neoclássica francesa, das poucas que
havia sobrado na Paulista, para ser preservado
como monumento arquitetônico. Com o auxílio da
Condephat, mas como um bom empresário, promo
veu o aproveitamento econômico de uma parte do
terreno (os fundos do Casarão das Rosas), onde
construiu juntamente com o arquiteto Luiz Neves um
prédio comercial de 42.000 metros quadrados com a
melhor das arquiteturas modernas, denominado Edi
fício Parque Cultural Paulista.

Ganharam todos. Mário e Júlio Neves como
empresários, a Avenida Paulista, preservando um
pouco do que sobrava de sua identidade arquitetôni
ca; foram criados empregos para a construção civil,
a Alameda Santos ganhou um importante e confortá
vel prédio e São Paulo, mais um pequeno e expres
sivo museu.

Assim era Mário Pimenta Camargo. Nascido
em Alfenas, passou sua juventude em Uberaba,
para onde voltava sempre (nunca perdeu os hábitos
mineiros), casado com uma mulher adorável, Beatriz
Mendes Cavalcanti Pimenta Camargo, e pai de fi
lhos em quem cunhou o seu exemplo. e a sua forte
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sofria, por uma questão absolutamente pessoal, na
cidade de Campinas, e da enorme alegria quando
tudo terminou favoravelmente, de uma maneira justa
e correta.

Mário era sobretudo um amigo dos amigos, e
demonstrou-me isso várias vezes na vida, com enor
me ética e elegância. Recordo-me de que, logo que
fui indicado Secretário da Saúde em São Paulo, o
Jornal da Tarde iniciou uma forte campanha acu
sando-me de manter um caixa 2 na Saúde. Primeira
página vários dias seguidos. Na realidade, não havia
caixa 2, apenas utilizávamos os recursos do Suds
para, de acordo com critério de'distância e risco, es
tabelecer transparentemente gratificações para mi
lhares de trabalhadores de Saúde. Com isso foi pos
sível colocar médicos n~ periferia da Capital de São
Paulo, enfermeiras para cuidar de aidéticos e assim
por diante. Procurei o Mário, preocupadíssimo. O
projeto estava em jogo e também meu nome.

Mário ouviu-me, telefonou e no dia seguinte fo
mos eu e ele nos encontrar com Rui Mesquita no
Club Nacional. Foram três horas de um diálogo fran
co e dificil. Mário ouviu tudo calado, mas sua pre
sença era de uma eloqüência insuperável. Dois dias
depois o' jornal publicava, com destaque, o relatório
do Tribunal de Contas do Estado - a quem eu havia
pedido que auditasse minhas contas - que relatava
ausência de caixa 2 e lisura administrativa, e o que é
mais importante, desde então conto entre meus ami
gos com as figuras notáveis do Rui Mesquita e do
Ruisito.

Se não faltam demonstrações de amizade no
curriculo do Mário a muito dos seus verdadeiros
amigos, não lhe faltava também coragem para ex
pressar seus sentimentos, mesmo quando eram de
reprovação. Jantávamos juntos (foi nossa última re
feição) há poucos meses, em um restaurante de São
Paulo, quando Mário surpreendeu-nos negando seu
cumprimento a um riquíssimo e poderoso político,
pois no seu entender não tinha um comportamento
ético e não cumpria sua função parlamentar com
dignidade, como nos explicou em seguida. Após al
guns longos segundos de silêr;Jcio e sem qualquer
outro comentário, continuamos o jantar. A atitude fa
lou alto e contundentemente.

Isso é um pouco da sua história, mas mostra
como vai ser dificil viver sem este brasileiro insubsu
tuível chamado Mário Pimenta Camargo. Infelizmen
te a vida nos obriga a conviver com a morte, que é a
mais cruel e a mais incompreensível das realidades.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

srªs e Srs. Deputados, a Fundação Nacional de
Saúde é um órgão da administração nacional do Sis
tema Único de Saúde que exerce tanto as funções
de coordenação e normatização próprias de um ór
gão de nível nacional, como aquelas de executor de
ações nas áreas de controle de doenças transmissí
veis, de engenharia de saúde pública e de prestação
de assistência médico-sanitária, através de sua rede
própria de unidades de saúde.

O jornal Correio Braziliense, edição de 7 de
outubro de 1995, em artigo assinado pelo Dr. Ed
mundo Juarez, ilustre Presidente da FNS, retrata as
ações da Fudação Nacional de Saúde, descrevendo
o órgão como sendo uma rede que envolve o País,
afirmando que este forte papel operativo da FNS fica
evidenciado na distribuição de seu contingente de
46 mil servidores, onde cerca de 40 mil - 87% - es
tão diretamente envolvidos na prestação de assis
tência à população, seja através de sua rede própria
que era constituída por 858 Unidades de Saúde, das
quais 403 já foram descentralizadas para Municípios
e Estados, seja através das ações de saneamento e
de controle de doenças transmitidas por vetores e
reservatórios.

Sabe-se, pelas informações divulgadas, que a
Fundação Nacional de Saúde está presente com
sua rede de unidades em vinte Estados e 453 Muni
cípios, produzindo, atualmente, 136 mil internações,
4 milhões de consultas médicas, 1 milhão de atendi
mentos odontológicos, 52 milhões de exames labo
ratoriais e de Raios X e 26 milhões de ações de vigi
lância epidemiológica, imunizações, visitação domi
ciliar e atos não-médicos. O Programa Nacional de
Imunizações é, inclusive, o maior programa de ação
do Govemo Federal na área de saúde, incorporan
do, a cada ano, mais de três milhões de crianças
para ser vacinadas.

Apesar das limitações de recurSo, das dificul
dades por que passa o Ministério da Saúde, dos gra
ves problemas de saúde pública de que se tem notí
cia, da pr~riedade de funcionamento da rede pú
blica de hospitais e postos de saúde e, agora, da
grande evasão de profissionais de saúde que aban
donam o serviço público em razão dos baixos salá
rios e de carga horária escravizante, ainda assim a
Fundação Nacional de Saúde cumpre seus encar
gos e responsabilidades com dignidade e eficiência,
mantendo sob controle as endemias, combatendo
doenças que ainda persitem em enfermar o cidadão
brasileiro, notadamente nas camadas mais pobres
da população, como a tuberculose, a hanseníase, a
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leishmaniose, a esquistossomose, a malária, o cóle- ram os seus entes queridos como, sob o aspecto hu-
ra e a dengue. mano e social, toda a comunidade brasileira.

Devo declarar que a mim. me causa profunda Segundo a VEJA, a catástofe fora prevista pelo
sensibilidade ver o dinamismo e a coragem do Dr. Instituto Nacional de Meteorologia e comunicada às
Edmundo Juarez, Presidente da Fundação Nacional autoridades locais_com dois meses de antecedência.
de Saúde, que, em uma idade que já lhe permite o Mais lamentável ainda, o fato de sabermos que
desejável descanso das lides profissionais, a elas se a situação poderia ser, pelo menos minimizada se
apega com o dinamismo de um iniciante e a cora- as autoridades tivessem tomado as providências ne-
gem dos mais bravos, vencendo dificuldades e su- cessárias, em tempo hábil, para evitar a tragédia de
perando os maiores obstáculos, tornando-se um mo- tão elevadas proporções.
delo de servidor e de homem público num instante Pela dimensão da tragédia, fica evidente que
em que tantos tentam desmoralizar os que se a1i- tanto é tímido esse Serviço, que se limita a corres":
nham na categoria de funcionário do Estado. pondências e a informações internas, quanto são

O que se oferece, em recursos e meios opera- inoperantes os órgãos de Defesa Civil que não a1er-
cionais à Fundação Nacional de Saúde, torna-se um tam as populações das áreas de risco, para se res-
convite à deserção. Entretanto, o Dr. Edmundo Jua- guardarem. Se o fazem, é de forma negligente, dei-
rez mantém-se firme em seu cargo, dando exemplo xando esse controle ao talante da população indefe-
aos milhares de servidores daquele órgão, entre os sa, ignorante e miserável, que não vê outra alternati-
quais muitos são de contrato temporário, renovado va senão esperar em Deus pôr uma proteção mila-
sucessiva e sistematicamente a cada ano, sem que grosa.
aos mesmos se assegure estabilidade, Previdência Há anos os fatos repetem-se em maior ou me-
e demais direitos sociais, num flagrante conflito en- nor intensidade, sem que sejam adotadas medidas
tre o direito da pessoa e o dever da União de serum severas para oferecer segurança à população margi-
empregador atento às normas que fixam as suas re- nalizada.
lações para com os que lhe prestam serviços conti- É louvável, sem dúvida, a tentativa de se res-
nuados. gatar a imagem do Rio de Janeiro como Cidade Ma-

Recentemente o Sr. Ministro da Administração ravilhosa de que todos nos orgulhávamos em um
Federal, Bresser Pereira, considerando a situação ir- passado recente. É também justificável a grande
regular no vínculo empregatício dos servidores da soma de dinheiro gasto na iluminação de praias,
FNS, a todos ameaçou de demissão ou dispensa su- morros e monumentos, transformando a paisagem
mária, sem atentar para os graves problemas que tal noturna do Rio.
medida draconiana provocaria, sobretudo porque, Entretanto a cidade antes de ser maravilhosa
paralisando os serviços da FNS, ensejaria o surgi- há se ser huma~a há de ser feliz há de ser respei-
mento de novas endemias em razão da ausência do tada. ' ,

controle e da pre~~nção.. _ O dilúvio chegou logo após a iluminação. Onde
Urge tr?nqulhzar os servidores da Fundaçao se via brilho, passou a imperar a lama, a dor, a des-

Nacional Sau~e, assegur~~do. a ~dos o emprego truição.
que lhes p~rmlte a ~obrevlvencla. E certo, no en~- Mais uma vez as favelas cariocas ocupam es-
to, qu~ as Irregulan~ades devem ser sanadas, poiS paço na imprensa internacional, mostranto a fragili-
n~o é Justo que a Umão, ~nquanto empregadora, ~- dade das condições de vida de seus moradores e o
~eJa desatenta ao cumpnmento ~as ,:ormas I~als alheamento das autoridades que se esquivam em
1!J1~OStaS, ou P?la CLT ?upela leglslaçao do Regime deixar transparecer tamanha miséria.
Umco dos servidores publlcos. . ... .

E e fnha a d' er Esperamos que o tnste episódiO sirva de lição,
ra o qu I IZ . para uma tomada de consciência, de atitude e de

A ~RJ.. MA~IA ~ALADÃO (Bloco(PFL - GO. coragem, no sentido de que sejam equacionados os
Pronuncia o segumte dl~urso.) Sr. Presldent?, srªs. problemas de moradia, de saneamento e de segu-
e Srs. Dep~dos, a revista VEJA em sua edl~o de rança para as populações carentes radicadas em
21 de feverelr? ?o. corrre~t? mês, destaca o tr~ste e áreas de risco, sempre à mercê das intempéries e
lame~tável epl~dlo da ultima enchente ~a. Cidade das epidemias que as sucedem.
do .Rlo.~e ;Janelro, onde o mar de lamas diZimou fa- Nossa irrestrita solidariedade às famílias dos
mnlas Inteiras e enlutou não só aqueles que perde- 65 mortos, dos 31 desaparecidos, o os 5 mil desabri-
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gados e um veemente apelo ao Instituto de Meteoro
logia para que coloque seus sofisticados e precisos
equipamentos a serviço do maior bem, que é a vida
humana.

De sua parte, os meios de comunicação, neste
caso, sim, têm o importante papel de informar à po
pulação sobre as previsões do tempo, com o sensa
cionalismo que lhe é peculiar, para que as pessoas
sintam-se amedrontadas e abandonem suas casas
ameaçadas por eventuais tragédias. Dessa forma,
talvez possam, na pior das hipóteses, contar apenas
com prejuízos materiais.

Num esforço coletivo esta cultura de flagelo so
cial tem de ser substituída por uma nova consciência
de comunidade solidária no sentido plen.o dessa ex
pressão e não apenas como título de um programa
de Governo que ainda não conseguiu surtir os efei
tos esperados para as populações carentes a que
de destina.

Insistimos em que o Governo tome providên
cias urgentes e efetivas no sentido de fiscalizar os
órgãos competentes - Instituto Nacional de Meteoro
logia, Defesa Civil, entre outros -, a fim de que situa
ções calamitosas como esta não mais se repita, evi
tando principalmente que vidas preciosas sejam cei
fadas e bens patrimoniais sejam destruídos.

É inadmissível que tais órgãos e as autorida
des locais atingidas, notificadas tecnicamente com
bastante antecedência pelos principais meios de co
municação, não tenham tomado medidas acautela
tórias para evitar o desastre.

É lastimável.
O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Distrito Indus
trial de Manaus é o sítio mais adequado ao desen
volvimento do pólo brasileiro de cinescópios. Afinal,
somente a Zona Franca de Manaus, hoje produz te
levisores neste País. E a tendência de nossa política
industrial é pela especialização, cada região, cada
Estado se encarregando de produzir os bens de sua
possibilidade e de sua vocação.

A tendência é por nova divisão regional do tra
balho que, no tocante ao Amazonas, comece por lhe
reconhecer o direito e legitimidade de produzir apa
relhos de áudio e vídeo, veículos de duas rodas,
brinquedos eletrônicos, relógios, descartáveis (cane
tas, isqueiros, etc.) e alguma coisa de informática,
representando o aí arrolado o grosso da produção e
do faturamento do Distrito Industrial do meu Estado.

Lógico então se me afigura, Sr. Presidente,
que o esforço estratégico nacional se dirija para Ma-

naus, sempre que se estiver discutindo pólo d~ ci
nescópios.

Explico por quê. O cinescópio representa 35%
mais ou menos, do valor dos componentes e 75%
do peso de um televisor, como bem assinala o ilus
tre economista amazonense Ronaldo Bonfim.

Para reduzir custos de produção, viabilizar, in
vestimentos mais significativos em tecnologia e con
centrar unidades de fabricação espacialmente é es
sencial portanto que a produção do televisor e faça
vizinha à produção do cinesc6pio.

Se o processo de ser diferente disso, não só
recursos estarão sendo dispersados, num primeiro
momento, corno também sem dúvida, no segundo
passo, poderá haver esvaziamento significativo do
Distrito Industrial de Manaus, a partir do desloca
mento do seu pólo eletrônico para outros centros.

Repiso, então, que a decisão política do Gover
no Federal de incentivar a ida de fábricas de cines
cópio para o Amazonas representaria a consolida
ção do pólo eletrônico brasileiro, maximizando-o
sem a transferência do Brasil, do Amazonas para o
Centro-Sul, trocando inutilmente seis por meia dú
zia. Representaria do mesmo modo, a reafirmação
do desejo de desenvolver e aparelhar região econo
micamente periférica, mas sob os títulos estratégi
cos cravada no coração da Amazônia Brasileira.

No gênero, aí está o que penso, Sras. e Srs.
Deputados.

Na espécie, ternos aos nossos olhos os imi
nentes investimentos da empresa coreana Sansung,
que precisa ser aconselhada pelo Ministério da In
dústria e do Comércio a cumprir o roteiro lógico que
a leve a Manaus.

Além dos empregos e da renda que propiciará,
estará nesse gesto a sinalização de que o pólo ele
trônico situado na Amazônia Ocidental é prioridade
para o País. De que a Zona Franca de Manaus terá
meios de consolidar, no seu interior, parque indus
trial que sobreviva aos incentivos fiscais temporários
que hoje dentre outros fatores, lhe asseguram vanta
gens relativas, nos tempos correntes no cenário da
indústria brasileira.

Eis o arrazoado que ofereço à análise dos
meus ilustres pares.

Anuncio à Casa, aliás, Sr. Presidente, que re
tomo hoje, de·modo sistemático, à abordagem dos
temas de cun~o econômico e social que respeitem
ao Amazonas' e à Amazônia. Sem prejuízo, é claro,
dos temas nacionais, com ênfase para as reformas
estruturais em curso, fundamentais que são cada
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uma e todas elas para o desenvolvimento do País e Presidente a assumir atitudes que como estudioso
a prosperidade do nosso povo. considera fundamentais, o sociólogo se reselVa p~ra

E f h d' alguns discursos em universidades - fora do Brasll-
ra o que In a a Izer. _ e, talvez, para discussões com amigos da academia.

A SRA. MARTA SUPLICY (~T - SP. Pronun Provavelmente as alianças políticas que sustentam
cia o seguinte d~scurso.) - Sr. ~resldente, srªs. e Srs seu Governo não combinam com sua percepção de
Deputados, o diSCUrsO, de soclólog? do PreSidente acadêmico: bloqueiam sua privilegiada análise de
da Repú~lica, pron~nclad~ no M?xlco, fez-me pen- sociólogo que pode fornecer instrumentos para o
sar na minha própria ~mbN~lêncla na adaptação à Presidente formular políticas inovadoras. Mostra dis-
nova função: a de pSlcanal~s~, como formação, e so foi a fala fatalista do Presidente no México, pro-
Deputada Federal, em exerCICIO. funda e interessante em muitos pontos, mas no final

Quando ser uma ou outra? limitada a constatar que o mundo caminha para ter
Já que todos nós temos múltiplas facetas de uma maioria de excluídos...

personalidade e exercitamos vários papéis,. qual de- A fala presidencial mais pareceu um reflexão
les fala por nós? A resposta parece-me fácil; o exer- de acadêmico sem obrigação de buscar soluções ou
cício, mais complicado. O que se a~quire na form~ de um aposentado desinteressado em pensar novos
ção profissional e o que se constróI no desenvolvl- desafios, e se limitou a apontar soluções que outros
mento da personalidade fazem parte.da bagag~m países até já perceberam que não deram certo. O
pessoal de cada um e atuam a todo o Instante, o In- conformismo do Presidente com as conseqüências
divíduo percebendo ou não. Entretanto, de forma da globalização o coloca hoje anos-luz de distância
consciente, deveriam estar ambas, em grande parte, dos seus colegas de academia, da direção dos parti-
sob o domínio do cargo qu~ se exerce. Um pslca.na- dos, e de políticos de esquerda que se reuniram no
lista extrovertido falará mais na sessão terapêutICa, México, em reunião apoiada pela ONU, na mesma
mas terá de se manter sempre sob as regras da teo- ocasião em que fazia seu discurso conformista.
ria que exerce. Por exemplo: não dar C?nselhos, pal- Segundo artigo publicado na Folha de S. Pau-
pites etc. Da mes~a forma um Pr~~ldente deverá lo de 25 de janeiro, do Prefeito de Porto Alegre, Tar-
sempre ter como 9ula, as responsabilidades e ~eve- so Genro, presente no encontro no México, falou-se
res de.seu cargo, Independentemente de sua ongem das forças políticas que cada vez mais estão ex-
profiSSional. cluindo os pobres da sociedade formal e do crescen-

Em uma das primeiras reuniões da bancada do te aumento da pobreza e do desemprego na Améri-
PT na Cãmara, uma colega me disse: Marta, a sua ca Latina. Mas foram além.
fala tem que ser menos psicológica e mais política. Ah! Aí os estudiosos sem atrelamento à Presi-
Ela tinha toda razão. dência e suas alianças limitadoras puderam pensar

A Psicologia leva-nos a analisar os diferentes em nova ordem social que integrasse estes excluí-
aspectos de uma situação ou, ação ~e um C?lega, o dos. Segundo Tarso Genro, duas frentes foram pro-
que se passa através do movlme~to Incon~ente do postas: uma política industrial preocupada com as
grupo, as vaidades..., e a tendênCia profisSional será economias globais e regionais e uma reforma finan-
a proposta de ponderações. ceira e institucional dos estados latino-americanos.

Entender comportamentos é tarefa primordial Muito mais foi pensado e seria interessante que os
num consultório. Mas para uma atividade parlamen- documentos dessa reunião fossem divulgados. Cer-
tar ela selVe tão-somente como instrumento de aná- tamente lá não se propôs eliminar ou reduzir direitos
Iise, mas nunca como proposta política. sociais para aumentar empregos...

As reflexões que fazemos sempre têm como Quando se juntam pessoas que conseguem
base e viés nossa formação profissional e aprendi- manter coerência com sua bagagem de conheci-
zagem de vida. Elas fornecerão subsídios para a mento disponível, pois não vivem situações de in-
compreensão de uma matéria e, possivelmente, compatibilidade explícita (o sociólogo moderno e o
ação. No caso de um político espera-se que a partir Presidente aliado a forças conselVadoras), é possí-
das ponderações venham as propostas. vel não se conformar e apontar saídas inovadoras.

~ bom termos um Presidente preparado. Já que o poder foi ganho por Sartre e não pelo
Entretanto está acontecendo algo que creio encanador, esperamos que ele possa usar todo seu

não ser tão in~mum: uma dissociação de compe- conhecimento e capacidade em benefício dos ex-
tências. E'11 vez da formação do sociólogo ajudar o cluídos.
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O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP. ra com gases tóxicos e de estufa. Um dos grandes
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, problemas ambientais do mundo é a constante polui-
srªs e Srs. Deputados, desta tribuna faço algumas ção decorrente dos dejetos de uma população que
considerações sobre degradação e poluição do meio se aproxima de 6 bilhões de seres humanos, quando
ambiente, pois cresceu no mundo fontes poluidoras haverá a deposição diária de 3 bilhões de toneladas
advindas de desmatamentos, de queimadas, de des- de fezes e urina, que acabam sempre poluindo rios,
truição de florestas, de envenenamento de mares, mares, lagos e os lençóis freáticos.
de rios, de lagos, de mananciais e de lençóis freáti- A poluição da atmosfera terrestre é um dos
cos, de atividades industriais, comerciais, de aterros, atos mais nocivos praticados pelos homens. A emis-
de lixões, de atividades agroindustriais e agrícolas são em larga escala de compostos de carbono, prin-
que geram os mais variados resíduos poluentes ga- cipalmente dióxido e monóxido de carbono, provoca
sosos, líquidos e sólidos. A ação destruidora do ho- o aquecimento anormal da Terra. A emissão de
mem leva ao esgotamento dos recursos naturais e comppstos de nitrogênio e de enxofre, proveniente
coloca em risco a vida em nosl;>o planeta. de indústrias e de usinas que queimam carvão fóssil

Enumero, dentre muitas, algumas providências C(lm impurezas, acarreta a formação de chuvas áci-
que estão sendo tomadas para frear o ímpeto da das. A emissão de clorofluorcarbono e de outros ga-
destruição do planeta, pois os problemas causados ses leves usados para a troca de calor em apare-
pela poluição e os impactos negativos das ativida- lhos de refrigeração, bem como para a rápida volati-
des humanas sobre o ambiente vêm dando cada vez zação nos sprays, provoca a destruição da camada
mais preocupações sérias aos países, sobretudo ao de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas
Brasil, terra benfazeja e muito rica em recursos natu- do sol. Excesso de raios ultravioletas causa altera-
rais. ções genéticas nas células (câncer de pele).

A floresta é um ecossistema que participa dos O consumo de água potável no mundo cresce
grandes equilíbrios ecológicos da Terra; ela contribui acompanhando o desenvolvimento agroindustrial e o
para a preservação dos solos, influencia o regime aumento da população. As fontes de água potável
das águas, favorece o efeito estufa e protege o ar estão diminuindo em número e em vazão, cada vez
contra a poluição. mais poluídas pelos dejetos humanos e pelos

As florestas de produção, caracterizadas por efluentes industriais.
rotações curtas, beneficiam o ambiente, e as árvores Nos estuários dos rios abrigam-se quantidades
em pleno crescimento absorvem dióxido de carbono de metais pesados, acumulados ao longo de déca-
e produzem oxigênio, contribuindo ativamente para das, tóxicos para espécies aquáticas que habitam o
a redução do efeito estufa. Por oportuno, dá-se efei- estuário e também para a saúde humana. O mercú-
to estufa quando dióxido de carbono, monóxido de rio tem uma concentração superior ao limite estabe-
carbono e partículas acumulam-se ao redor da Ter- lecido pela Convenção de Parisa relativa à concen-
ra, formando uma camada que impede o calor do sol tração de metais pesados. Mercúrio, entre os metais
de se dissipar no espaço, causando aquecimento pesados, é o mais tóxico.
excessivo do mundo, alterações climáticas acentua- O uso de agrotóxicos, a queima de árvores, a
das, derretimento dos gelos polares. caça intensiva de aves e mamíferos podem levar a

Florestas geridas de forma inteligente nunca efeitos mais drásticos com a redução nos sistemas
entrarão em conflito com o equilíbrio ecológico; se naturais.
for alvo de cuidados adequados, a floresta será O consumo crescente de energia é exigido pe-
sempre uma fonte inesgotável e renovável de recur- las sociedades. Essa energia é obtida à custa de po-
sos. luição do meio ambiente. Cerca de 60% têm origem

Muitos problemas ecológicos de hoje têm as na queima de combustíveis fósseis (carvão, gasoli-
suas raízes mergulhadas na questão demográfica, na, diesel, óleo combustível e gás natural) e cerca
com a população do planeta crescendo desorclena- de 20% têm origem na fissão nuclear. Combustíveis
damente, aproximando-se do 6 bilhões de habitan- fósseis, não renováveis, são altamente poluidores
tes no ano 2000, a começar pelo aumento crescente do meio ambi,ente: quando queimados em usinas
das demandas de alimentos e água potável, que termoelétricas,. restituem para a atmosfera o carbono
provocam a destruição das florestas, da fauna si1- que a natureza durante milhões de anos absorveu a
vestre e dos estoques pesqueiros. É crescente a po- acumulou no~ubsolo, sbb'a forma de jazidas de car-
luição dos rios e mares com os esgotos, da atmosfe- vão e petróleo. Quanto fi 'energia produzida nas usi-
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nas nucleares à custa da fissão de átomos de urâ
nio, há resíduos radioativos letais para a vida animal
e vegetal.

Para a demanda crescente de alimentos, as
florestas são destruídas para que se disponha de
terras para plantar cereais ou para criar animais que
produzam carne e os mares são varridos por pesca
predatória. Verifica-se o saque contínuo na biodiver
sidade das florestas e dos mares extinguindo espé
cies animais e vegetais.

O primeiro levantamento produzido por um gru
po intergovemamental de Estudos, criado·pela ONU,
após a Conferência ECo-92, de Janeiro, demonstra
o aquecimento global decorrente da emissão de ga
ses como dióxido de carbono. Já provoca alguns
efeitos sensíveis sobre o clima, com tendência aos
extremos de temperaturas (altas e baixas), de chu
vas e secas, com consequências econômicas e s0
ciais drásticas para o mundo.

O solo adequado à produção de alimentos é
reduzido no mundo, pois predominam as áreas aci
dentadas, os desertos, as pedras, os rios e lagos, as
florestas. Mesmo assim, os homens estão adotando
práticas nocivas ao solo. O uso inadequado de fertili
zantes e inseticidas tem efeito desastroso para os
rios, como salinização de suas águas e assorea
mento de seus leitos. Além disso, essas substâncias
químicas matam bactérias e outros organismos vi
vos alterando os cíclos de vida no solo.

Em nosso País, a Mata Atlântica é o ecossiste
ma mais afetado pela ocupação humana perversa
Causas são a industrialização, derrubada da floresta
para a criação de espaços agrícolas, uso de defensi
vos e adubos químicos e até especulação imobiliária
clandestina, através de invasões. O Parque Estadual
da Cantareira, com 7.900 hectares de área, é o
maior reduto da Mata Atlântica do Estado de São
Paulo. Nele há desmatamentos que além de com
prometer a floresta afetam os mananciais, pois nele
há grande quantidade de nascentes e córregos que
servem aos mananciais de São Paulo.

A alta concentração urbana revela que as for
mas de ocupação da Amazôl1ia provocam proble
mas ambientais nas cidades. Por exemplo em Ma
naus, igarapés foram transformados em valas ne
gras por falta de rede de esgotos. O resultado espa
lha-se muito: rios poluídos pelos garimpos ou pelas
árvores derrubadas em razão do desmatamento,
nascentes dos rios temporários que formam a bacia
hidrográfica da região correm o risco de desapare-

.,.i{

cer.
A área de vegetação· coberta ai~da ocupa a

maior parte da Amazônia Legal. De 1970 para cá fo
ram desmatados 50 milhões de hectares, o equiva
lente a duas vezes o Estado de São Paulo.

A vazão do Rio Am840nas terá no futuro
grande importância estratégica, pois a água potá
vel será disputada no mundo. O Brasil deverá ficar
atento a essa futura demanda de água não poluída
no planeta.

O País precisa ficar alerta ao que se passa no
vizinho Suriname, cujas fronteiras são as mais des
protegidas e despovoadas da Amazônia brasileira.
Apesar de economia frágil, as riquezas naturais do
Suriname são imensas, 90% do seu território é prati
camente virgem, os seus recursos florestais são de
aproximadamente 9.486 toneladas per capita. Es
sas florestas, praticamente intactas, oferecem inú
meras oportunidades para um desenvolvimento sus
tentável. O Suriname é um microcosmo de riquezas
naturais. Por essa razão, desperta cobiça de países
tradicionalmente predatórios. Companhias madeirei
ras da Indonésia e da Malásia, países que já destruí
ram as suas florestas e que são conhecidos pelo
desrespeito ao meio ambiente, já têm concessões
de grandes áreas florestais de Suriname e também
madeireiras da Coréia já possuem concessões de 4
milhões de hectares naquele país. O Brasil não se
pode omitir desse processo destruidor que se aclara
no Suriname, pois o nosso País sofrerá diretamente
as repercus$ões geopolíticas, econômicas e sociais
desse país fronteiriço.

Conforme informações do Núcleo de Monitora
mento Ambiental, da Diretoria Técnica do Consórcio
Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, os índices de queimadas aumentaram de
forma impressionante não só na região amazônica
como também nas florestas do litoral brasileiro no
ano de 1995.

A prevenção ~ combate aos incêndios devem
ter preocupação constante, mobilizando operações
periódicas de conservação das matas, sobretudo no
período de verão, por meios aéreos, técnicos e hu
manos, possibilitando avaliação, detecção remota e
alerta de fogos florestais.

O Projeto de Monitoramento de Floresta Tropi
cal na América do Sul - Panamazônia talvez seja di
vulgado neste ano para dar a extensão exata do
desmatamento em toda a floresta amazônica, não
apenas da Amazonia brasileira, mas também dos
paí~es vizinhos como Bolívia, Colômbia, Venezuela,
Equador, Guiana, Suriname e Peru, pois a cobertura
florestal amazônica estende-se por 7.599.725 quilô
metros quadrados sendo 4.980.000 quilômetros qua-
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drados em território brasileiro e 2.619.725 quilôme- (Fundo de Assistência ao Trabalhador), administra-
tros quadrados nos países vizinhos citados. Os da- do pelo BNDES e de agências internacionais será
dos obtidos pelo projeto serão usados pelos países submetido à análise ambiental.
da região para nortear a política econômica e am- O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
biental de ocupação da floresta, além de acompa- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nharas atividades humanas e garantir a perenidade srªs e Srs. Deputados, a história mundial registra
da mata e de seus ecossistemas. que, em todas as mudanças ocorridas, desde um re-

A Organização Internacional para a Normaliza- gime de governo até no modo de se vestir ou falar
ção - ISO -, entidade da qual o Brasil é um dos fun- das pessoas, a imprensa tem exercido papel pre-
dadores, discute a edição de normas técnicas que ponderante, pois sempre coube a ela divulgar os fa-
convencionou designar pelo Código IS0-14000. Es- tos que ocorreram, ocorrem ou que estão prestes a
sas normas nortearão mundialmente as atividades ocorrer, contribuindo para uma tomada de atitude ou
econômicas das empresas no tocante à gestão am- posição, contra ou a favor deste ou daquele indiví-
biental de seus processos e produtos finais. duo ou do sistema.

A reunião que se realizou em Nova Yorque, no A imprensa, e quando generalizo quero dizer a
período de 05 a 16 de fevereiro deste ano, como imprensa escrita, falada e televisionada, em sua
preparatória final para a 2ª Conferência de Assenta- atuação diária tem formado a opinião de todos os
mento Urbanos da ONU - habitat 2 -, a se realizar- brasileiros assim como ocorre na imprensa mundial.
se em Istambul-Turquia em junho próximo, com a O que se vê e ouve na televisão, rádio, jornais
participação de especialistas de 185 países, tratou e revistas, temos como a expressão da verdade. Al-
do principal objetivo que é tentar evitar o caos urba- gumas vezes costumamos comparar notícias em um
no, para que as cidades não se transformem num e outro veículo, buscando o que pode conter o maior
amontoado poluído. O Brasil teve aprovada, por grau de credibilidade.
unanimidade, a inclusão do álcool como alternativa Os meios de comunicação conseguiram, ao
ideál ao chumbo como aditivo da gasolina, pois o longo dos tempos, ser o mélhor instrumento de infor-
chumbo é a principal fonte de poluição do ar. mação entre os que governam e seus governados,

A política do Governo do Estado de São Paulo, dada sua agilidade e abrangência na transmissão
através da Secretária do Meio Ambiente, está volta- dos fatos.
da para implantação da Agenda 21, um programa in- A televisão, em particular, tem tido papel mui-
ternacional para reverter a deterioração do sistema tas vezes maior do que dos próprios pais, na forma-
que sustenta a vida n'a Terra. É a política ambiental ção do caráter de uma criança ou adolescente.
com base nas determinações e resoluções da Con- Os modismos que acompanham a nossa ju-
ferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ventude hoje são traçados única e exclusivamente
a EC0-92, que determinou a implantação de mode- pelos meios de comunicação. Raramente se conhe-
los baseados nos conceitos ,de desenvolvimento ce um jovem que se veste igual ao seu pai, tem a
sustentável e cidadania planetárias. Os compromis- mesma visão de responsabilidade dele. Nossos fi-
sos brasileiros constam nos programas como a lhos querem se parecer com os atores e atrizes da
Agenda 21, a Convenção da Biodiversidade e a televisão.
Conveção das Mudanças Climáticas. Os sistemas de comunicação conseguem até

Elogiável, e considero uma resolução de suma mudar o modo de pensar e agir de uma pessoa, ou
importância e lançamento do Protocolo Verde pelo, de muitas pessoas, fazendo, como por exemplo, que
Exmo. Sr. Presidente da República, assinado pelo uma coisa tão terrível como o uso da maconha seja
Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA e pelo vista de maneira diferente, até agradável.
BNDES. Ele subordina praticamente todos os finan- Deste modo, quero apenas lembrar que a mes-
ciamentos do setor público e repasses de agências ma população que exigiu e aplaudiu a presença dos
intemacionais à prévia análise do impacto ambiental policiais nas praias para acabar com os arrastões é
do projeto financiado O acordo coloca a análise am- a mesma que sopra seus apitos para avisar aos ma-
biental COmo fator de peso na definição de custos de conheiros, traficantes e usuários, que nada mais
financiamentos e investimentos. Do lado público, são, na sua maioria, do que aqueles mesmo bandi-
toda empresa controlada pelo governo terá de cons- dos que outrora eram caçados que a polícia vem
tituir uma unidade de Controle Ambiental. Do lado chegando, que devem disfarçar.
privado, todo financiamento com repasse do FAT Essa mlldança de comportamento produzida
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pelos meios de comunicação é facilmente assimila- Não queremos acreditar que quando uma tele-
da por pessoas que não possuem senso crítico e se visão mostra cenas de homossexualismo ou drogas
deixam manipular por empresários inescrupulosos e deseje realmente que isso aconteça em seus lares
de má índole. ou nos daqueles que lhes prestigiam com sua au-

Uma das maiores, se não a maior conquista diência.
dos últimos tempos, foi a liberdade de expressão. A imprensa, de maneira geral, tem se compro-
Temos uma imprensa totalmente livre. Estamos metido com a verdade. Esperamos que ela melhore
hoje. Sr. Presidente e Srs. Deputados, como aquele ainda mais, pois possui capacidade profissional para
cachorrinho que viveu anos e anos preso a uma cor- tanto.
rente e que ao se sentir solto pula para todos os la- Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, um fato
dos, mesmo correndo o risco de acabar atropelado bastante lamentável que ocorre em nossa imprensa
pela alegria da própria liberdade conquistada. é a discriminação que ela faz principalmente com os

Em todos os segmentos da nossa sociedade que detém cargo público.
temos os que não sabem conviver com a liberdade e
os que não querem liberdade. Muitos dos senhores, com certeza, já passa-

Os que não querem a Iiberdad~ gostavam das ram horas a fio dando entrevistas e posando para fo-
benesses que desfrutavam em époéas de acorrenta- tos de jornais e revistas. Quando a matéria é publi-

cada, diversos trechos foram suprimidos ou mesmo
mento, em épocas ditatoriais, que mesmo se traves- mudados em seu conteúdo e a foto publicada nor-
tindo de oposição querem agora assumir o poder malmente é a pior, aquela que servirá muito mais
para dominá-Io a qualquer custo. para chacota. Raramente vemos uma foto que diría-

Os que não sabem viver com a liberdade aca- mos normal, mas sempre um instantâneo produzido
bam extrapolando nos seus limites, fazendo, divul- com leviandade, em um gesto ou expressão de um
gando ou deturpando a verdade com o único intuito momento, que não condiz em nada com o tema ex-
de fazer celeuma, permanecerem na crista dos co- posto ou com a entrevista dada.
mentários.

" A História mundial, Sr. Presidente e Srs. Depu- Palavras e pronunciamentos de nós, Deputa-
tados, está repleta de fatos que mudaram o destino dos, ou mesmo dos Srs. Senadores, são interpreta-
de uma nação. Presidentes em diversos países do dos pelos apresentadores de jornais, colocando, em
mundo foram destituídos, Ministros trocados, gover- nosso nome, coisas que muitas vezes nem disse-
nantes tiveram que devolver fortunas roubadas do mos ou posições que somos até contrários.
povo, heróis foram levantados, tudo, e muito mais, O próprio Presidente Fernando Henrique Car-
pelo poder que a imprensa hoje detém. doso, há poucos dias, foi obrigado a sair em defesa

No nosso País tivemos também mudanças da verdade, quando uma rede de televisão anun-
enormes no nossa história pelo trabalho executado ciou com grande ênfase a desvalorização do real,
por alguns órgãos de imprensa. querendo, com absoluta certeza, provocar um desar-

Se hoje temos um Governo· aguerrido, Minis- ranjo econômico no País.
tros íntegros, muito se deve ao papel da imprensa Se não fosse a credibilidade sólida de que nos-
que por ter liberdade para se expressar acabou por so presidente destruta, poderiamos ter tido prejuízos
ser uma zeladora das ações de todos os goveman- lamentáveis e irreparáveis à economia nacional.
tes em todos os níveis. Muitas pessoas e muitas instituições já sofre-

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao mes- ram perdas, irreparáveis em sua imagem e moral
mo tempo que a imprensa cresceu em quantidade, por culpa única de pessoas de má índole e de cará-
muito mais em qualidade neste nosso Brasil, vemos ter duvidoso que, como em todos os segmentos,
despontar aqui e acolá, e principalmente nos gran- também são encontrados na imprensa. E pior: quan-
des meios de comunicação, vez ou outra, uma infor- to mais importante o meio de comunicação, maior o
mação tendenciosa, facciosa, leviana. número de irresponsáveis.

Desejamos crer que essa má informação seja Existe um adágio popular que diz a mentira
causada pela falta de informação completa e não tem pernas curtas, graça a Deus, muitos fatos rela-
pela má índole dos seus jornalistas ou editores. Não tados pela imprensa, baseados em mentiras ou calú-
podemos nem queremos crer que seja um simples nias, foram desmascarados, aflorando a verdade e
abuso de liberdade, uma decisão pensada com re- fazendo com que as pessoas e entidades tivessem
sultados inconseqüentes. sua credibilidade retomada, mas nem sempre com



v - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSiÇÕES
Os Senhores Deputados que "tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-Io.
AMffi~~MM~O~ÕffiOS~~~

RES:
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Pro

jeto de lei que garante a gratuidade do exame DNA
para as pessoas de baixa renda.

NILSON GIBSON - Projeto de lei que dispõe
sobre abono de faltas ao trabalho em virtude de
prestação de exames escolares.

CONFÚCIO MOURA - Projeto de lei que con
cede isenção fiscal para a industrialização de bens
nas áreas de livre comércio, criadas pelas Leis nºs
8.210, de 19 de julho de 1991, 8.256, de 25 de no
vembro de 1991 e 8.387, de 30 de dezembro de
1991.

Projeto de lei que altera o Decreto-Lei nQ 356,
de 15 de agosto de 1968, que trata de benefícios fis
cais a áreas da Amazônia Ocidental.

MAX ROSENMANN - Projeto de lei que obriga
a adição de farelo de trigo ao pão francês.

JOÃO COSER E OUTROS - Projeto de lei que
acrescenta parágrafos ao art. 442 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

ANTONIO DO VALLE E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que institui o Fundo de
Aposentadoria Individual. .

CHICÃO BRIGIDO - Indicação ao Poder Exe
cutivo de criação de medidas de apoio às micro e
pequenas empresas.
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seus prejuízos morais e materiais reparados devida- pela sua imparcialidade tem colocado o próprio pro-
mente. nunciamento ou, quando muito, tirado do próprio dis-

Nós, na Câmara dos Deputados, e nossos Se- curso do Parlamentar as noticias que são divulga-
nadores temos esta tribuna para poder expor as das, sem maquiá-Ias por interesses diversos.
nossas opiniões, defender os interesses do povo, Nós, Parlamentares, não podemos deixar, de
denunciar erros também com toda liberdade. maneira alguma, que pessoas inescrupulosas usem

Temos também, Srs. Deputados, uma outra de artifícios levianos e mentirosos para deformar a
grande tribuna que precisa ser prestigiada, pois ela opinião da população, criando uma posição contra
tem servido para levar aos quatro cantos do nosso esta tribuna das mais importantes que ternos, que é
País os fatos e trabalhos aqui executados, igualmen- a Voz do Brasil.
te do Senado e da Presidência da República. Sem A Voz do Brasil é uma conquista política que
nenhum traço tendencioso, sem cores partidárias, deve ser preservada, ampliada e melhorada se as-
sem interpretar ao gosto do dono, sem ver interes- sim for necessário, pois é um dos únicos meios con-
ses publicitários, temos uma tribuna que deve ser fiáveis que temos para fazer chegar ao povo que
mais que prestigiada, ampliada, melhorada, que é a nos elegeu, sem nenhuma restrição ou cor partidá-
Radiobras, em especial o noticiário A Voz do Brasil. ria, nosso pensamento, opinião e trabalho parlamen-

Alcançando todos os rincões deste nosso tar.
imenso País, levando a noticia verdadeira, sem dis
torções e por profissionais do mais alto gabarito, A
Voz do Brasil tem servido, nestas muitas décadas,
de marco da verdade do que se diz e se propõe na
Câmara e no Senado e também para dilvugar com
exatidão os atos da Presidência da República e dos
setores a ela afetos.

Alguns meios de comunicação - pasmem, al
guns poucos Parlamentares! Lutam para que a A
Voz do Brasil seja extinta.

Antes de colocarem a obrigatoriedade como
bandeira para a sua extinção, o que realmente dese
jam é ser os manipuladores da verdade. Esses órgã
os da imprensa desejam informar o que somente a
eles interessam.

A Voz do Brasil não pode sofrer nenhuma pres
são de grupos econômicos ou partidário~, que não
desejam simplesmente liberdade de imprensa, mas
desejam, principalmente, mostrar os fatos sob o pris
ma que lhes interessam.

O Congresso Nacional e o Senado Federal,
bem como a Presidência da República e os demais
setores a ela afetos, devem fechar, questão quanto
ao apoio irrestrito à A Voz do Brasil não só repu
diando as manobras que estão sendo conjeturadas
por outros setores da imprensa e de alguns políticos,
mas sim verificar por que estão se prestando a faze
rem tal coisa; quais os reais interesses desses
meios de comunicação; saber o que e quem real
mente está por trás desse processo.

A Voz do Brasil, durante todos esses anos de
liberdade de expressão, tem servido como referên
cia para se verificar a justiça e verdade de todas as
informações, interpretações e conclusões que che
gam dos comentaristas de rádio e televisão, pois
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FEU ROSAS E OUTROS - Proposta de emen- Requerimento de informações ao Ministério da
da à Constituição que altera o art. 60 das Disposiçõ- Educação e do Desporto a respeito do montante da
es Constitucionais Transitórias. renúncia de arrecadação em virtude da isenção con-

SOCORRO GOMES - Requerimento ao Presi- cedida às instituições privadas de ensino de qual-
dente da Câmara dos Deputados de tramitação con- quer nível, registradas e reconhecidas pela adminis-
junta dos Projetos de Lei nºs 1.125, de 1995, do Po- tração estadual de ensino, pelo Decreto-Lei nº-
der Executivo e 846, de 1995, de autoria da reque- 1.422, de 1995.
rente. Projeto de lei que altera a Lei nº- 5.700, de 1Q.

Projeto de lei que acrescenta parágrafos aos de setembro de 1971, e dá outras providências.
arts. 1Q. e 5Q. da Lei nº- 8.629, de 1993, que dispõe so- MATHEUS SCHMIDT E OUTROS - Proposta
bre a regulamentação dos dispositivos constitucio- de emenda à Constituição que acrescenta alínea d
nais relativos à reforma agrária, previstos no Capítu- ao inciso 11 do art. 105.
lo 111, Título VII, da Constituição Federal. ANTONIO DOS SANTOS - Requerimento de

BETO MANSUR - Projeto de lei que autoriza o informações ao Ministério da Saúde a respeito da ra-
Poder Executivo a doar à Associação Casa da Espe- gulamentação da comercialização de águas adicio-
rança, com sede na rua Imperatriz Leopoldina, nº-15, nadas de sais.
na cidade de Santos, Estados de São Paulo, o imó- VI - COMISSÃO GERAL
vel que específica.

CELSO RUSSOMANNO - Projeto de lei que O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pa-
altera a Lei nº- 9.049, de 18 de maio de 1995, que fa- rim) - Srs Deputados, a presente sessão plenária,

neste momento, é transformada em Comissão Ge-
culta o registro, nos documentos pessoais de identi- ral, em continuação aos debates sobre a reforma da
ficação, das informações que especifica. Previdência Social, Proposta de Emenda à Constitui-

REMI TRINTA - Projeto de lei que dispõe so- ção nº- 33/95.
bre a isenção de pagamento de contribuições com- Convido os Srs expositores a comparecerem
pulsórias destinadas às entidades privadas de servi- ao plenário.
ço social e de formação profissional e estabelece o Sobre a mesa continua à disposição dos Srs
abatimento, em dobro, das despesas que especifica, Parlamentares folhas de inscrição destinadas a
e dá outras providências. quem queira fazer uso da palavra.

JOS~ FORTUNATI - Requerimento de infor- Como primeiro orador inscrito, convido a fazer
mações ao Ministério da Fazenda acerca da arreca- uso da palavra o 11mº-. Sr. Gilson Costa de Oliveira,
dação de impostos. Presidente da Confederação dos Aposentados do

Requerimento de informações ao Ministério da Brasil.
Fazenda acerca da Datamec. Disporá S.Exª de 15 minutos.

Requerimento de informações ao Ministério de O SR. GILSON COSTA DE OLIVEIRA - Sr.
Minas e Energia sobre acordo firmado entre o Poder Presidente, Sras, e Srs Deputados, em nome da
Executivo com a Copesul, objetivando o fornecimen- COBAP _ Confederação Brasileira de Aposentados
to de nafta pela Petrobras à empresa gaúcha. e Pensionistas -, representando 16 milhões de bra-

HERCULANO ANGHINETTI - Indicação ao sileiros, venho a esta Casa do Congresso para, em
Poder Executivo de adoção de medidas para que os nome desse segmento, expor o nosso pensamento
Governos dos Estados sejam incentivados a criar a respeito da reforma pretendida pelo Governo na
delegacias especializadas na apuração de crimes Previdência Social.
cometidos contra crianças e adolescentes. Srs. Deputados, como é do conhecimento de

PAULO CORDEIRO - Projeto de lei que cria o V. Exas existem três regimes diferentes de previdên-
órgão regulador das telecomunicações no País, au- cia. Nos arts 201 e 202 da Constituição, está a previ-
xiliar do Poder Legislativo, denominado Comissão dência do trabalhador, o INSS; no art 40, estão os
Federal de Telecomunicações - CFT -, e dá outras funcionários públicos; no art 42 estão os militares.
providências. Quanto à previdência do trabalhador, nos arts. 201 e

L1NDBERG FARIAS -Requerimento de infor- 202, sobre a qual se diz que é preciso fazer refor-
mações ao Ministério da 'Fazenda acerca do mon- mas para acabar os privilégios, não vemos privilé(:io
tante de recursos dos depósitos compulsórios e das algum, pois de 16 milhões de beneficiários da Previ-
parcelas destinadas ao Proer. dência Social, 80% ganham salário mínimo' e o res-
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tante ganha menos de dez salários mínimos, ou Apesar de o Ministro da Previdência ter reconheci-
seja, um teto de 835 reais. E destes, apenas um dé- do publicamente que elas existem, até hoje não fo-
cimo recebe 835 reais. ram recompostas. Os nossos representantes no

Pergunto: onde estão os privilégios na previ- Conselho Nacional da Seguridade Social reclama-
dência do trabalhador? ram a reposição dessas perdas, mas não· fomos

Sob essa alegação é que se quer fazer reforma atendidos.
da Previdência Social? No regime da previdência Desejamos uma Previdência quadripartite, rep-
dos funcionários públicos também não vimos privilé- resentada por trabalhadores, aposentados, empre-
gio, como não vimos também no regime de previ- sários e Governo. Queremos uma previdência públi-
dência dos militares. E se existissem privilégios ca- ca complementar para os que contribuem e se apo-
beria usar o art. 17 das Disposições Transitórias sentam com salários superiores ao teto. Precisamos
para acabar com esses privilégios. Não é lutando preservar os arts. 201 e 202 da Constituição, que
contra os privilégios de alguns que se vai melhorar garante os direitos aos trabalhadores da Previdência
os direitos de outros. Não somos contra as aposen- Social. O Relator da emenda da Previdência, Depu-
tadorias dos que conseguiram através de sua contri- tado Euler Ribeiro, tem um compromisso com os
buição e do seu trabalho conquistar o que é o seu aposentados em relação à reposição de nossos be-
direito. nefícios. Queremos que essa reposição seja con-

O que não aceitamos é que se extinga a Previ- templada agora, quando se está fazendo esta dis-
dência do trabalhador, alegando-se que precisam cussão. Não desejamos ver a nossa Previdência na
acabar com os privilégios. Não será a extinção dos mão da iniciativa privada.
privilégios que irá aumentar a receita da Previdên- Ontem, por exemplo, assistimos a muitos fala-
cia. rem em Previdência através de fundos de pensão,

O ponto que gostaríamos de trazer à conside- que desejam fazer um fundo de pensão com pou-
ração dos Srs Deputados é que para que a Previ- pança-previdência. Por que, estão, não se faz uma
dência seja justa e viável, antes de se fazer qualquer previdência complementar pública? Por que o fundo
discussão sobre os privilégios, seria necessário que de pensão? Para acontecer o mesmo que ocorreu
se fizesse uma auditoria pública nessa instituição, com o Banco Econômico? Hoje, as pessoas que de-
para detectar as suas deficiências. Muito se fala que positaram naquele banco ficaram em péssimas con-
a Previdência não agüenta mais, mas não dizem dições. Será que amanhã, depois de o trabalhador
que ela, apesar de o Sr. César Arrieta ter levado mi- contribuir para um fundo de pensão, irá ocorrer o
IMes, não deixou um dia sequer de pagar os benefí- que aconteceu com muitos, que pagaram e não re-
cios aos trabalhadores. ceberam? Se a Constituição brasileira e as Leis nos

Esse é o sinal de que existe má informação a 8.212 e 8.213 prevêem uma previdência comple-
respeito da verdadeira situação financeira da Previ- mentar, por que não instituí-Ia?
dência. Portanto, seria, necessário, antes de mais Portanto, o caminho da Previdência não está
nada, fazer uma análise ou um exame, mediante nessa reforma. Bastaria, primeiro, que se cumprisse
uma auditoria pública, para, então, começar a se a Constituição em vigor, que se colocasse em práti-
discutir, nesta Casa, uma verdadeira Previdência ca os arts. da Lei"º' 8.213.
para o trabalhador. É necessário que se faça uma modificação,

Somos favoráveis à existência de uma Previ- que se estude o custeio da Previdência. Este, sim, é
dência justa e única para todos os trabalhadores, que está precisando de um longo estudo e de aper-
sem privilégios e com direitos iguais. Isso seria ne- feiçoamento.
cessário, mas não é a nossa bandeira. Defendemos O Sr. Deputado Paulo Paim - Presidente GiI-
a garantia dos direitos dos que contribuíram e fazem son, V. Sª me permite um aparte?
jus à contribuição. Desejamos que haja um teto para O SR. GILSON COSTA DE OLIVEIRA - Com
os benefícios previdenciários, que represente 10 ve- muita honra.
zes um piso salarial e que o trabalhador, após 30 ou O Sr. Deputado Paulo Paim - Ao apartear o
35 anos de contribuição, seja beneficiado de acordo Presidente da Confederação Nacional dos Aposen-
com o que contribuiu. tados e Pensionistas, que chamo sempre de guerrei-

Desejamos que o restabelecimento das nossas ro Gilson, que muito orgulha o povo deste País, de-
perdas, que tiveram início em 1992, seja tema de sejo ir direto ao assunto, para não tomar o seu tem-
imediata discussão para a reforma da Previdência. po. Foi anunciado pela grande imprensa a assinatu-
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ra de um acordo entre as centrais sindicais, incluin
do a Cobap, em tomo de doze ou treze pontos.

Assisti, ontem, aos representantes de todas as
centrais sindicais que usaram da tribuna, discorda
rem do relatório do Deputado Euler Ribeiro, porque
não contemplava o que foi discutido na mesa de ne
gociação. Conseqüentemente, como dizia hoje no
Pequeno Expediente, esta Casa, por uma questão
de bom senso, tem a obrigação de derrotar o relató
rio e o projeto original, visto que não contempla nin
guém, não atendeu aos interesses de nenhum setor
da sociedade.

Foi acordado na mesa de negociação, da qual
V. Exª também participou, conforme documentos
que tenho em mãos, que os proventos dos aposen
tados e pensionistas constariam do relatório, os
quais seriam atualizados pelo número de salários
mínimos que o trabalhador recebia na época em que
se aposentou. Pergunto a V. Sª se no relatório que
vai a voto no próximo dia 6, consta esse acordo fir
mado ou não. Se não, reafirmo a minha tese de que
essa Casa tem a obrigação de, por uma questão de
moral e de ética, por unanimidade, derrubar o relató-
rio Euler Ribeiro. .

O SR. GILSON COSTA DE OLIVEIRA - De
putado Paulo Paim, não fomos contemplados, é ver
dade, apesar de termos entregue isso por escrito.
Quero dizer ainda que a Cobap não firmou nenhum
acordo com o Governo nem apóia a maneira açoda
da com que se está fazendo a reforma da Previdên
cia. (Palmas.)

Ao invés de se adicionar os mínimos direitos,
eles estão sendo retirados do trabalhador, depois de
muita luta. São dez anos de luta da Cobap. Na As
sembléia Nacional Constituinte, quando da elabora
ção da Constituição de 1988, estivemos lutando nes
ta Casa. O que consta nos arts. 201 e 202 foi traba
lho nosso.

Portanto, não podemos, de forma covarde, dei
xar que se acabe com a previdência do trabalhador,
sobretudo quando são dados indícios de que muita
coisa está sendo feita como ontem foi demonstrado,
para atender a interesses de grupos econômicos pri
vados ligados à previdência privada. (Palmas.)

A poupança-previdenciária que pretendem lan
çar significa a liquidação da previdência pública. Em
lugar disso, já que não se quer fazer uma previdên
cia complementar, por que não aumentar o teto para
trinta vezes o piso? Dessa forma, todQs seriam con
templados. A partir daí, ·quem quisesse iria para a .
previdência privada.

Somos contrários a que se acabe com a previ-

dência do funcionário público e se bula na previdên
cia do militar. Por que mexer na previdência do Par
lamentar, enquantÇl a nossa sit~ação ainda não foi
tranqüilizada? Se não temos tranqüilidad.e para lutar
pela nossa previdência, se não a consolidamos, por
que acabar com as dos outros? Queremos consoli
dar a previdência do trabalhador e que os arts. 201,
202, 194 e 195 da Constituição sejam preservados,
porque neles estão resguardados nossos direitos já
consagrados, fruto de uma luta antiga.

Não podemos sair daqui dizendo que os apo
sentados contribuíram, foram ouvidos por toda a so
ciedade na revisão da previdência, pois apenas te
mos direito a falar por quinze minutos nesta Casa ou
em quatro paredes, no Ministério, discutindo, a por
tas fechadas, sem a participação do povo, os desti
nos desta geração e das futuras. Não somos covar
des para traçar o destino de quem não teve a condi
ção de lutar hoje neste Congresso.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Tem V. Exªa palavra.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
- Sr. Presidente, quero lamentar, antes que V. Exª
conceda a palavra ao próximo orador, o fato de o
Deputado Euler Ribeiro, Relator da PEC nQ. 33, que
trata da Previdência, não estar acompanhando essa
manifestação brilhante do Presidente da Cobap, Dr.
Gilson Costa de Oliveira. Gostaria, inclusive, que a
Taquigrafia providenciasse o encaminhamento des
se depoimento ao Relator, Deputado Euler Ribeiro,
para que S. EXª tenha conhecimento dessa brilhante
exposição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Esclareço ao Plenário, particularmente ao De
putado Arnaldo Faria de Sá, que o Deputado Euler
Ribeiro nos comunicou da sua impossibilidade em
estar presente no início dos trabalhos, mas a Asses
soria está tomando todas as providências para que
as discussões e as propostas exaradas desta ses
são cheguem ao seu conhecimento, na sua integri
dade.

Convido a fazer uso da palavra, como segundo
orado; inscrito, o IImQ. Sr. Milton Riquelme de Mace
do, presidente da Confederação Nacional do Minis
tério Público.

O SR. MILTON RIQUELME DE MACEDO 
Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, Srs. líde
res classistas a Conamp, entidade classista com
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atuação nacional, congrega os Ministérios Públicos
de todos os Estados da Federação, além do Ministé
rio Público Militar, do Trabalho e do Distrito Federal,
contando com cerca de 12 mil Promotores e Procu
radores da Justiça associados, capilarmente situa
dos em grande parte dos Municípios brasileiros.

Em sua história mais recente, que perfaz 25
anos, ofereceu contribuições à Assembléia Nacional
Constituinte, instalada em 1986, que traduziu-se em
nossa atual Carta Magna, fazendo-se também pre
sente no acompanhamento do processo revisional
de 1993, o qual, como se sabe, culminou por não se
concretizar.

Agora, assim como em todos os momentos em
que se fez oportuno, alia-se a Conamp às demais
entidades estudiosas do tema reforma da Previdên
cia, no sentido de oferecer à reflexão dos eminentes
Parlamentares, integrantes da colenda Câmara dos
Deputados, a suma do pensamento dos menciona
dos Procuradores e Promotores de Justiça acerca
desta matéria, que é de interesse de toda a Nação
brasileira.

Por esta oportunidade, formulamos nossos
mais expressivos agradecimentos a esta augusta
Casa, representada na pessoa de seu Presidente,
Deputado Luís Eduardo.

Após exaustivamente debatida, a reforma da
Previdência apresenta alguns pontos que podemos
qualificar como consensuais. E aquele para o qual
convergem quase em uníssono as opiniões é o to
cante à impossibilidade da aceitação da PEC nº- 33
A, do Poder Executivo, na forma em que foi propos
ta; isto porque as alterações ali apresentadas res
tringem ou suprimem direitos constitucionais de na
tureza previdenciária, legitimamente conquistados
através de históricas lutas, além de pretender forta
lecer a atual onda privatizante, inaceitável na área
da Previdência Social, porque está voltada priorita
riamente aos interesses das empresas seguradoras
e do sistema bancário, interessados na exploração
lucrativa do sistema nos moldes mercantilistas do
modelo chileno.

Tal propósito visa, em verdade, forçar todos os
trabalhadores, sejam servidores públicos, sejam da
iniciativa privada, a recorrerem a planos complemen
tares de previdência privada, sob o falacioso argu
mento de haver necessidade da utilização desses
recursos para formação de poupança pretensamen
te alavancadora do crescimento econômico do País. '

Contudo, a fragilidade dos argumentos que in
vocam o surrado e já mencionado exemplo chileno
evidenciou-se recentemente em reportagem publica-

da pelo jornal Folha de S. Paulo, na qual os dirigen
tes daquele sistema reconheceram que o modelo
apresenta severas deformações, a tal ponto de esta
rem solicitando a todos que evitem aposentar-se,
sob pena de inexistirem recursos para fazer frente a
todas as solicitações.

Em matéria de privatização, não podemos
afastar da memória do povo brasileiro os nefandos
exemplos propiciados pelos famigerados montepios,
sendo de mencionar, somente para rememorar, Ca
pemi, GBOEx, Mongeral, Montepar, Montejus, que
jandos que frustraram a justa expectativa de expres
siva parcela da população brasileira que empenhou
suas parcas economias à espera de um benefício ja
mais alcançado.

Não se diga agora que tais empresas perten
ciam a um sistema desprovido de regras mais rígi
das, como as aplicadas ao sistema financeiro, para
justificar o desastre, pois as mesmas estavam regu
ladas pela legislação securitária.

Mesmo que regidas fossem pelas rígidas nor
mas aplicáveis às instituições financeiras, sob fiscali
zação do Banco Central, os recentes exemplos da
quebra criminosa, porque fraudulenta, dos Bancos
Econômico e Nacional provam que tais normas e
aquela fiscalização são ineficazes para evitar a que
bra.

Por tudo isso, não se pode exigir dos cidadãos
que contribuam com suas economias, durante toda
uma vida para um sistema cuja tradição o desqualifi
ca. E não se argumente que ao Estado poder-se-ia
impor a obrigatoriedade de garantir a higidez econô
mico-financeira do sistema, isso porque tal mecanis
mo, a mais das vezes, culminaria por propiciar um
enriquecimento ilícito, sem causa, dos administrado
res das empresas em dificuldades que repassariam
a responsabilidade pelas perdas aç tesouro estatal.

Do que procede é de se reconhecer que,' na
atual conjuntura apresenta-se como mais adequado
para aperfeiçoamento do sistema previdenciário 
que, admita-se, necessita de correções, e todos con
cordamos com isso, - a forma adotada pelo substitu
tivo do Relator, Deputado Euler Ribeiro, que conse
guiu traduzir a média das expectativas dos vários
segmentos da sociedade civil. Nesse sentido, desta
ca-se que o texto em referência respeita direitos ad
quiridos - o que não acontecia no projeto original-,
preserva o sistema federativo ao manter a prerroga
tiva de os Estados e Municípios conservarem seus '
sistemas previdenciários: inclusive no que tange 'aos
servidores públicos. Relativamente a estes, com'jus
tiça, o substitutivo garante'a integralidade dos pro-
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ventos, bem como a sua paridade com a renumera- seis - relação de treze para um; no Mato Grosso, 85
ção dos servidores ativos, conquistas estas concreti- para quatro - relação de 21 para um. Como se ob--
zadas, após décadas de luta, no art. 40, § 42- da vi- serva, há casos em que a proporção chega a um
gente Constituição, e que nada mais representam do aposentado para mais de vinte ativos. Deve-se res-
que a justa retribuição para quem, com exclusivida- saltar que tal média, como já adiantamos, não é me-
de, empresta sua força de trabalho ao Poder Públi- Ihor devido às aposentadorias estimuladas pelo pra-
co, onde ingressaram através de concurso público e jeto do Governo.
contribuem sobre a totalidade de seus vencimentos. Ora, se a relação de ativos e inativos se

Neste ponto é importante lembrar esclareci- apresenta como aqui exposta em relação ao Minis-
mento trazido ontem pelo Praf. Dércio Garcia Mu- tério Público, nada há que impeça possa ela se
nhoz desta tribuna. Como bem disse o professor, verificar relativamente aos demais setores dos ser-
está a se confundir previdência pública regime geral vidores públicos da União, dos Estados e dos Mu-
que abrange todos os trabalhadores do setor priva- nicípios, que, por certo, ocorrerá com a aprovação
do, com previdência do setor público, que abrange do substitutivo do Deputado Euler Ribeiro, na me-
os servidores da União, dos Estados e dos Municí- dida em que estabelece normas mais rígidas para
pios. a aposentadoria.

Com relação ao regime de previdência do setor Não se pode aceitar a acusação que freqüente-
público, é importante esclarecer que o servidor con- mente se lança ao servidor público de ser um privile-
tribui, sim, para sua aposentadoria descontando giado. Ora, num regime democrático, como o nosso,
mensalmente em média 10% de sua remuneração, o acesso ao serviço público é constitucionalmente
que é a totalidade das verbas que aparecem em seu assegurado a todas as pessoas através de concur-
contracheque, e é o seu empregador - a União, os so, de provas ou de provas e títulos, desde que ob-
Estados e os Municípios - que retém esse dinheiro, servados os requisitos legais. E dele, servidor públi-
o qual ingressa no caixa do tesouro e deve servir co', exige-se exclusividade na função, impossibilitan-
para custear aposentadoria dos inativos. Estes inati- do-o de ocupar outro cargo, sujeitando-se a rígidas
vos em alguns Estados, como por exemplo 2 no Pa- normas que regulam sua conduta funcional. Dar-lhes
raná, também recolhem a contribuição previdenciá- estabilidade e garantir-lhe uma aposentadoria con-
ria sobre a totalidade de seus proventos, o que aliás digna é o mínimo para se dotar este País de uma
a nosso ver, deveria ser regra geral. inafastável estabilidade institucional, a que será se-

Quanto à relação ativoslinativos, podemos de- riamente afetada sem essas garantias.
monstrar com alguns exemplos poder ser ela extre- E foi precisamente para isso que a Carta de
marnente favorável à manutenção de salLbridade do 1988 resgatou a integralidade e paridade sinônimos
sistema do setor público, bastando que ele seja bem de justiça social, para o servidor público, que não
administrado. Por pertencer ao Ministério Público, pode ser penalizado após GQntribuir e despender

.atenho-me a dados da minha instituição. No Ceará, sua força de trabalho. A paridade é um direito asse-
por exemplo o Ministério Público é composto por gurado pela contribuição. Somente a má gestão e o
216 Procuradores e Promotores de Justiça ativos e desvio de finalidades podem ser empecilhos para a
62 inativos; a relação, portanto, é de 3,5 para 1. No sua contribuição. O retrocesso da quebra da parida-
Pará, são 249 ativos para 57 inativos - relação da de e integralidade significa a penalização de milhões
4,4 por um; no Distrito Federal, 183 para 52 - rela- de brasileiros que retomarão ao regime anterior,
ção de três para um. quando muitos recebiam proventos extremamente

Essa média só não é mais favorável por se ter inferiores aos dos ativos, sentenciando, de forma
verificado, no ano transato, uma verdadeira corrida cruel, o servidor.
às· aposentadorias, mercê do justo receio de todos . Os requisitos impostos de idade mínima, tempo
relativamente ao projetoanunciado pelo Executivo. mínimo de contribuição e tempo mínimo no cargo

Mas asituação é' muito mais_ confortável se' trarão ao sistema a rigidez necessária, Apenas com
analisarmos o que ocorre com relação aos servido- a ressalva do tempo mínimo no cargo, o qual enten-
res que compõem o quadro funcionàidos Ministérios demos que melhor ficaria se a exigência fosse tem-
Públicos dos. Estados. Em Minas Gerais, há 311 na pq rnínirnç> na carreira~

ativa para, 25· inativos "":,2 relação é de doze para' M!Jito obrigado. (Palmas.)
um; no Distrito Federal;\há 404 ativas para 45 inati.: O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - Sr.
vos.- relação de dez PÇlra um; nocÇeará, 77 para Presidente peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - tem V. Exª a palàvra.

O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - Sr.
Presidente, pedi a palavra para fazer um apelo aos
Deputados que estão nos gabinetes neste momento.
Não é possível que um debate importante como
este, quando se discute o futuro da Previdência So
cial brasileira, o futuro de cada uma das pessoas se
dê com menos de dez Deputados em plenário. Isso
é um absurdo. Ou os Parlamentares comparecem
ao debate efetivamente com seriedade, ou não tem
sentido esse tipo de audiência pública (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Convido a fazer uso da palavra, como próximo
orador inscrito, o limo Sr. Wagner José de Souza,
secretário-Geral do Sindicato União do Poder Judi
ciário de São Paulo.

O SR. WAGNER JOSÉ DE SOUZA - Exmº- Sr.
Presidente, srªs e Srs. deputados, a minha estrada
aqui, como servidor público, é para dizer aos senho
res que desviando o objeto do debate pela inclusão
de variáveis não pertinentes, que falam mais à emo
ção que à razão, e pela adoção de raciocínios sim
plórios, de fácil assimilação. Como conseqOência em
um instante o conceito se transforma em preconcei
to, que circula e se repete intensivamente. Epreciso
acabar com os privilégios da aposentadoria dos ser
vidores públicos e também dos Srs. Deputados - na
Constituição não consta aposentadoria dos Srs. de
putados; estão querendo desviar, sim, o objeto, que
é a reforma constitucional -, de forma eufemista,
pretendem flexibilizá-Ia. Da mesma forma está se
desviando o rumo da discussão política, esquecen
do-se que os privilegiados são os que sonegam a
Previdência e o próprio Governo, que desviam recur
sos para outros fins que não o de dotar financeira
mente o sistema previdenciário e de saúde.

Incontestavelmente, não estamos defendendo
aposentadorias em condições especiais e privilegia
das, mas, sim, a decorrente de anos de trabalho
prestado ao Estado, para que, em respeito ao direito
adquirido, tenham uma sobrevivência digna.

Nesse sentido, defendemos o seguinte:
I - sistema previdenciário próprio ao servidor

público. Por quê? A União os Estados, o Distrito Fe
derál e os Municípios poderão instituir a contribuição
cobrada a seus servidores para custeio, em benefí
cio destes, ao regime de previdência, bem como
para o sistema de assistência à saúde, cujo produto
da arrecadação deverá pertencer ao respectivo fun
do, que deverá ter administração tripartite - Gover
no, servidor público e inativo;
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11 - Aposentadoria e pensão integrais.
Mantença dos direitos consagrados no art. 40,

§§ 4.Q. e 5º- da Constituição Federal vigente, acres
cendo-se sua extensão aos trabalhadores em geral,
no sentido da integralidade dos proventos e pensõ
es, bem como dos benefícios posteriormente conce
didos aos trabalhadores em atividade.

A fonte de custeio será proveniente de contri
buição dos servidores e trabalhadores;

'" - a proposta alterando a aposentadoria por
tempo de serviço para tempo de contribuição traz
em seu bojo a inconstitucionalidade e a ofensa ao
direito adquirido, além do descumprimento do con
trato de trabalho pelos seguintes motivos: a) muda
se a relação do contrato de trabalho, cuja garantia
era o direito de se aposentar após cumprir um deter
minado tempo de serviço. E como mudar a regra
após o início do jogo, cujo resultado é a derrota do
trabalhador; G) para o servidor público, em conso
nância com o item I desta exposição, torna-se inviá
vel sua aposentadoria porque nunca contribuiu para
o sistema;. IV - aposentadorias específicas por tem
po de serviço.

As aposentadorias dos integrantes do quadro
do magistério da pré-escola, primeiro, segundo e ter
ceiro graus devem ser respeitadas como específicas
porque são atividades penosas com danos à saúde,
inclusive reconhecida pela Organização Mundial de
Saúde, órgão ligado à ONU.

Quer o integrante do magistério, com a nobr
função de formação educacional e cultural de L'
povo, quer o trabalhador rural, com a produção (
alimentos, merecem da sociedade o digno reconhe
cimento na hora da aposentadoria.

A aposentadoria por contribuição, inviabilizari~

o instituto para "essas duas catergorias de trabalha
dores.

Defendemos ainda a aposentadoria específica
para os Parlamentares e Chefes dos Poderes Exe
cutivos, não como um privilégio, mas sim estabele
cendo uma relação de tempo de trabalho quantitati
va/qualitativa, com adequação atuarial a ser estabe
lecida em lei complementar, cuja fonte de custeie·
deve ser formada pela contribuição do parlamentar .
governantes, com a contrapartida do Estado na r
zão de um por um sendo vedada subvenção finai
ceira por partedo Tesouro.

A questão da extinção do IPC em nada impede
que se estabeleça novo sistema Próprio de aposen
tadoria a exemplo do servidor público.

O Parlamentar ou governante ao merecer á
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confiança do povo em diversos mandatos afasta-se vor ou contra este projeto da reforma da Previdên-
das suas atividades profissionais resultando em ine- cia? Eram estas as perguntas. Obrigado.
vitável prejuízo previdenciário pelo não recolhimento O SR. WAGNER JOSÉ DE SOUZA - Deputa-
das respectivas contribuições. do, sou servidor público do Poder Judiciário e queria

É de suma importância"para os destinos da Na- dizer a V. Exª- que, se eu fosse Parlamentar, do jeito
ção a atividade parlamentar, a ponto de merecer o que está, votaria contra. De maneira alguma, agm-
devido reconhecimento para fins de aposentadoria cia alguém este projeto lido, porque ele altera a apo-
sem que se estabeleça privilégios. Se por um lado, sentadoria por tempo de serviço para tempo de con-
entendemos que os Parlamentares e o governantes tribuição, apenando o trabalhador seja ele quem for.
devem ter uma aposentadoria específica, por outro Então, é por isso que sou contra este projeto.
confiamos na convicção de que na hora de votar a O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Sr. Wag-
reforma previdenciária, reconheçam o legítimo direi- ner José de Souza, V. Sª me concede um aparte?
to dos trabalhadores e servidores públicos a ter a O SR. WAGNER JOSÉ DE SOUZA - Pois
justa aposentadoria. não, Deputado Agnaldo Timóteo.

Isto posto, Sr. Presidente, solicitamos o que O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Preocu-
segue: pam-me muito as propostas que estão sendo trazi-

1 - a mantença in totum do atual art. 40, §§ 4º- das para esta Casa, criando um desestímulo para a
e 5º- da Constituição Federal; sociedade. Fala-se nos privilégios dos Deputados;

2- a instituição do desconto para a Previdên- não falam nos privilégios de jornalistas, dos milita-
cia social e para a assistência à saúde do servidor res, dos juízes classistas, dos líderes sindicais e dos
público com a contrapartida do Estado; fundos de pensão, que são infinitamente superiores

3 - aposentadoria por tempo de serviço para ao nosso modesto IPC - Instituto da Câmara e do
trabalhadores e servidores públicos com proventos Senado Federal. Pergunto: ao tentarmos nivelar os
integrais; que lutam para se destacarem, para vencer na vida,

4 - aposentadoria aos 25 anos de trabalho, se para serem ~esso~s ilustres, àqueles que se ~
mulher e 30 se homem aos integrantes do magisté- ~am no dla-a-cha - e temos o exe.mplo do Chl~
rio, bem como ao trabalhador rural. Vlgl!ante, que se não fosse um guerretro, não estana

5 - subsituição no texto lido pelo Exffiº. Sr. Re- aquI. como Deputado Federal -, não estaríamos de-
lator, Deputado Euler Ribeiro, PEC-33-A, Mensagem sestimulando os que lutam. para vencer? ~or que
306/95, do termo. professor por integrantes do ma- ve~cer, se a~an~ã ou depOIS não poderão tirar pro-
gistério; velto da sua vltóna?

6 - 1nseriro no referido texto, onde couber o O SR. WAGNER JOSÉ DE SOUZ~ - Nob,re
termo função cargo e carreira' Deputado, nossa defesa de aposentadona espe~lfi-

. ' , . . ca para Parlamentares e Chefes do Poder Executivo
7 - Juntada de ~~r~er ~o Ju~sta Celso~ Bas- não foi feita com consultas à Constituição, nossa

tos, profes~or da Pontiflcla Universidade Católida de proposta não está na Constituição, e a reforma é
São Paulo: ... constitucional. Estudamos cálculos atuariais: que

.8 - Juntada d? 20.000 (vmt~ mil) assm~turas permitem a V. Exª apresentar-se com quatro, cinco,
colhidas pela ASSOCiação dos Servidores do Tnbunal dez ou um ano de mandato - como na Dinamarca _
de Justiça do Estado de São Paulo-ASSETI, apoian- desde que seja feita a devida contribuição. V. Ex~
do nossa proposta. poderia aposentar-se quando bem entendesse, des-

Concedo um aparte ao Depautado Paulo Paim. de que tosse criado um regime de previdência pro-
a SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Wag- prio para os Deputados.

r''1r de Souza, V. Sª é membro do Poder Judiciário. O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Minha
t"sse sentido, dirijo-lhe a seguinte pergunta: V. Sª pergunta é se não estaríamos, por intermédio das Ii-

no relatório do Deputado Euler Ribeiro algum deranças de centrais sindicais, desestimulando a so-
C::. LF ) em relação à legislação vigente, que tratga ciedade. Por que lutar por vitórias, se depois não ha-
!:ler ~ios aos trabalhadores da área privada, aos verá direito a seus privilégios? Por que essa odiosa
ser dores públicos, aos aposentados ou mesmo perseguição da mídia apenas contra os Parlamenta-
ao. trabalhadores do campo? res? Por que não falam contra as imorais aposenta-

A segunda pergunta, para não ocupar o seu dorias daqueles jornalistas do Rio de Janeiro, (lUe,
tempo, é: se V. Sª fosse Parlamentar, votaria a fa.., por terem sido punidos pela revolução, hoje rece-
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bem o que jamais receberiam se estivessem nos
seus órgãos de trabalho? Não estariam as propostas
das lideranças sindicais e de alguns demagogos
desta Casa, criando umdesestímulo? Por que lutar
mos por vitórias, se depois vem um bando de idio
tas, presunçosos, metidos a bestas, que pensam sa
ber tudo neste País, mais do que o Presidente da
República, dizer que ninguém tem direito a nada,
menos eles? Ninguém falou também dos benefícios
e privilégios dos líderes sindicais, dos juízes togados
e dos fundos de pensão. Há, então, uma odiosa per
seguição dos meios de comunicação contra esta
Casa, e é pena que sejamos tão covardes e permita
mos que venham a nossa tribuna e nos agridam.
São caras-efe-pau que nos agridem, e nós aceitamos
pasSivamente. Que Congresso é este? Que Câmara
Federal é esta permite que venham vicentinhos, An
tônio Medeiros, esculhambarem os Parlamentares?
Somos um grupo de Parlamentares ou um bando de
covardes? Existe entre nós um grupo de domago
gos, mentirosos, oportunistas que vivem, através da
imprensa, fazendo demagogia e desmerecendo esta
Casa, que é res'ponsável pelos destinos desta Na
çãp.

O SR. WAGNER JOSÉ DE SOUZA - Respeito
V. ~xª. Minha posição éoutra. Quero continuar com
a previdência reservada para os Parlamentares e
para os servidores públicos.

Estou à disposição de V. ExªS. Agradeço ao
Sr. Presidente e aos Srs. Parlamentares a oportuni
dade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Concedo a palavra, como próximo orador ins
crito, ao limo. Sr. Robson Andrade, Presidente da
Comissão de Assuntos Legislativos da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Tem V. Exªa palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO - Sr.
Presidente, pela ordem, queria completar um episó
dio que tivemos ontem nesta Casa.

V. Exª se lembra de que, ontem, ao final do de
bate, ou melhor dos monólogos, tentei apartear o Dr.
Francisco Barreto, aqui representando o Instituto
Atlântico, que de uma forma grosseira não permitiu
que o aparteasse e ainda insinuou que a minha saí
da deveria ser uma satisfação para ele. Naquele mo
mento, eu havia feito uma denúncia de que aquele
instituto havia financiado uma viagem para Parla
mentares desta Casa. Causava-me estranheza

como um instituto de previdência privada gastava
tanto dinheiro para que alguns Deputados viajas
sem, com passagem paga, com hotéis cinco estre
las, com todo um roteiro pago. Qual o interesse des
se instituto? De onde esse dinheiro estaria vindo?
Por que esse interesse tão grande em custear? E
não eram poucos. Todos, provavelmente aqueles
efetivos da Comissão de Seguridade Social, pode
riam estar fazendo parte desse passeio ou dessa 
não diria - farra, mas de um passeio financiado - à
custa de quem? - para um país vizinho, talvez para
que esse país pudesse orientar nossa votação ou
que se aProvasse algo parecido com o existente na
quele país. Isso é de causar muita estranheza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Deputado José Augusto, V. Exª sabe muito
bem que esta é matéria vencida. Solicitamos a V.
Exª, ontem, que encaminhasse à Presidência da Câ
mara, formalizando por escrito, sua denúncia.

Ficamos gratos a V. EXª-pelo entendimento do
nosso pleito e aguardamos a manifestação de V. Exª

O SR. DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO - Então
vou fazer isso agora mesmo, se V. Exª- me permite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Deputado José Augusto, por gentileza, V. Exª
deverá encaminhar o documento à Mesa, Estamos
numa sessão em que o Regimento, infelizmente, im
pede a manifestação de V. Exª neste instante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO - Quer
dizer que estou impedido de ler, inclusive fundamen
tando a minha denúncia, que é importantíssima para
que esta Casa faça o seu julgamento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Deputado José Augusto, V. Exª deverá fazê-lo
por escrito e poderá, naturalmente, em outra oportu
nidade, proceder à manifestação de público. Infeliz
mente o Regimento não o permite neste instante.

Agradecemos pela compreensão de V. Exª
A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLING

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe

rim) - Tem V. Exªa palavra.
A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLlNG

Como Líder da bancada do Partido dos Trabalhado
res, estamos endossando esse ofício do Deputado
José Augusto dirigido ao Corregedor da Câmara e,
claro, exigimos sejam apuradas as responsabilida
des até as últimas conseqüências.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Convido mais uma vez a fazer uso da palavra
o limo. Dr. Robson Andrade, Presidente da Comis-
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sãó de Assuntos Legislativos da Federação das In- um imperativo de paz social. Por isso! nós, repre-
dústrias do Estado de Minas Gerais. (Pausa.) sentantesdas organizações de trabalhadores; esta-

Ausente S. Sª, convido o ilustre Dr. Laerte Tei- mos aqui para tentat influenciar no que for possível
xeira; Presidénte daCentral Autônoma de Trabalha- para que tenhamos'uma previdência socia. justa, ca-
dores. paz realmente de dartranqOiltdade social. . ,

O SR. LAERTE TEIXEIRA - Sr. Presidente, ' \ " NesSas modificações todas com relação aos
Sr. 'Relator, Deputado Euler Ribeiro, Srs. Deputados,' institutos de previdência, à centralização, fomOs pas-
Senhoras'e Senhores, a Central Autônoma de Tra- sando gradativamente do sistema de capital'ização
balhadores é a mais nova central sindical brasileira, para o sistema de repartição. Por que o sistema de
embora existisse como Coordenação Autônoma de capitalização não se materializou no curso do tem-
Trabalhadores ,desde 1984. Ela representa hoje cer- po? Porque, infelizmente, tivemos uma série de dis-
ca de setecentas 'entidades sindicais e um universo torções na previdência brasileira, como a má-gestão.
de aproximadamente 4 milhões de trabalhadores. O Governo sempre'foi um' contumaz mau gestor da

Desde que este assunto da Previdência Social previdência.
foi ventilado, a CAT. - Central Autônoma dos Traba- '. Tivemos anistias escandalosas, anistias em
Ihadores' - junto com seu instituto de formação, o que, num tempo de inflação galopante, as empresas
Instituto de Promoção Social, encomendou um esiu- pagavam prestações fixas dós seus débitos e, por
do sobre previdência social a uma das maiores auto- isso, descapitalizavam' o sistema; Tivemostraudes,
ridades 'do assunto, estudióso, sindicalista, ex-Presi- evasões, dívidas não cobradas dos empresários que
dente do Diap, da Contec e da própria CAT, ex-Par- sonegaram a Previdêhcia Social. Por isso não foi
lamentardesta Casa, o Dr. Ruy Brito de Oliveira Pe- possível' consolidar um vérdadeiro regime de capita-'
drosa, 'que produziu um estudo sobre a reforma.da' Iizaçãó; conforme era 'apregoado nàs primórdios da
Previdência, o ,qual encaminhamos aos Srs. Deputa- legislação da Previdência Social brasileira. .

.dós. FOi um estudo de toda a história da providência . Tivemos, também, em outras ocasiões, a con-
no Brasil, passando pelo sistema das caixas,' que céssão de benefícios sem a necessária contraparti-
funcionou de 1919 a 1938, e pelo sistema dos IAPS da de contribuiÇões: Inicialmente, o Fuhdo Rural; de:.
-Institútos'de Aposentadorias e Pensões -, de 1933 pois: a pensão dos idósos e, agora, o auxnio aos de-:
a 1960. Depois, analisou detidamente a questão' da ficientes físicos: E são todos benefícios justos, com
unificação .dosistema, o fim dos IAP, que ocorreu os quais os trabalhadores eStão plenamente de
em 1966, sendo que de 1966 a 1967 tivemos o pro- acordo. Mas, se tirados dos cofres da Previdência,
cesso de unificação. Pedimos, também, que fizesse têm de ser reembolsados pelo Orçamento da União.'·
uma análise detida e profunda da criação do Sinpas Precisamos que a União seja responsável, com
- Sistema Nacional de Previdência e Assistência So- base em seu Orçamento, pelo qu~ ela concede em .
cial, que englobou todos os serviços pertinentes a termos de solidariedade, o que é muito justo e que
aposentadorias, pensões e serviços de saúde. Mais os trabalhadores brasileiros têm o direito e o dever
tarde, tivemos a instituição do conceito de segurida- de consolidar e apoiar.
de social. Queremos dizer também que há uma questão

Esse período compreende cerca de setenta ou cultural em jogo: durante muito tempo, tivemos no
oitenta anos de modificações no regime de previdên- Brasil o costume de modificar radicalmente as nas-
cia do País. Os senhores que estão hoje nesta Casa sas instituições. Não temos a cultura do aperfeiçoa-
naturalmente não são os responsáveis por essas mento, não procuramos aperfeiçoar as nossas insti-
modificações, mas o Congresso Nacional e a Câma- tuições de forma a torná-Ias eficazes no curso do
ra dos Deputados sempre votaram, sempre estive- tempo. Na verdade, há uma preocupação em modifi-
ram presentes em todas essas modificações feitas car radicalmente todas essas situações. Modifica-se,
ao longo da história da Previdência Social no País. centraliza-se, descentraliza-se, mudanças radicais

Agora, mais uma vez, esta mesma Câmara Fe- são feitas sem que haja preocupação com o aperfei-
deral tem o dever, a obrigação e a responsabilidade çoamento. Isso não é só em relação à Previdência
de examinar uma nova reforma, ao lado de tantas Social. Em várias instituições brasileiras, não temos
outras que já foram feitas na Previdência Social bra- tido esse tipo de preocupação.
sileira. A responsabilidade é importante, porque a Mais do que isso, temos, com relação à Previ-
previdência social, senhoras e senhores, é o seguro dência, uma questão ética, já mencionada, extrema-
dos pobres, é o seguro da população brasileira, é mente importante: a Previdência deve realmente



Exª
O Sr. Deputado Paulo Paim·- V. Sª foj indica

do para fazer uso da palavra, pela Liderança do
PMDB. V. Sª é presidente de uma central sindical
que representa milhares e milhares de trabalhado
res. A pergunta que faço é a seguinte: V. Sª entende
serem a mesma coisa aposentadoria por tempo de
serviço e aposentadoria por tempo de contribuição?

Criaram um falso debate e uma confusão na
sociedade, dando a impressão de que é a mesmíssi
ma coisa,.quando o próprio Governo admite que não
consegue retroagir o tempo de contribuição há mais
de vinte anos. Como vamos aposentar os trabalha
dores, se eles terão de comprovar tempo de contri
buição de 35 anos? Para encerrar a questão, acredi
to que a população não é boba e não é de graça que
o número de pessoas que pediram aposentadoria,
em relação ao ano passado, dobrou, acontecendo o
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atender às camadas mais pobres da população, as mesmo no mês de janeiro. Eles sabem que serão le-
que trabalham diuturnamente e que devem ter a ga- sados em seus direitos, se essa reforma, infelizmen-
rantia de saber que estão começando ,a trabalhar te, for aprovada pelo Congresso Nacional. Questio-
hoje, -rnas que terão a garantia de uma velhice tran- no se V. Sª participou de entendimentos ese cor)-;'
qüila. Isso é um pressuposto de paz social, de tran- corda com o parecer do Relator, que, no meu enten-
qüilidade social, de garantia ao pai que sabe que dimento, só retira direitos do trabalhador e, do ,servi-
amanhã poderá garantir o sustento e o estudo. dos dor aposentado, mantenço o privilégio. das elites. Há,
seus filhos. , um artigo que diz - e .digo que i~q ,é muitO 'mais'.

É por isso que a Previdência Social é um impe- complicado do que a discussão do IPC - que quem,
rativo, Sr. Relator, de paz'e tranqüilidade social. Por ocupa cargo eletivo pode acumularaposen~dorias

isso, estaJTlOs neste Congresso Nacional tentando sem limites. Logo, poderemos ter pessoas" com
influenciar nessa importante matéria para as futuras. meia çúzia de aposentadorias, ganhando 50 mi.1
gerações de brasileiros. Parece-me que apesar de reais. Gostaria de ouvir a sua consideração sobre o,
todas essas preocüpações verificamos que essa,re- assunto. Muito obrigado.
forma é ainda inadequada. E, considerando a pro- , O SR. LAERTE TEIXEIRA - Se V. Ex!! permi;- ,
posta ,inicial do Governo e as que foram incorpora- te-me, gostaria de dizer que a Central Autônoma de '
das p~lo Sr. Relator, possui uma medida muito inefi- Trabalhadores foi convidada para participar como
caz no sentido de solucionl;lr os problemas da previ- representante de um segmento social, empora já ti-
dência brasileira véssemos tido a oportunidade de, em algumas.9ca-

Na verdade, serão prejudicados os servidores siões, debater o assunto. ' ,
públicos que entram no regime geral; e no caso dos Por outro lado, o· tempo de contribuição e o'
servidores da iniciativa privada nenhum ganho vai' tempo de serviço não são, evidentemente,a.mesma
ser adicionado. Pelo contrário, teremos prejuízo em coisa. Em um País como'o nosso,. em que as '~sta-

relação às modificações. Pior do que não mudar é ir- tísticas são muito precárias e os registros contábeis
mos à falência do sistema. É preciso que se mude. são descartáveis após cinco anos, de acordo,com a
Os trabalhadores poncordam com mudanças que própria legislação do Imposto de Renda, será muito .
realmente venham a consolidar o sistema geral de difícil provar o tempo de contribuição das·que.já,con-.
Previdência Social, no Brasil. " tribuíram. Empresas fecham, desaparecem e infeliz-·.

, Infelizmente essas mudanças nãoocorreraiTI, mente não têm responsabilidade na.guarda de docu-
nem na proposta iniçial do Governo nem nas incor- mentos. Digo isso por experiência própria. Comecei
porações... a contribuir no ano de 1960. Teoricamente, deveria

O Sr. Deputado Paulo Paim - Permite-me V. ter 37 anos de contribuição, mas na verdade não os
Sª um aparte? tenho, porque trabalhei em organizações que desa-

O SR. LAERTE TEIXEIRA - Tem a palavra V. pareceram, e será extremamente difícil prová-los",
embora tenha contribuído. Haverá dificuldade se não
se prever tais casos.

Nesse sentido também é preciso regulamentar
muito seriamente os lapsos de contribuição, que in
cluemdesemprego, serviço militar, doença e aciden
te. Esses lapsos de contribuição não estão regula
mentados. Por isso, acreditamos que essa reforma
não é adequada.

Com relação às aposentadorias que estão sen
do requeridas às pressas, o problema está relacio
nado com a transição, outra questão mal resolvida.
Foi dito que haveria um tempo de transição de dois
a três anos, o que considero inadequado. O ideal é
que um sistema misto funcionasse durante certo
tempo, para se garantir sobretudo a transição do
atual sistema para o outro, a fim de que aquelas
pessoas cuja contribuição ou tempo de serviço atin
gisse dois terços, por exemplo, durante a modifica-



Somos a favor da manutenção de um sistema
de proporcionalidade para aqueles que, atingindo a
idade limite, não tenham tempo de contribuição ou
de serviço. Somos, então, pela fixação dos salãrios
de aposentadoria de acordo com uma realidade me
lhor.

a salário mínimo no Brasil é um dos piores do
mundo.

O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo --Perdão,
Cuba paga 20, 15, 12 dólares.

O SR. LAERTE TEIXEIRA - Eu não vou dar
aparte a V. Exª. No dia em que eu vier discutir aqui
música brega, vou comunicar-me com V. Exª...

O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Perdão,
perdão. Menor, não. Perdão.

(Trocam-se apartes paralelos)
O SR. LAERTE TEIXEIRA - Regulamentação

mais adequada dos lapsos de contribuição como fa
lei.e outras coisas...

Não:vou dar aparte a V. Exª.
O Sr. Deputado Agnaldo Tlméteo - Não es

tou pedindo aparte a V. Sª. Estou contestando V. Sª.
O SR. LAERTE TEIXEIRA - No dia em que eu

for discutir música brega...
O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - a menor

salãrio mínimo não é o daqui, é o de Cuba
O Sr. Deputado Paulo Paim - Sr. Presidente,
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ção da lei, fossem amparadas pelo atual sistema. vamos assegurar a palavra ao orador. a Parlamen-
Isso não geraria a corrida que está havendo de apo- tar o está desrespeitando.
sentadorias, que vai prejudicar sobretudo os Esta- O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Não es-
dos. A União, os Estados e os Municípios serão ex- tou pedindo aparte a V. EXª.
tremamente prejudicados pelo número de aposenta- O Sr. Deputado Paulo Paim - Sr. Presidente,
darias que estão ocorrendo neste momento. a palavra está com o orador.

Ao encerrar; digo que aCAT é favorãvel a um O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Estou
sistema universal e único. Como no momento; ele protestando. a senhor está dizendo uma inverdade.
não .é possí~el~ então, que haja u.~ ~.ime ~ara os O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
servidores publlcos e outro para a IniCIativa pnvada. rim) _ Deputado Agnaldo Timóteo, por gentileza.

Somos contra a participação do Governo na O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Perdão
gestão da Previdência. a Governo sempre foi um Sr. Presidente. '
mau ge~tor. So.mos a favor de um ~ovo levantamen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
ta atuarial, ~IS correto, 'para.verificar realmente. a rim) _ Concedo ao orador mais um minuto para con-
questão d? caixa da Previdência, que nunc::a é mUIto cluir seu pronunciamento.
bem explicado. Somos, então, favorãvels a uma . ,
nova forma de transição, que não venha a atropelar ~ S~. ~EPUTADO EDINHO ARAUJO - Dr.
a administração pública e a empresarial, sobretudo a LaérCIO Teixeira, concede-me V. SI! um aparte?
administração pública, porque na empresarial a pes- O SR. L~ERTE T~IXEIRA - auço com prazer
soa se aposenta e, depois, pode s~r recontratada, o Deputado Edmho AraUJO. ,
enquanto na administração pública isso não ocorre. O SR. DEPUTADO EDINHO ARAUJO - Serei
A administração ficarã sem muitos dos seus técni- ~reve jã que V. Sª dispõe de apenas um minuto.
coso . Gostaria apenas de cumprimentá-lo pelo seu traba

lho na Presidência da CAT. Congratulo-me com V.
Sª por sua atuação e pelas contribuições que tem
dado neste momento da vida nacional, em que se
debate um tema da maior importância. Portanto,
quero saudã-Io e cumprimentá-lo.

O SR. LAERTE TEIXEIRA - Agradeço a V.
Exª pelo aparte; ao Presidente e ao Relator Euler Ri
beiro pelas oportunidades que nos deram de apre
sentar os nossos estudos e ao- Plenãrio que, muito
ordenadamente, ouviu as ponderações da Central
Autônoma de Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Convido a fazer uso da palavra, como próxima
oradora inscrita, a 11mª- Sfª. Dfª. Juliana de Araújo
Mart Alves, Presidente da Federação Nacional dos
Fiscais de Contribuições Previdenciãrias.

A SRA. JULlANA DE ARAÚJO MART ALVES
- Ex~ Sr. Presidente da Mesa, Ex~ Sr. Relator,
Exmos Srs Congressistas, prezados companheiros,
representantes de entidades civis e classistas, se
nhoras e senhores, a FENAFlSP - Federação Na
cional dos Fiscais de Contribuições Previdenciãrias,
gostaria de agradecer o convite para participar desta
Comissão Geral que trata da PEC nº- 33-A e mani
festar a preocupação da categoria que representa,
com os destinos da Previdência Social Pública, úni
co sistema redistributivo de renda no Brasil. A su
pressão de direitos sociais dos trabalhadores nada
mais é do que a apropriação de mais uma fatia da ri-
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queza nacional por aqueles que há quase cinco sé- no qual, em regime de repartição simples, os traba-
culos dominam o País e concentram em suas mãos Ihadores ativos, através de contribuições diretas, e a
a renda nacional. sociedade, através de contribuições inçliretas, sus-

A Previdência Social. originou-se e desenvol-. tentam os aposentados e pensionistas. Alardeiam
veu-se numa época de conturbadas lutas polIticas e que'a saída é a privatização da Previdência Social,
sociais. As elites, ao transformarem em leis osdirei:- em que cada trabalhador,através de con~as de pou-
tos sociais, atendiam às reivindicações das classes pa~ça individuais, se responsabiliza pela sua apo-
trabalhadoras, mas, ao mesmo tempo, procuravam sentadoria e pensão.,
garantir a continuidade do próprio capitalisrt;1o~ Isto é, Quando propõem a privatização, os neoliberais
aceitaràm reformar o. capitalismo para maritê~lo en-, não,es,tão demonstrando nenhuma preocupação ou
quanto sistema global, pois as reformas sociais se generosidade com os icloSôs, eslão recomendando
deram numa época histórica, em que estava em cur- , que cada um deles se'vire individualmente. Estão, '
so a construção de um sistema social alternativo e ' isso s,im, pretel1dendo reduzir gastos sociais (Estado
concorrente, o socialismo. " , . Mínimo) e possibilitando a ,aberturade um grande fi-

A criação de sistemas de'proteção SOCial te'm lãopara o capital financyiro, através, <;IQs planos de
sido a estratégia adotada em todo o mundo, seja aposentadoria,privados.
nas nações desenvolvidas, seja nos próprios' países Onde não é possível a privatização da Previ-
ditos subdesenvolvidos, para assegurar condições dênciá Social,;por razões políticas ou econômicas,
mínimas de cidadania, dignidade e, em certas cir- vem-se aplicando o aur:nento progr~ivo <;Ia. idade
cunstâncias, até de sobrevivência das populações para a aquisição da aposentadoria. Tal política éine-
menos favorecidas pelas, condições sócio~conômi- ficaz, para enfrentar o problema do envelhecimento
cas predominantes. das p<:>pulações, porque para manter as pessÇlÇlS por

O fim do comunismo representado pela implo- mais tempo no mercado de trabalho e para dar tra-
são do Leste Europeu colocou o neoliberalismo na balho aos mais jovens seria necessário um inédito
ofensiva ideológica da reorganização do capital, com ' aum~nto do nível de emprego. , '
suas teses de Estado mínimo, diminuição 'dos im- O que vem, ocorrendo é exat~mente opontrá· .
postos e cortes dos gastos sociais. O sistema de rio. A tendência mais forte é a consolidação do de- ,
proteção social, como o que existe na Europa, por" semprego estrutural, da terceirização e de toda for-
exemplo, pressupõe uma ,grande carga tributária, ma de precarização do trabalho, como a frustrada
que atinge 4,0% do PIB, na maioria dos países. Para tentativa de aco~do ocorrida em São Paulo entre sin-
viabilizar suas teses de redução da carga fiscal e dicatos e empresários para a contratação de traba-
dos gastos sociais, os adeptos das reformas, com Ihadores por prazo determinado, sem a garantia dos
seus valores individualistas e anti-solidários, fabri- direitos trabalhistas resultantes da introdução de no-
cam ou superestimam as crises da Previdência So- vas tecnologias, da competição encarniçada entre
cial, que não se situam apenas na questão demo- as empresas e da globalização da economia. Vive-
gráfica (relação ativo/inativo), como querem fazer mos numa época em que o empresário moderno e
crer os representantes do neoliberalismo, mas estão eficiente é aquele que consegue desempregar mais.
intimamente ligadas a componentes ideológicos e Portanto, aumentar a idade para a aposentado-
macroeconômicos. ria não é uma solução, será um grave problema so-

As mudanças demográficas em todo o mundo cial a mais. Significa jogar no desemprego novas le-
repercutem, também, profundamente no sistema. vas de trabalhadores. Situação esta que se reveste
Assistimos a uma grande redução da taxa de fecun- de maior gravidade no Brasil, onde não existe qual-
didade e, por outro lado, tem crescido a expectativa quer garantia no emprego, o que significa que os tra-
de vida das populações. Com isso cresce o número balhadores de meia-idade serão os mais discrimina-
de idosos dependentes do seguro social. Portanto, a dos.
situação está a exigir uma alocação de maiores re- Tanto as receitas como as despesas previden-
cursos para a proteção à velhice, ao contrário das ciárias dependem fundamentalmente do mercado de
políticas neoliberais que pretendem reduzir esses trabalho. Cada excluído pesa duas vezes para a
gastos. Previdência Social: é um contribuinte a menos e um

Os ideólogos do neoliberalismo sustentam que beneficiário a mais. Por isso as despesas sobem
o envelhecimento das populações significa a falên- para garantir cobertura previdenciária às novas le-
cia incontornável do sistema de Previdência Social, vas de desempregados e marginalizados, e as recei-
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tas descem como resultado da redução ou estagna- muito o caixa da Previdência, entendemos que todo
ção do mercado formal de trabalho. o recurso deve ser arrecadado, fiscalizado e admi-

A humanidade progrediu e estabeleceu os di- nistrado por um órgão próprio de Previdência Social.
reitos sociais. Agora está querendo diminuí-los e, Entendemos que, assim, os recursos serão
até mesmo, destruí-los em nome do desenvolvirnen- melhor distribuídos, porque também somos contrâ-
to econômico e tecnológico, que deveria ter como rios aos desvios das contribuições para outras finali-
objetivo principal o bem-estar social. dades, como - já mencionado - para cobrir défici1s

O Sr. Deputado Paulo Paim - Dfª. Juliana de do Tesouro Nacional e para também fazer pagamen-
Araújo Mart Alves, concede-me V. Sª um aparte? tos de pessoal do serviço público. Se tudo isso fosse

A SRA. JULlANA DE ARAÚJO MART ALVES feito, não haveria problema de crise na Previdência
- Pois não, Deputado Paulo Paim. Social.

,O Sr. Deputado Paulo Paim - Dfª. Juliana V. Outro aspecto também importante neste caso é
Sª é Presidente Nacional dos Fiscais de Contribuiçõ-, a so~e~ação. Somos fiscais de contribuições previ-
es Previdenciárias. Entendo fundamental a ação den~lánas, t~ntamos fazer tudo que podemos, mas
desses profissionais, para fazer com que de fato s?nti.mos mUitas ~ezes que o nosso trabalho é res-
haja a arrecadação que dará sustentação à própria tnngldo. Temos dlficulda~e,às vezes, até para tra-
caixa da Previdência. No suposto acordo tão divul- balhar, por falta de condIções para tal, por termos
gado, não assinado e, conseqüentemente, não ho- um grupo pequeno d~ fis~is. Sentimos que não há
mologado, foi dito que todos os recursos da seguri- um empenho da PrevidêncIa no combate à sonega-
dade social estarão no Ministério da Previdência. ção, porque se houvesse não haveria projetos de lei
Pergunto a V. Sª se, de fato, isso está contemplado de anistia
no parecer do Relator? No meu entendimento, não, Apenas para informar aos Srs Deputados, essa
mas deixarei que V. Sª explique. Por que a sonega- última lei deanistia, do final do ano passado, não irá
ção ainda é tão maior do que deveria ser arrecada- trazer, de imediato, nenhum aumento de recursos
do, já que, pelas informações que tenho, o número para a Previdência Social, principalmente porque os
de empresas triplicou nos últimos tempos e o núme- parcelamentos que serão feitos não estarão vincula-
ro de fiscais diminuiu pela metade? Tenho impres- dos a nenhum recolhimento da parte devida. Então,
são de que há um objetivo por trás disso: tentar in- não haverá nenhum incremento da receita da Previ-
viabilizar, a Previdência para, conseqüentemente, dência Social em razão dessa anistia.
privatizá-Ia. Última pergunta: V. Sª entende que o re- Não achamos que quem quer combater a so-
latório a ser votado no dia 6 resolve as questões de negação não deve cobrar os débitos que estão para-
fundo da Previdência, viabiliza-a ou a deixará na dos - e isso foi denunciado pelo próprio Tribunal de
mesma situação em que se encontra hoje? Contas da União - que chegaram ao valor de 34 bi-

A SRA. JULlANA DE ARAÚJO MART ALVES Ihões de dólares. E mais ainda: quem quer fazer
- Vou começar pela última pergunta, que considero anistia e combater fraudes não solta um dos maiores
pertinente, apesar de que ainda farei menção a ela f~audadores da Previdência Social, que é César Ar-
no que ainda tenho para falar, e pretendo concluir. neta.
Mas eu não acho que, do jeito como está a proposta Se houvesse vontade política, muitos proble-
do Relator, ocorrerá alguma múdança para melhorar mas da Previdência Social estariam resolvidos.
a Previdência Social ou trazer alguma diferenciação. O Sr. Deputado Paulo Paim - Muito bem.
O que é mais consistente no substitutivo é a restri- A SRA. JULIANA DE ARAÚJO MART ALVES
ção de direitos. Portanto, não vemos nada que pos- - Teria ainda muito para falar, mas eu me empolguei
sa trazer alguma melhoria para os aposentados e com a intervenção do Deputado Paulo Paim.
p?n~ionistas da Previdê.nc!a Social, mas, sim, .res- Como em todo o mundo, a demanda previden-
tnnglr alguns dos seus dIreitos duramente conqulsta- ciária no Brasil também surgiu a partir de reivindica-
dos. ções da classe trabalhadora. Na Constituição de

Quanto à pergunta sobre a fiscalização e arre- 1988 conseguiu-se muitos avanços. Na Previdência
cadação das contribuições sociais por um órgão pr6- Social foram uniformizados os benefícios urbanos e
prio da Previdência, nós, fiscais de contribuições rurais e ampliaram-se outros benefícios. O mais im-
previdenciárias, sempre d~fendemos isso. Como a portante: foi criado o sistema de seguridade social,
nossa atividade está diretamente vinculada à Previ- integrando ações de previdência, saúde e assistên-'
dência Social, porque do nosso trabalho resulta em cia, com orçamento único, custeada por toda a so-
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ciedade (trabalhadores, empresarios e Governo), e Basta, por exemplo, não desviar recursos da seguri-
com a garantia de participação dos trabalhadores dade social para a amortização da dívida mobiliária
em sua gestão. interna. Por isso a FENAFISP defende que a arreca-

Nem bem a Constituição foi promulgada, os dação, fiscalização e administração das receitas da
neoliberais iniciaram uma grande ofensiva contra a seguridade social seja feita por órgão próprio do sis-:-
seguridade social. Diariamente, as elites desmorali- tema. A FENAFISP entende, também, que, se hou-
zam a previdência pública em nosso País. As infor- vesse vontade política, haveria um ,efetivo combate
mações e.dados divulgados se prestam, na maioria à sonegação, através de melhor gerenciamento da
das vezes, a confundir e não a esclarecer a sua real ação fiscal e das condições de trabalho, aumentan-
situação. No plano financeiro, via de regra, traçam do o contingente de fiscais de contribuições previ-
um quadro caótico e de falência do sistema. Por denciárias, bem como o dos servidores da linha de
mais que tenham torcido para que isso acontecesse, arrecadação, dentre outras. Enfim, para termos uma
a Previdência Social honrou os seus compromissos Previdência Social justa, eficaz e que atenda às ne-
com os aposentados e pensionistas e ainda fechou cessidades da sociedade basta apenas regulamen- .
com superávits nos últimos anos. Por isso, os fiscais tar a C.F., não havendo necessidade de reformá-Ia.
de contribuições previdenciárias sempre defenderam A complexidade do tema é tão grande que to-
a necessidade de uma auditoria pública, profunda e dos os expositores que me antecederam apresenta-
específica, nas contas da Previdência Social, para ram pontos de divergência com a proposta do Rela-
uma análise acurada da real situação financeira da toro Além do que, o próprio Relator já modificou seu
seguridade social. parecer várias vezes no intuito de chegar a um con-

A privatização parcial ou total poderá inviabili- senso. Mais uma vez reiteramos nossa preocupação
zar o sistema, porque manterá o estoque de benefí- com o açodamento com que está sendo promovida
cios na Previdência Social e transferirá parte das re- esta reforma. O que irrita nossas elites é que a. Pre-
ceitas para.as seguradoras privadas. .vidência Social é uma das poucas coisas no País

Na questão dos benefícios previdenciários, os q~e. une todas.as classes trabalhadoras. Temos de
neoliberais apostam também na intriga e na confu- rejeitar catego.ncamente a: proposta de reforma. Iss?
são. Jogam as pessoas mais pobres contra a classe 'p0r~ue todo Cidadão pr~lsa de uma cobertura soll-
média, que supostamente é privilegiada com a apo_ ôán.a do. Estado e da s~cledaden?s casos de doen-
sentadoria por tempo de serviço. Jogam a classe ,~ Invah~ez, ~rte, velhice, matermdade, desemprego
média contra as pessoas mais pobres, que são acu- iInvoluntário, acidente do trabalho, dentre outros.

.sadas de receber benefícios sem nunca terem con- Defendemos a reformulação da Previdência
tribuído de forma expressiva para a Previdência So- Social através de uma perspectiva democrática e
'cial. Jogam a classe média contra a previdência pú- popular.
blica, por essa não lhe garantir benefícios condizen- Muito Obrigada. (Palmas.)
tes com seu padrão de vida. Jogam todos os traba- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
Ihadores contra os servidores públicos, supostamen- rim) - Convido a fazer uso da palavra o Sr. José Ca-
te privilegiados com a aposentadoria integral, esque- Iixto Ramos, representante da Confederação Nacio-
cerido-se de que os mesmos contribuem para isso nal dos Trabalhadores da Indústria.
com a totalidade de sua remuneração. Desgastam, O SR. JOSÉ CALlXTO RAMOS - Sr. Presi-
diariamente, os fundos de pensão das estatais. Opõ- dente, srªs e Srs. Parlamentares, companheiros diri-
~m homens e ~u!heres, e.m de!e~a de uma suposta gentes sindicais, senhoras e senhores, temos o gra-
Igualdade de direitos prevldenclános. Buscam Isolar to prazer de representar nesta oportunidade as Can-
os aposentados dos trabalhadores em atividade. Em federações Nacionais de Trabalhadores.
suma, trata-se da típica política de dividir para domi- Iniciamos nosso pronunciamento citando uma
nar. frase do ilustre Prof. Anibal Fernandes sobre a refor-

A reformulação da Previdência contida na PEC ma da Previdência Social a· troca do quase certo
riº- 33-A caracteriza-se, principalmente, pela extinção pelo certamente incerto. O propalado acordo nego-
de direitos duramente conquistados pelos trabalha- ciado entre Governo e centrais sindicais não poderia
dores, mas não traz avanços no combate à sonega- prosperar, exatamente porque faltava legitimidade
ção. A Constituição Federal de 1988 criou fontes de aos seus interlocutores, posto que jamais o Con-
financiamento mais do que suficientes para a ado- gresso Nacional seria utilizado apenas para ser o ór-
ção de um sistema adequado. de proteção social. gãos homologador desse acordo.
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Entendem as Confederações Nacionais de Tra- Congresso, sobre a aposentadoria do juiz classista é
balhadores, que o Governo não pretendia fazer uma a de que se trata dé um absurdo. Não posso com-
ampla reforma previdênciária. Desejava, sim, reduzir preender o fato de uma pessoa se aposentar com
à expressão mais simples os benefícios e dificultar salário de juiz ou de Ministro do Tribunal Superior do
ainda mais o alcance dos mesmos, obrigando o tra- Trabalho aos cinco anos de trabalho. Tenho inclusi-
balhador, de forma indireta, a aderir à previdência ve um projeto em conjunto com o Deputado Eduardo
privada, passo largo, para a pretendida privatização Jorge dificultando essa aposentadoria, jogando-a
da Previdência e da própria Saúde. para dez anos ininterruptos de função. Como só tem

Para iniciar uma discussão desta natureza, te- seis, não irão conseguir a aposentadoria. Gostaria
ríamos de retornar um pouco ao passado, voltarmos de saber da posição de V. Sª a respeito da aposen-
à origem da Previdência, discurtimos por que e para tadoria do juiz classista.
que foram criados os institutos, de forma específica, O SR. JOSÉ CALlXTO RAMOS - Se a apo-
por ramos de atividade, e não apenas um. São inda- sentadoria do juiz classista é privilégio, e não vim
gações que precisam ser analisadas. Deveríamos aqui, absolutamente, discutir privilégio, sou um privi-
prosseguir a discussão analisando o seu custeio e legiado, mas da lei, porque me aposentei como Mi-
nunca discutir redução e extinção de direitos, inclusi- nistro representante dos empregados no Tribunal
ve constitucionais. Superior do Trabalho.

Essa é a razão por que devemos ter a coragem A questão, data venia não se apresenta con-
de passar das aparências para a realidade e expor forme V. Exª abordou, que o juiz se aposenta com
algumas verdades que nem sempre agradam a to- cinco anos de trabalho. No meu caso, completo este
dos, até mesmo a n6s, trabalhadores. ano 68 anos de idade, trabalho desde 1947. Graças

O Governo, no afã de prestar assistência previ- a Deus, tive o privilégio de não ficar desempregado,
denciária a toda a sociedade, iniciou seu grande pro- conseqüentemente, completarei quarenta e oito
jeto pela unificação dos institutos de previdência. anos de serviço. Aposentei-me depois de ter contri-
Lembro-me perfeitamente de que, em uma reunião buído, também como juiz classista, por sessenta e
em que se discutia a unificação da Previdência So- sete meses, pagando 12% do salário que percebia.
cial, o então Ministro Nascimento e Silva enfatizou Então, o problema não é simples como se fala,
que a unificação era indispensável, porque o institu- que o classista se aposenta aos cinco anos de tra-
to previdenciário dos funcionários públicos não tinha balho e o Parlamentar aos oito anos. Há uma dife-
mais condições de sobrevivência. Por mais discus- rença e estou citando o meu caso. Aposentei-me
sões que se promovessem com as reações dos anti- porque tenho quase quarenta e oito anos de serviço
gos IAPS, IAPB, IAPI, IAPC e tantos outros, o fato e cinco anos e seis meses contribuo com 12% do
terminou por se consumar. O que aconteceu então? meu salário. Somei todo esse período e me aposen-
Juntou-se as frutas doentes às frutas sadias. Conse- tei com salário de Ministro.
qüentemente, todas as frutas apodreceram. O Sr. Deputado José Pinotti - Permita-me V.

Não se diga que a unificação da Previdência foi Sª um aparte?
para dar um atendimento igualitário a todos os con- O SR. JOSÉ CALlXTO RAMOS - Com pra-
tribuintes, até porque hoje isso não aconteceu. Tan- zer, nobre Deputado.
t~ é verdade q~e existem vários. tratamentos ~i~e~en- O Sr. Deputado José Pinotti - Dr. José Calix-
CI~~OS para ~Ifere~tes ~~egon~ de. beneflclá~I~~: to Ramos, acompanho a sua luta, assim como a de
militares, funclonános publlcos, InclUSive do Judlcla- todos os trabalhadores da indústria do meu Estado
rio, o IPC do Legislativo, trabalhadores das estatais São Paulo e sou extremamente solidário a tud~
e d~s em~resas privadas. E~tes últimos são os que aquilo que 'V. Sª abordou até o presente momento.
m~ls contribuem de forma direta através do seu sa- Tenho acompanhado essas discussões com muita
láno. atenção e muito carinho desde ontem. Tenho visto

O Sr. Deputado Chico Vigilante - Permita-me que, infelizmente, existe um número muito reduzido
V. Sª um aparte? de Deputados que se contrapõe, à excelência das

O SR. JOSÉ CALIXTO RAMOS - Ouço, com apresentações que os nossos companheiros têm fei-
prazer, o nobre Deputado. to. Tenho verificado que a contribuição que cada um

O Sr. Deputado Chico Vigilante - Compa- tem dado aqui, por escrito, com muita seriedade,
nheiro Calixto, conheço a luta de S. Sª há bastante não está sendo de forma alguma compensada por
tempo, mas minha opinião, desde· que cheguei ao uma audiência de Deputados como deveria estar,
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tampouco a própria tensão do meu amigo Euler Ri- dência Social passou a atender a toda a sociedade
beiro, que está muito ocupado, é claro, com todas as mesmo que para ela não houvesse...
questões que o aflige e a todos nós neste momento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
Sr. Presidente, tenho acompanhado também as ob- rim) Sr. José Calixto, concedo a V. Sª mais um mi-
servações do Deputado Paulo Paim, que perguntou nuto para concluir seu pronunciamento.
a cada um dos que estivera~ na tribuna se o projeto O SR. JOSÉ CALIXTO RAMOS - Não posso
que será votado tem o apOIO deles? Eles têm res- descontar o tempo dos apartes que concedi Sr. Pre-
pondido, em todas as ocasiões, que não apoiam o sidente? '
~rojeto..Quero dizer, Sr. Presidente, qU? n~o gosta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
na de viver essa f~rsa, porque as contnbulções dos rim) _ Lamentavelmente, o aparte é descontado do
nossos. compa~helros de outros Estados, não serão tempo de V. Sª
aproveitadas e Iremos votar, como temos votado, to-
das as propostas do Governo, que passa com um . O SR:.~OSÉ C~L1XTO RAMOS - Do ponto de
trator por cima do Congresso que o desmerece a Vista da eqUldade social, parece-nos correto a exten-
cada momento com uma votação que dará como re- são d~ Previdência. ,T?davia, já afirmava Jarb~
sultado trezentos votos a favor e cem contra Com Passannho, quando MInistro do Trabalho e da Prevl-
isso vamos deixar de examinar a Previdência 80- dência Social, que a Previdência é uma espécie de
cial: que deveria começar a ser discutida pela sua segu~o: paga-se um benefício para ter direito a uma
própria administração que não vai atrás da sonega- contribUição. .
ção, pela própria relação do Governo com a Previ- O Gove,:"?,P~utou toda a sua discussão sobre
dência, que enfia a mão no dinheiro da Previdência, o corte dos prlVlleglos e, ao mesmo tempo, entendeu
inclusive com o FEC, e não dizer que os problemas que a aposentadoria por tempo de serviço era um
da Prévidência serão resolvidos retirarido-se direitos privilégio, tanto assim que, em seu projeto, a substi-
e privilégios do trabalhador ou que o trabalhador é tuiu pela aposentadoria por tempo de contribuição.
risco-Brasil. O risco-Brasil é um governo que oferece Nesse caso, o Governo afirma que nada mudou,
aos bancos privados mais de ·1 O bilhões de reais e embora outros afirmem que é uma questão de se-
tira direitos e salário do trabalhador brasileiro. mãntica.

Sr. José Calixto Ramos, solidarizo-me com V. O SR. PRESIDENTE (D'1putado Ronaldo Pe-
EXª e deixo aqui a sensação de que estamos viven- rim) - Sr. José Calixto, com as minhas escusas, la-
do uma farsa, da qual me envergonho. Muito obriga- mento ter de interrompê-Io, mas temos inúmeros
do. oradores inscritos, e o tempo é exíguo.

O SR. JOSÉ CALIXTO RAMOS - Obrigado, O SR. JOSÉ CALIXTO RAMOS - Apesar de
nobre Deputado. não poder concluir o meu discurso, quero terminar

Como dizia, se fôssemos analisar privilégios, dizendo que, nesta condição, teremos de ficar con-
diríamos que os trabalhadores de empresas priva- trários ao projeto do eminente Relator.
das são exatamente aqueles que mais contribuem Muito brigado. (Palmas.)
para todo o sistema previdenciário. Isso porque con- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
tribuem diretamente com o desconto em seus salá- rim) - Como próximo orador inscrito, convido a fazer
rios e quando utilizam serviços e consomem produ- uso da palavra o limo. Sr. Francisco Parra Valderra-
tos. Nos demais casos, o Governo sempre entra ma Júnior, da Associação Brasileira das Entidades
com uma parte maior que a do próprio contribuinte. Fechadas de Previdência Privada. S. Sª dispõe de
Isso acontece também com os próprios empregados cinco minutos.
das estatais. Estamos tratando aqui de um todo, e O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA
não apenas de um caso. Os empregados das esta- JÚNIOR - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. con-
tais também estão envolvidos num sistema de privi- vidados desta Comissão Geral, congratulamo-nos
légios, porque para cada real que o contribuinte com esta Casa pela iniciativa de realizar discussões
paga, as estatais pagam dois e algumas pagam três sobre a importante reforma da Previdência, que
para que o seu servidor tenha conseqüentemente mexe, como nenhuma outra, diretamente c.om todos
um benefício complementar. Quanto aos emprega- os cidadãos brasileiros.
dos das empresas privadas, esses pagam um e têm Muitos têm questionado sobre a necessidade
seus benefícios calculados sempre por uma média, dessa reforma, para que a Previdência Social conti-
nunca pelo salário integral. Além do mais, a Previ- nue a garantir aos seus contribuintes os benefícios
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prometidos. Por isso mesmo, é de fundamental im- se V. Exª não se sentir contemplado, voltarei a falar
portância que se processe uma ampla discussão so- sobre o assunto.
bre a matéria. Ela não pode ser tratada com superfi- Institucionalmente, a ABRAPP tem defendido
cialidade e de forma apressada. Por gerar direitos que se adote no Brasil o mesmo sistema previden-
de longo prazo, deve ser analisada também nesse ciário adotado nos países desenvolvidos do mundo,
horizonte temporal. Não podemos reformá-Ia a cada qual seja, uma previdência social básica, com cará-
momento, sob pena de criarmos o caos e, com cer- ter de universalidade, com fontes definidas de cus-
teza, quebrarmos direitos adquiridos. teio, orçamento e arrecadação próprios. Acima des-

Os fundos de pensão, por intermédio de suas sa previdência básica, haveria uma previdência
entidades representativas - Abrapp e Sindapp - têm complementar, subdividida numa previdência empre-
defendido que a Previdência Social brasileira deve sarial e numa individual, para contemplar principal-
passar, antes de qualquer outra providência, por mente aqueles cidadãos que não tenham necessa-
uma reforma gerencial que objetive tomar contribuin- riamente um vínculo empregatício.
tes os cerca de 30 milhões de cidadãos que serão, E gostaria de, neste depoimento, abordar a
no futuro, potenciais usuários do sistema e hoje não questão da previdência empresarial, que diz respeito
contribuem para ele. Se assim fizermos, a relação mais diretamente à área em que atuamos.
contributiva, hoje na faixa de dois ativos para cada Essa previdência carrega dentro de si uma vi-
aposentado, passaria a ser, automaticamente, de são principalmente de parceria entre o capital e o
quatro ativos para cada aposentado, resolvendo, trabalho, entre o empregado e o empregador, por-
sem dúvida, o problema de caixa por que passa per- que, Srs. Parlamentares, temos de, ao analisar a
manentemente o sistema. questão da Previdência Social, ter o enfoque do tra-

Para se atingir esse objetivo, é de fundamental balhador, que será o beneficiário dos recursos. Não
importância que seja criado um cadastro de todos <>s nos podemos simplesmente, preocupar com a ques-
cidadãos brasileiros constituintes. Temos certeza de tão mercantil, como quer alguns, no caso da Previ-
que assim não haveria necessidade de uma reforma dência Social. Ela não pode ser considerada, apesar
constitucional. Tal providência reduziria substancial- da importância que tem para o país, como mera for-
mente a sonegação e a evasão de receitas. madora de poupança. Tem que ter também a cono-

Outro assunto já abordado nesta Casa diz res- tação principal de um agente de proteção social do
peito à necessidade de a Previdência Social contar trabalhador brasileiro.
com cálculos atuariais confiáveis, como, aliás, é exi- Hoje, há 330 fundos de pensão no País, dos
gido em toda previdência complementar privada. quais 115 patrocinados por empresas dos setores

O nosso receio é o de que a reforma esteja público federal, estadual e municipal' e 215 patroci-
sendo encaminhada sem que esses estudos este- nados por empresas de capit?1 privado nacional e
jam sendo convenientemente realizados, adequada- multinacional. Esse universo de 330 fundos de pen-
mente calculados, e estejamos fazendo uma reforma são congrega 1 milhão e 800 mil contribuintes dire-
sem essa base concreta de sustentação. tos e 200 mil aposentados, totalizando aproximada-

o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá - V. Sª mente 10 milhões de beneficiários.
me concede um aparte, Sr. Francisco Parra Valder- Por que surgiu essa previdência empresarial
rama Júnior? no País? Ela surgiu, cresceu e se consolidou na dé-

O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA cada de 60, quando tínhamos uma filosofia do Esta-
JÚNIOR - Pois não, Deputado. do empresário, do Estado empregador, que precisa-

o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá - Inicial- va buscar e manter bons profissionais em seus qua-
mente, a proposta do Governo era a de limitar em dros. Portanto, era necessário criar uma alternativa
três salários a aposentadoria pela Previdência So- ao regime estatutário até então vigente. Havia a ne-
cial, e eu supunha que isso abriria mercado para a cessidade de se oferecer algo mais para esses tra-
previdência privada. Ainda há vantagem para a pre- balhadores. Buscaram-se as experiências intema-
vidência privada, com o relatóri,o fixando em dez sa- cionais, em que já proliferavam os fundos de pensão
lários mínimos o teto da aposentadoria pela Previ- como uma solução para a questão previdenciária.
dência Social? Essa previdência cresceu nos últimos dezesse-

O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA te anos, tendo hoje uma participação significativa na
JÚNIOR - Se o nobre Deputado me permite, no de- sociedade brasileira. É muito criticada porque diz-se
correr da minha exposição abordarei esse tema e, que atende basicamente a uma minoria de trabalha-
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dores. Ora, Srs Parlamentares, ela atende exata- Mas me preocupa sobremaneira - e não pode-
mente àquela minoria que ganha salários superiores ria encerrar o meu depoimento sem abordar o as-
aos que a Previdência básica consegue pagar. sunto - a emenda apresentada pelo Relator Euler

Então, antes de mais nada, temos .de ter cons- Ribeiro, que trata dos fundos de pensão patrocina-
ciência de que temos no Brasil uma média salarial dos pelas empresas estatais, pois, se aprovada da
muito baixa, pois 97% da classe trabalhadora ganha forma como foi apresentada, estaremos inviabilizan-
até dez salários mínimos. Queremos, tentando res- do todo o sistema de previdência complementar do
ponder à pergunta do nobre Deputado, que a previ- País. Explico por quê. Srs Deputados; o sistema de
dência complementar seja estendida a todos aque- previdência complementar está calcado na credibili-
les que não sejam adequadamente atendidos pela dade que os grandes fundos"'de pensão trazem para
Previdência Social básica. a sociedade. brasileira, principalmente nos últimos

Precisamos discutir sobre qual é o ponto de anos, com políticas voltadas para o desenvolvimento
corte; se é oito, dez, três ou cinco. Cálculos atuariais do País, investindo com horizontes de longo prazo,
a que me referi anteriormente é que vão dizer isso, saneando empresas, recuperando, mantendo e
porque senão vamos estar simplesmente achando: criando empregos.
acho que é cinco, acho que é três; acho que é dez. Ora, Srs Deputados, se aprovada a proposta

Os cálculos atuariais é que terão de demons- do Relator da forma como está, a médio prazo - e
trar efetivamente qual é o ponto de equilíbrio em que por médio prazo entendemos um ou dois anos - es-
a Previdência Social básica poderia trabalhar para ses grandes fundos estarão inviabilizados, porque
realizar uma justa distribuição de renda. Não nos po- não podemos esquecer que a previdência comple-
demos esquecer de que quem contribui para a previ- mentar funciona num regime de capitalização, que
dência complementar privada colabora também com não acontece no momento zero, mas após 35 anos
o sistema redistributivo de renda, que é o objetivo da de contribuição. Então, é fundamental que a capitali-
previdência básica. zação se concretize ao final da carreira de cada con-

O Sr. Deputado Paulo Paim - V. Exª me per- tribuinte, de cada participante do fundo de pensão.
mite um aparte para tratar do mesmo assunto? Ora, se em um determinado momento terei de

O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA adequar o meu plano de benefício aos ativos já inte-
JÚNIOR - Com muito prazer. gralizados, vou ter que fazer uma transferência de

O Sr. Deputado Paulo Paim - Só quero per- recursos dos que estão iniciando para aqueles que
guntar se a ABRAPP não tem cálculos que sinalizem já estão na fase de aposentadoria, para garantir a
qual é o corte ideal, porque já recebi documentos di- aposentadoria daqueles. Aqueles que têm até a me-
zendo que é um, outros dizendo que é três, cinco. tade do tempo necessário contribuíram durante quin-
Ninguém garante dez. O próprio parecer do Relator ze, dezesseis, dezessete anos e ficarão sem ne-
é muito claro. Não diz que é dez, como estão dizen- nhum benefício. Então, automaticamente, os fundos
do. Ele diz que na data da promulgação da emenda vão se extinguir. Se esses grandes fundos se extin-
serão dez pisos. Daí para frente serão feitos reajus- guirem, todo o sistema de previdência do País se in-
tes de forma a manter o valor real. Então, fica em viabilizará. Inviabilizar-se-á essa grande forma de
aberto para, com o tempo, chegar ao número consi- poupança que é hoje o sistema previdenciário com-
derado adequado. V. Exª tem uma referência sobre plementar brasileiro.
esse número? O Sr. Deputado José Pinotti - V. Sª permite

O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA um breve aparte?
JÚNIOR - O Sistema ABRAPP se coloca à disposi- O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA
ção para contribuir com seus conhecimentos técni- JÚNIOR - Ouço, com prazer, V. Exª.
cos para encontrarmos este número. Evidentemen- O Sr. Deputado José Pinotti - Formularei três
te, para qualquer cálculo atuarial, é necessário uma questões muito rapidamente. Primeira, qual é a ga-
base de dados confiável. A ABRAPP não dispõe rantia que V. Sª pode nos oferecer de que a previ-
dessa base de dados, daí a grande dificuldade de dência privada não vai fazer surpresa do tipo CAPE-
chegarmos a esses cálculos. No entanto, sendo Miou outros montepios da vida? Segunda, V. Sª
franqueada essa base de cálculo, a ABRAPP terá o está de acordo com o projeto da forma como está?
maior prazer e a maior satisfação em contribuir para Votaria a favor ou contra, se fosse Deputado? Ter-
este processo, fornecendo técnicos do seu fundo de ceiro, na sua opinião, qual é a diferença entre previ-
pensão, para que possam ajudar nesse processo. dência social e previdência privada?
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O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA encaminhem as perguntas por escrito, como é praxe
JÚNIOR - V. Exª- poderia repetir a primeira pergun- nas comissões gerais, e depois terão a resposta.
ta?' Concedo a palavra ao 11mº- Sr. Américo César

O Sr. Deputado José Pinotti -.Qual é a ga- Antunes, Presidente da Federação Nacional dos Jor-
rantia de segurança para o usuário? nalistas Profissionais. (Pausa.)

O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA Ausente.
JÚNIOR - É exatamente a fiscalização que é hoje Concedo a palavra ao 11mº- Sr. Nísio Edmundo
exercida. Hoje, os fundos de pensão são os agentes Tostes Ribeiro, representante da Associação dos
mais fiscalizados deste País, apesar de estarmos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Fede-
com uma CPI em andamento. E temos defendido ral. Nos termos convencionados, S. Sª dispõe de
junto aos Parlamentares da CPI que queremos' uma quinze minutos para sua manifestação.
Secretaria de Previdência Complementar forte, es- O SR. NfslO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO -
truturada e como único agente fiscalizador do siste- Sr. Presidente, Srs Deputados, Srs Líderes sindi-
ma. Somente assim, com cálculos atuariais anuais, cais, honra-me sobretudo, ocupar esta tribuna, por-
como a legislação exige, estaremos permanente- que servi a esta Casa e ao Senado Federal durante
mente assegurando que os planos estarão sempre quase trinta anos. Por isso, estou muito à vontade
em equilíbrio e garantindo a proteção social dos con- para aqui falar com propriedade em defesa do fun-
tribuintes. cionário público aposentado, inativo e pensionista.

V. Exª- poderia repetir a segunda pergunta? Somente aqueles que convivem no dia-a-dia
O SR. DEPUTADO JOSÉ PINOTTI - V. Sª, se nesta Casa sabem da faina, do trabalho de cada

fosse Parlamentar, votaria a favor, ou acha que ha- Parlamentar, do exaustivo dia-a-dia de uma Comis-
veria necessidade de mais discussão? são, seja ela qual for. Logo, não posso deixar de elo-

O SR. FRANCISCO PARRA VALDERRAMA giar, concordando ou não com o relatório, o trabalho
JÚNIOR - Entendo que precisaria de muito mais do Sr. Relator, e o gesto altivo do Presidente da Co-
discussão, em razão dos motivos que já apresentei. missão, bem como dos membros que concluem o

Com relação à terceira pergunta, a Previdência trabalho de execução e discussão da Previdência,
Social é universal, atende, até uma determinada fai- Sr. Presidente.
xa, como disse antes, a todos os cidadãos brasilei- Os funcionários públicos, quer do Legislativo,
ros. É essa a tese que defendemos. Os que ganham quer do Judiciário, quer do Executivo, só desejam
acima desse teto têm de se valer de uma previdên- uma coisa, só têm um pleito: que se respeite a
cia complementar, que, em nossa tese, é desdobra- Constituição cidadã, aqui apresentada por Ulysses
da em previdência empresarial, os ditos fundos de Guimarães, votada e aplaudida unanimemente pelo
pensão ligados às empresas, que são parceria do Brasil. São cláusulas pétreas da Constituição cidadã
capital e do trabalho, e os fundos individuais, que que têm de ser respeitadas, só podendo ser altera-
seriam fundos abertos destinados, principalmente, das, no meu entender, com quase quarenta anos de
àqueles cidadãos que não dispõem necessariamen- vivência nesta Casa, por meio de uma nova Consti-
te de uma relação trabalhista. tuinte.

Para concluir, Sr. Presidente, queremos, na Digo que muitas inverdades tendem a ser di-
oportunidade, deixar registrada nossa crença de que tas, e esta Casa tem de tomar pro.vidências. Afir-
cada Parlamentar desta Casa, ao analisar, fazer pro- mam nas rádios, em programas caipiras - levanto-
posições e votar tão importante matéria, terá como me às 5 horas da manhã -, que um Deputado se
objetivo a busca do necessário ponto de equilíbrio aposenta aos oito anos de mandato, com salário de
da Previdência brasileira. (Palmas.) 8 mil reais. Isso não é verdade. Não sei se é moral,

imoral ou privilégio, mas é preciso que se diga a ver-
Durante o discurso do Sr. Francisco dade. Da mesma forma, é mentira quando um jornal

Parra VaIderrama Júnior, o Sr. Ronaldo Pe- publica que os funcionários do Senado Federal apo_
rim, 1Q Vice-Presidente, deixa a cadeira da sentam-se com 40% a mais. Se assim for, o Senado
presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson está me devendo esse valor.
Motta, § 2

Q
do art. 18 do Regimento Interno. Não entendo essa campanha, que começa no

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot- México e termina aqui, cotidianamente, contra o
ta) - A Presidência lamenta, mas está esgotado o Congresso Nacional, contra seus membros e contrá
tempo do orador e sugere aos Srs aparteantes que o funcionário público. Qual é a intenção? Será a
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mesma do Peru, do México, do Chile ou da Argenti- vincula o dinheiro sobre a folha de salários à Previ-
na? dência, como único recurso que não pode ser des-

Por trinta, quarenta, cinqüenta anos, o servidor viado desta finalidade, enfrentamos dois problemas:
trabalha com exação, zelo, assiduidade e probidade, primeiro, a quebra da diversificação de fontes da
mas não tem fundo de garantia, bônus, não se pode Previdência e, segundo, a possibilidade de desvio
tornar sócio da empresa e, caso o faça, é preso. A do restante das fontes de financiamento. Gostaria de
empresa no caso, é a União, o Estado, o Município. saber sua opinião sobre esse aspecto.
E, ao longo dos anos, os direitos que ele adquiriu Em terceiro lugar, lamentavelmente, ontem, al-
quer uma emenda constitucional mais casuística do gumas entidades de peso não se pronunciaram so-
que os atos da ditadura militar subtrair, como Se fôs- bre o relatório, nem sobre a proposta original do Go-
semos, após os cinqüenta anos, apenas objetos de vemo, nem sobre o substitutivo do Relator. Por isso,
uso do Estado. Não, Sr. Presidente! Não, Srs Depu- gostaria de ouvir sua opinião sobre o substitutivo do
tados! É preciso dizer a verdade; é preciso dizer que ponto de vista de como o Congresso deve encarar
não existe rombo na Previdência, mas 6, 8, 10 bilhõ- esse relatóriq, diante de todo esse processo.
es de reais foram entregues aos Bancos Excel, Ba- O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot-
nespa e à União de Bancos. (Palmas.) ta) - A Presidência parou de contar o tempo para fa-

A S~ Deputada Jandira Feghali - Permite- zer uma observação. A Deputada Jandira Feghali
me V. Sª um aparte? afirmou que o Relator teria se retirado do plenário,

O SR. NrSIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO - desconsiderando, assim, os presentes. S. Exª comu-
Com muita honra, nobre Deputada. nicou a esta Presidência que foi chamado e que re-

A S~ Deputada Jandira Feghali _ Inicialmen- tomaria' tão logo terminasse o que foi fazer. Está
te, gostaria de chamar a atenção do Plenário e do aqui priente o Relator. Se falha houve, foi minha
Presiçlente p~ra a ausência do Relator. Lamentavel- por não, r comunicado isso ao Plenário.
mente, o desrespeito desta Casa à sociedade civil A RA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
mais uma vez se repete. O plenário está vazio e au- Presidente, esse comportamento não foi só pontual,
sente' daquele que deveria estar ouvindo as repre- desde ontem essas críticas vêm sendo feitas.
sentações. O Relator, ou permanece a maior parte O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot-
do tempo ao telefone, ou conversando com alguém, ta) - Está feito o esclarecimento.
ou concedendo entrevista à imprensa, ou, simples- O SR. NrSIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO -
mente, ausente sem qualquer justificativa. Gostaria Nobre Deputada, quanto à primeira pergunta, devo
de caracterizar o desrespeito àqueles que vieram a dizer a V. Exª que comecei a trabalhar aos doze
este plenário dar sua contribuição, não só V. Sª, anos de idade, no Banco Nacional, ou seja, na ini-
como todos os. outros que aqui se expressaram. Em ciativa privada, onde fiquei até 1962, quando fui con-
segundo lugar, pude verificar que V. Sª acompanhou vidado para ser oficial de gabinete do então Prefeito
todos os debates da Comissão Especial com afinco, do Distrito Federal. Em 1964, fui punido pelo Ato Ins-
dedicação e conhece o que lá foi feito. Gostaria ape- titucional, porque me posicionei contra o regime re-
nas da sua opinião em três aspectos fundamentais. volucionário. Fui preso e só tive uma saída; fazer
O primeiro é de grande importância, na medida em concurso para o Senado Federal, porque não se exi-
que V. Sª representa parte do setor público: o que se gia o atestado do DOPS. Fui a uma delegacia de po-
deu ao Banco Nacional corresponde ao valor por Iícia em Belo Horizonte exigir uma folha corrida, fiz o
que estão querendo vender a Vale do Rio Doce, por concurso e passei.
exemplo? Esses dados que estão sendo trazidos por Nobre Deputada, a questão de idade é muito
V. Sª surgiram em vários mom~ntos na própria Co- relativa, porque corremos o risco de acabar com a
missão Especial, na medida em que pudemos trazer maior força de trabalho deste País. Eu pergunto a V.
as prioridades do Governo relacionadas com as polí- Exª: qual jovem, sabendo que só vai se aposentar
ticas sociais. Diante disso, há algumas questões so- aos 65 anos, vai começar a trabalhar aos quinze,
bre as quais acho que V. Sª poderia opinar. A pri- vinte ou 25 anos de idade? Eu, não. Vou ficar à toa.
meira, refere-se à idade mínima, que já está entran- Para que vou gastar a minha vida? E o mal empre-
do na transição. Qual a repercussão que isso terá sário, como sói acontecer no Brasil, o que irá fazer?
dentro do serviço público? Eu, contribuir para a Previdência Social? Não vou

Em segundo lugar, no art. 4Q, no que se refere ser idiota. Vou contribuir só depois dos trinta anos,
ao art. 167 da Constituição, na medida em que se porque só vou me aposentar mesmo depois dos
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sessenta, 65 anos de idade. Por isso, sou favorável
ao tempo de serviço, independentemente de idade.

Com relação à segunda pergunta, teria de fa
zer um estudo mais detalhado. Confesso a V. Exª
que não tenho uma posição, não digo do funcionalis
mo, mas pessoal, para que eu possa responder a V.
EXª o que faria.

Quanto ao relatório, sua terceira pergunta,
como eu disse, fazer um relatório nesta Casa - vivi
nela por trinta anos - não é fácil. Foram muitas su
gestões, muitas imposições, muitos debates. Nesse
sentido, quero elogiar o Relator. Posso até não con
cordar com o relatório, mas não se pode negar o
exaustivo trabalho executado pela Comissão, da
qual V. Exª, com discursos extraordinários - rendo
minha homenagem a V. Exª -, trouxe argumentos
dos mais válidos.

Por isso, acatadas as sugestõ&S do Vicentinho,
cos companheiros obreiros, camponeses e trabalha
dores rurais, acho que foi atendido o servidor público
inativo, mas temos de modificar muitas das conquis
tas tiradas dos ativos. Como falo em nome dos inati
vos, peço perdão a V. Exª para limitar-me apenas a
ele~.

Sr. Presidente, com a permissão de V. EXª, dos
Srs. Deputados e dos Srs. Uderes aqui presentes,
quero fazer uma observação. Gostaria de indagar a
cada um dos Srs. Parlamentares o que seria da viú
va do homem, de imorredoura memória, Senador
Nélson Carneiro, a quem esta Casa, a Nação e to
dos nós devemos, se não fosse o IPC. Aconteceria
com ela o mesmo que ocorreu com a esposa do Se
nador Kairala, vítima de uma bala, que precisou la
var roupa em Brasnia para criar os seus filhos.

Por esse motivo nossas postulações e as dos
aposentados estão consubstanciadas nos seguintes
itens: pela limitação constitucional do salário do ser
vidor; contra qualquer privilégio inconstitucional ou
imoral; pela manutenção dos direitos constitucionais
da Constituição cidadã escrita nos arts. 40 e 41 na
sua íntegra; pelo exame e participação, com critérios
justos, da situação dos pensionistas e inativos do
IPC, para que não sejam prejudicados, após 34
anos de efetiva contribuição; contra a complementa
ção da aposentadoria pela previdência privada, por
que aqui já foram citados os exempios de CAPEMI e
GBOEx, que só enriqueceram seus proprietários e
seus diretores - e tomem cuidado com uma empre
sa italiana que se associa à Rede Globo, e fiquem
de olho na previdência privada; pela auditoria nas
contas da Previdência; pela administração quadri
partite dela entre empresa, empregado, aposentado

e Governo; pelo concurso público para ingresso em
qualquer área do serv~ço público; Rela estabilidade
do servidor.

Sr. Presidente, tomou-se lema, nos tempos de
globalização e neoliberalismo, fazer o máximo de
críticas ao servidor público e dar o mínimo de opor
tunidades ao trabalhador brasileiro, criador de toda a
riqueza nacional.

O Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá - Permi
te-me V. Sª um aparte?

O SR. NlslO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 
Com muita honra, nobre Deputado.

O Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá - Sr. Ní
sio, V. Sª viveu, durante largo tempo, no Parlamento.
Portanto, conhece o Legislativo e tem, já como apo
sentado - aliás, muito justamente -, acompanhado a
questão da previdência privada dos países da Amé
rica Latina. Isso não o preocupa, em razão dos futu
ros aposentados?

O SR. NlslO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO 
Nobre Deputado, a aposentadoria no Chile está
completando um ciclo. Começou a quebra das em
presas de aposentadoria privada naquele país. Bas
ta verificar isso em noticiário na imprensa. Essa é a
nossa preocupação. Quem afirmava, há trinta anos,
que o Banco Nacional quebraria? Foi o que aconte
ceu. Quando era funcionário, adquiri algumas ações.
V. Exª sabe quanto valem 30 mil ações? Nada. Em
compensação, o grupo controlador recebeu 1 milhão
de reais, para ser distribuído entre cinco pessoas,
que não preciso dizer quem são.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - Sr.

Presidente, solicito a palavra para apresentar uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot
ta) - A Presidência solicita ao nobre Deputado que
fundamente a questão de ordem.

O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - Sr.
Presidente, considerando que não existe número re
gimental em plenário neste momento, solicito a V.
Exª o encerramento desta sessão e a transferência
dos debates para uma próxima sessão, com audiên
cia no plenário. É impossível debater um assunto de
tamanha magnitude com pequeno número de pes
soas presentes.

Baseado no Regimento Interno, solicito a V.
Exª o encerramento da sessão e a transferência dos
depoimentos para uma próxima, que tenha audiên
cia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot-
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ta) - A Presidência comunica ao nobre Deputado Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
que, como se trata de Comissão Geral, criou-se a srªs e Srs. Deputados, Srs. dirigentes e líderes sin-
praxe de prescindir de número de Deputados em dicais, o tempo há de confirmar, mas minha convic-
plenário, porque os microfones dos gabinetes estão ção é a de estamos hoje, nesta Casa, vivendo um
ligados. Pelo lado prático, informo que há apenas dos mais importantes capítulos da história do nosso
dois convidados para falar. Depois, será a vez dos País.
Deputados. Creio que o mais racional é ouvir os dois Eu me orgulho de aqui estar testemunhando e
e deixar para amanhã os pronunciamentos dos Srs. compartilhando com os Srs. Deputados e líderes sin-
Deputados. dicais esta indiscutível demonstração do verdadeiro

O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - Sr. espírito democrático que govema a Nação brasileira.
Presidente, proponho a V. Exª- que a exposição dos O debate na busca de um consenso sobre a
dois convidados seja transferida para amanhã, com reforma da Previdência Social, um assunto que afeta·
uma audiência maior diretamente cada brasileiro, só poderia nascer nesta

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot- Casa e contando com a ampla participação dos legí-
ta) - Nobre Deputado, para a sessão de amanhã, a timos representantes da sociedade.
pauta já está definida. lamentavelmente, nobre De- Nós, Deputados Federais, em nome do povo
putado, certo ou não, criou-se essa sistemática, e a brasileiro, e os líderes sindicais dos trabalhadores e
Presidência, então, concederá a palavra aos próxi- empregadores aqui presentes, naturais porta-vozes
mos oradores. dos interesses daqueles que trabalham e constroem

O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - La- este País, temos o dever inalienável de dar novas di-
mento, Sr. Presidente. retrizes ao sistema previdenciário, como única forma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot- de garantir um atendimento digno e contínuo aos se-
ta) - Com a palavra o Dr. Nilton Molina, Diretor-Pre- gurados, aposentados e pensionistas.
sidente da ICATU Seguros. (Pausa.) Ausente. Embora algumas vozes discordantes insistam

Com a palavra o Dr. Saio Seibel, Primeiro er:" di~er o c?ntrário, a verdade é qu~ o povo br~i-
Coordenador do Pensamento Nacional das Bases lelro vive hOJe um momento de reaflrmação SOCial,
Empresariais (PNBE), último orador convidado a com ~xtensas fai~as ~a populaçã? readquirindo a
participar. (Pausa.) Ausente. capacld~de de agir ~oclalmente .. ~ ISSO só está sen-

Passa-se à chamada dos Srs. Deputados ins- do posslvel e,m razao da eS,tablhdade da moeda, o
critos. real, e do,efetiVO controle da Inflação. .

Com a palavra o primeiro orador, Deputado Vi- Po~er:"' para, assegurarm?s. a conso~ldação
cente Cascione. (Pausa.) Ausente. deste dlr~lto Inscnto na Constituição, pr~lsamos

O SR DEPUTADO CHICO VIGILANTE _ S ap~ova~ e Implement~r as reformas e~truturals que o
. . r. Pais ha tanto necessita e com as quais, tenho certe-

PreSidente, peço a palavra pela ordem. za, todo brasileiro concorda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot- A da Previdência Social é uma delas talvez a

ta) - Tem V. Exª a palavra. mais difícil, pois atinge indistintamente c~da cida-
O SR. DEPUTADO CHICO VIGILANTE - Sr. dão, trabalhador, empregador e nossas famílias.

Presidente, reitero a questão de ordem que fiz há As longas discussões sobre a reforma da Pre-
pouco, e de acordo com a sugestão de V. Ex:, peço vidência travadas a partir de meados do ano passa-
a suspensão dos trabalhos e ~ tr~nsferêncla para do no âmbito da Comissão Especial, desta Casa, e
amanhã da fala dos Deputados mscntos. as negociações com o Governo com a participação

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot- das entidades sindicais nos trouxeram até aqui.
ta) - Nobre Deputado.Chic? Vigilante, houve equívo- A proposta original apresentada pelo Governo
c~ por pa,rt~ da PreSidênCia. A~a~hã t~rem.o~ .ses- Federal sofreu alterações na Câmara e passou, pos-
sao ordl.nana, com Ordem do Dia, InclUSive, iniCiare- teriormente, a contemplar posições defendidas pelas
mos a discussão às 9 horas. lideranças dos trabalhadores. Se o Relatório final

Portanto, temos de prosseguir na lista dos ora- trazido a este plenário para votação não é o produto
dores inscritos, porque hoje se encerra a Comissão ideal pronto e acabado, temos que reconhecer que
Geral. houve avanços significativos. O resultado final está

Com a palavra o Deputado Duílio Pisaneschi. próximo de ser alcançado.
O SR. DUILIO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP. Ninguém, no exercício consciente do bom sen-
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so, pode discordar de que o sistema previdenciário O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Mot-
brasileiro não vai bem. Aliás, este não é um proble- ta) - Concedo a palavra à nobre Deputada Jandira
ma só nosso. Países desenvolvidos, conhecidos por Feghali.
seus sistemas de proteção social- a França, Alema- A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
nha, Suécia, Itália, entre outros - estão rediscutindo Presidente, sr-s e Srs. Parlamentares e senhores vi-
seus modelos por absoluta impossibilidade de man- sitantes, inicialmente quero expressar opinião sobre
tê-los. a chamada Comissão Geral. Na verdade, estamos

Nosso sistema é perverso, paga e atende mal atrasados. O Governo enviou a esta Casa sua pro-
aos seus segurados, aposentados e pensionistas. t posta de reforma da Previdência sem consultar nin-
caro para a sociedade, está a caminho da falência, guém. Talvez tenha feito, sim, algumas consultas
desestimula a aposentadoria voluntária, pelos baixos aos grupos financeiros, às seguradoras privadas e
benefícios pagos, e contribui para a informalidade àqueles que têm elaborado a proposta para o mun-
das relações de trabalho. do inteiro, porque não é só no Brasil que se faz re-

Por outro lado, temos a questão do setor públi- forma da Previdência. Mas fazer uma Comissão Ge-
co, com servidores desfrutando. do benefício da apo- ral às vésperas de uma votação no Congresso na-
sentadoria integral, às vezes com salário superior ao cional - quero que entendam isto -, é teatralizamos,
do servidor ativo. Resta também o caso dos funcio- entre aspas, o processo democrático, porque, na
nários das estatais, com seus fundos de pensão, em verdade, o plenário ficou vazio, a sociedade civil foi
ambos os casos pagos com significativos recursos ouvida pela minoria dos Parlamentares da Casa e,
do Tesouro Nacional. Não quero aqui simplesmente lamentavelmente, não teremos refletidas no relató-
condenar o conjunto desses trabalhadores, mesmo rio, nesta fase regimental, as alterações necessárias
porque boa parte deles têm sofrido com níveis sala- e de acúmulo dessas posições.
riais baixos. De ,qualquer forma, seja qual for o sist~ O que pretendemos com esta Comissão Ge-
ma a ser oferecido a eles, há de se buscar seu efeti- ral? Por que a realizamos assim? Para mostrar uma
vo equilíbrio atuarial, com contribuições compatíveis face democrática para a sociedade, para dizer que a
a serem pagas pelos beneficiados. sociedade discutiu ou interferiu no relatório? Acho

O argumento de que os superávits eventuais que o poder de interferência da sociedade se deu
da Previdência são sinais de que ela é viável, bas- muito mais no processo da Comissão Especial, e as-
tando uma melhor gestão, não pode ser levado a sé- sim mesmo foi limitado, insuficiente. Precisaríamos
rio; qualquer simples cálculo, mesmo com a neces- de um tempo maior de debates e de análises. Que o
sária eficiência administrativa, serve para dernons- Governo fizesse, pelo menos, o que as entidades fi-
trar a fraqueza de tal raciocínio. zeram e tivesse a preocupação de enviar ao Con-

Portanto, fica claro que a única alternativa a gresso Nacional e à Comissão Especial dados com
não ser defendida é a da manutenção do atual mo- fundamentação atuarial, porque nem isso o Governo
delo. Cabe, então, a nós a difícil e intransferível tare- conseguiu fazer. Estamos cometendo a maior irres-
fa de reformarmos já a Previdência Social, recupe- ponsabilidade neste País, ao votar uma reforma da
rando sua capacidade de atender aos segurados, Previdência sem conhecer os impactos financeiros,
principalmente os de baixa renda, abrindo-se, ao as alterações contábeis, mas sabemos da repercus-
mesmo tempo, alternativas de complementação de são social que essa reforma trará.
benefícios, pública ou privada, para as faixas sala- Não quero entrar numa análise detalhada do
riais mais altas. relatório do Deputado Euler Ribeiro, porque ainda te-

Enfim, os 16 milhões de aposentados e pensio- remos a chance de fazê-Io, mas quero pelo menos
nistas e os 33 milhões de trabalhadores ativos con- contextualizar politicamente o que estamos fazendo
tribuintes da Previdência, bem como os milhões de aqui. Sabemos que a lógica da política econômica
servidores públicos, civis e militares, ativos e inati- do Governo tem sido buscar recursos em todas as
vos, aguardam com enorme expectativa o desfecho áreas para o seu caixa único, para garantir a respos-
da reforma em questão, confiando na serenidade e ta aos seus juros altos, às suas dívidas públicas,
responsabilidade de seus representantes, que so- que vêm explodindo a cada dia e a cada mês. Não
mos nós. tenho a menor dúvida de que os recursos da seguri-

A história vai registrar nossas atitudes, as dade, o segundo maior orçamento deste País, estão
quais serão julgadas no futuro. no alvo. E não é de hoje. Basta ver as medidas pro-

Muito obrigado e que Deus nos ilumine. visórias e os desvios permanentes dos recursos da
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seguridade para cobrir os rombos no Tesouro, que instrumento: o rolo compressor da maioria. Tenho
não são rombos de um déficit público primário, por- absoluta certeza de que haveremos de sensibilizar
que esse nós não temos. As nossas despesas são esta maioria para examinar com cuidado aspectos
menores do que a nossa receita, mas os rombos desse relatório. Não tenho a menor dúvida de que a
são causados pela nossa entrada irresponsável na maioria desta Casa, neste tema, terá influência da
ciranda financeira, pelo caminho da política econô- opinião da sociedade civil e deverá ter a sensibilida-
mica que este Governo escolheu, da contração mo- de de quem lida com 150 milhões de brasileiros,
netária e de uma relação cambial artificial e falsa. mas que não está lidando com uma discussão se-

Estamos, hoje, numa situação de retração eco- cundária.
nômica, de crescente desemprego, numa quebra ge- É inimaginável admitir o grau de desconstitu-
ral do setor produtivo. E queremos discutir a Previ- cionalização do regime geral da Previdência, que
dência sem considerar esses fatores. Queremos dis- está no relatório do Deputado Euler Ribeiro. Até
cutir a Previdência sem discutir os modelos interna- mesmo a pensão, por morte da mulher ou do ho-
cionais que servem de referência aos mentores des- mem, para o seu companheiro ou cônjuge e depend-
sa proposta. Queremos discutir a Previdência sem entes sai do texto constitucional. Os trabalhadores
fazer uma análise aprofundada dQ que ocorreu em rurais, diferentemente daquilo que se divulgou, tive-
outros países com alteração no mesmo rumo. ram gravíssimos prejuízos como este texto. Os ser-

Hoje, o Chile tem uma previdência quebrada, viàores públicos só terão prejuízos neste texto, e
com mais de 40% da população fora do sistema pre- não estou falando dos privilegiados, mas da massa
videnciário e um fundo de pensão que tem mais de de servidores públicos que não está nem acima dos
60% do PIB. Aí pergunto: é isso que queremos para cinco salários mínimos na aposentadoria.
o Brasil? Agora quero chamar a atenção aos senhores

Quando discutirmos ás prioridades do Gover- para os aspectos estruturais. O artigo que fala dos
no, que joga bilhões de dólares no sistema financei- recursos da Previdência quebra o que a Europa hoje
ro privado, nós podemos ter clareza de que a FE- busca e que já tivemos no texto constitucional de
BRABAN consegue fazer a pauta até mesmo no 1988. Sr. Relator, está quebrada no seu relatório a
Congresso Nacional, além de fazer a pauta do Exe- diversificação de fonte da Previdência e está permiti-
cutivo, que tem como prioridade a sua relação com o da, obviamente, a possibilidade de desvio de recur-
sistema financeiro privado. E é dentro desse contex- sos de outras fontes. No seu texto, no art. 21 das
to que quero analisar o relatório do Deputado Euler Disposições Transitórias, quando se estabelece o
Ribeiro, que teve uma versão mais distanciada da teto de dez salários mínimos, até um certo ponto
proposta governamental. Foi um relatório que, em está garantido o teto de dez vezes o piso. A partir de
questões estruturais, teve grandes méfitos, mas, la- uma maliciosa vírgula, vem uma forma de reajuste,
mentavelmente, no processo que se deu, o relatório que é a mesma que serve hoje para aqueles que se
vem se aproximando da proposta original do Gover- aposentaram com oito, sete ou seis salários míni-
no. O grande teatro, a grande armadilha que se mos e que hoje ganham um, um e meio ou dois, por-
montou com o movimento sindical favoreceu e legiti- que a forma de se preservar o valor real não é esta
mou muito a atitude do Governo na contra-ofensiva que está definida na lei salarial para os inativos, da
no Congresso Nacional. mesma forma que o teto de dez, em dois anos, tal-

O relatório do Deputado Euler Ribeiro, na sua vez seja de três. Esta é uma forma muito especial
quarta versão, aproxima-se muito mais na proposta de se manter a previdência pública, cobrindo os
original do Governo: 'que Visa tirar direitos e, a médio dez, os três ou até os cinco, conforme proposta
prazo, implodir a Previdência Pública e facilitar o se- original do Governo, e o restante todo seria cober-
tor das seguradoras privadas. to pela previdência complementar, provavelmente

Não quero tirar o mérito do Relator. Não quero privada.
negar o enorme esforço da Comissão Especial. Conto com a sensibilidade do Relator para ob-
Quero aqui aproveitar para destacar a atitude do De- servar G\3rtos aspectos estruturais. Não estou dizen-
putado Jair Soares, que conseguiu simbolizar o que do que houve má-fé do Relator, nem que há má-fé
o Legislativo deveria ter: independência em relação de vários Parlamentares que estão informados de
ao Executivo. Na medida em que na Comissão Es- uma determinada ótica e de uma determinada ver-
pecial havia obstáculos, dificuldades, avocou-se ao são. Quero discutir no sentido político. O que está
Plenário para aqui tentar de novo usar aquele velho neste texto levará, inevitavelmente, a médio prazo, à



Durante o discurso da SrJ! Jandira Feg-
hali o Sr. Adylson Motta, § 2f!. do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Pe
rim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ránaldo Pe
rim) - Consulto os SI'S. Parlamentares a respeito da
possibilidade de diminuirmos o tempo regimental
mente permitido, de dez minutos, para que possa
mos ter condição de ouvir o maior número possível
de Deputados presentes.

Os Srs. Deputados que estão de acordo per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Tem V. Exªa palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, considero essa uma sugestão válida,
mas surgiro, se V. Ex!! concordar, que o tempo fique
a critério dos oradores. É evidente que eles procura
rão falar o mais breve possível, mas, quanto aos
poucos Deputados que se inscreveram, estão pre
sentes e querem falar, deve ser permitido que falem
durante os dez minutos. E: claro que teremos o bom
senso de diminuir nosso tempo, em decorrência do
esvaziamento do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - A Presidência continuará adotado o tempo de
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implosão da Previdência pública e ao favorecimento dez minutos. Os Srs. Parlamentares que puderem
das seguradoras privadas. deverão ser os mais concisos possíveis.

Além disso, com o grau de desconstitucionali- Convido a fazer uso da palavra, como próximo
zação que há no texto dos arts. 201 e 202, estare- orador inscrito, o ilustre Deputado Sérgio Miranda.
mos ferindo direitos objetivos dos trabalhadores em O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
geral. A transformação do tempo de serviço em tem- Presidente, srªs e Srs. Deputados, ilustres convida-
po de contribuição é extremamente maléfico e equi- dos que compareceram à Casa para debater o rela-
vocado para a realidade brasileira e para os servido- tório do Deputado Euler Ribeiro, que altera em pro-
res. Lamentavelmente, a supressão no texto das fundidade o sistema de Previdência pública, o regi-
vantagens de quem está na ativa, em relação aos me dos servidores e dos militares e o financiamento
inativos levará, inevitavelmenté, a uma quebra de da Previdência, há uma frase muito usada pelos
paridade, porque o Govem~ dá abonos, gratificaçõ- americanos, que dizem o seguinte: quando se pro-
es e promoções, sem repassá-los aos inativos. Isso cura muito deslindar um problema, follow the mo-
representa a quebra da paridade, sem falar na eva- ney, ou seja, siga o dinheiro. Compreenderemos,
são pelo estabelecimento da idade mínima, já no pe- talvez, o projeto de reforma da Previdência se se-
ríodo da transição. guirmos o dinheiro. No caso, seguir o dinheiro públi-

Portanto, Sr. Presidente, temos muitas preocu- co e discutir o financiamento da Previdência.
pações com este relatório, que se foi modificado ao Meu raciocínio, Sr. Presidente, nobre Deputado
longo do tempo e que se aproximou da proposta ori- mineiro que preside esta sessão, é de que o Gover-
ginal do Governo, que é a pior de todas e que fome- no, de certa forma, não conseguiu impor suas teses,
cerá, inevitavelmente grupos privados neste País. mas plantou suas sementes num terreno bem adu-
(Palmas.) bado. É evidente que a proposta do Governo foi a

proposta definida ontem pelos líderes empresariais,
a proposta defendida pelo Instituto Atlântico. A pro
posta do Governo, na sua base, era a privatização
aberta da Previdência, era o mesmo que colocar,
como limite máximo, três salários mínimos. Por outro
lado, não o conseguiu, porque a reação não só da
opinião pública, mas também de setores significati
vos da Casa, contrapunha-se a essas teses. O Go
verno manobra e manobrou. Conseguiu uma vitória
parcial, e ele não sai derrotado da reforma da Previ
dência.

Para compreendermos onde se situa a vitória
do Governo, olhemos não apenas as novas regras
para o regime geral, não só as mudanças em rela
ção aos servidores públicos e militares, mas também
o financiamento. Qual a compreensão que tenho so
bre a essência de um amplo plano de reforma que
estamos realizando no Brasil?

Chamo a atenção para o seguinte: não se pode
discutir a reforma da Previdência desligada das re
formas administrativa, tributária dos direitos sociais.
É uma articulação única, com seus vários aspectos.
Tentar separar essa di~ussão e tratar cada ponto,
apenas voltado para aquelas questões de interesses
restritos, não serve para captar a essência da refor
ma da Previdência.

Quanto à questão do financiamento, qual a
tese básica, Sr. Presidente? Estamos vivendo a alte
ração do Estado brasileiro. Trabalho na Comissão
de Orçamento, procurei compreender esta questão



O que o Relator faz? Já se disse que foi um
destaque apresentado numa votação anterior, por
que o relatório que discutiremos foi alterado profun
damente.

Já se designou cedo o mérito disso à nobre
Deputada Jandira Feghali - a Emenda Serra. Ternos
duas emendas: a Emenda Serra e a Emenda Murilo
Portugal. A Emenda Serra, quando a Relator distor
ce e apresenta a questão de que todos os recursos
serão destinadas para pagar os benefícios previden
ciários - dá um tom grandiloqüente -, todos os re
cursos da folha, apenas dela. Os recursos prove
nientes da folha serão destinados a pagar os benefí
cios previdenciários.

Ora, Sr. Presidente, quando o Relator for diso:
cutir esse aspecto com o Plenário, terá de justificar
as três .páginas inseridas em seu terceiro relatório,
justificando com citações, inclusive da tributarista
Sulamis Dain, de que a folha de pagamentos é insu
ficiente, pelas mudanças nas regras do trabalho,
para financiar a Previdência. Ele cita vários autores
em três páginas. E no relatório final, segundo dizem,
a Emenda Serra prevaleceu, deixa todas as verbas
de contribuições para o Governo.

A outra questão básica do financiamento: esta
va incluída em um dos vários relatórios a compreen
são de que os recursos das contribuições sociais de
veriam ser geridos pela seguridade, até pelo Ministé
rio da Previdência Social. Aí, surge a chamada
Emenda Murilo Portugal - a primeira foi a Emenda
Serra. Aliás, não sei se V. ExªS sabem, o Dr. Murilo
Portugal é o homernforte da República, é mais forte
que os Ministros, é mais forte, em certas circunstân
cias, que o próprio Presidente, porque é o homem
do dinheiro, é o homem que está ali para cumprir os
planos. E o Dr. Murilo Portugal fez um destaque su
pressivo e suprimiu isso. Não existe mais essa vin
culação da arrecadação feita por um único órgão
vinculado à Seguridade Social.

Então, Deputados brasileiros, sigam o dinhei
ro, follow the money, e V. Exªs compreenderão o
conteúdo da reforma da Previdência, da reforma
administrativa, da reforma dos direitos sociais. Si
gam o dinheiro, é o conselho que dou a V. Exªs.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Convido para fazer uso da palavra, como pró-
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das finanças públicas, discutindo na Comissão, e se- área SOCial, de saneamento, na área de saúde; po-
gui um ditado popular, caros ouvintes, que diz: onde dia-se pagar todo o EPU. Isto ainda daria oportuni-
está o seu dinheiro, aí também está o seu coração. dade a um questionamento, porque a concepção da
Como o Governo gasta o dinheiro público? Aí estão atividade-fim estava localizada na emenda do Rela-
as preferências do Governo. Há uma mudança na toro
estrutura do Estado brasileiro. Não temos mais o Es-
tado desenvolvimentista de JK, não temos mais o
Estado grande potência, I?rasil grande potência dos
militares. Temos hoje um Estado monetário, a partir
de um projeto de inserção dependente na globaliza
ção orientada, principalmente pela área do dólar. Te
mos um Estado cuja função precípua é pagar a esta
bilidade. Vamos pagar neste ano, segundo o Orça
mento, 22 bilhões de dólares de juros. O investimen
to público nas estradas, o investimento público na in
fra-estrutura do País foi programado para ser de 12
bilhões de dólares em 1995. Sabem quanto foi gas
to, Srs. Deputados? Quatro bilhões e 600 milhões. E
quando ocorrem as tragédias, quando as pessoas
abrem os jornais e ficam surpreendidas com os de
sastres durante o lazer do carnaval, o Brasil fica per
plexo. Mas não se responsabiliza pela falta de crité
rios do Governo Federal, que gastou com os juros.

Há uma mudança no Estado brasileiro, e ela se
reflete na Previdência. Sua essência é que o Estado
brasileiro cada vez mais se desobriga dos gastos so
ciais,. da indução ao desenvoivimento econômico,
dos gastos em infra-estrutura, para resgatar a maior
parte dos fundos públicos, para garantir a globaliza
ção dependente dos interesses americanos. Esta é
a essência. E vamos descobri-Ia com clareza quan
do se discute o financiamento.

Srs. Deputados, na Constituição de 1988, pre
valeceu a tese do conceito de seguridade, financia
do de forma ampla pela sociedade, unindo previdên
cia, assistência social e saúde. De certa forma, po
demos acompanhar o que sucedeu na reforma da
Previdência, por intermédio dos quatro relatórios
apresentados pelo Deputado Euler Ribeiro. Eu já
soube que vem aí um quinto relatório. Na terça-feira,
serão apresentadas novas mudanças. Espero que
isto não se realize.

Qual é o mistério? Vamos entendê-Io. Primeiro,
a atividade-fim, uma preocupação do PMDB, partido
do qual faz parte o nobre Relator, de que as verbas
das contribuições sociais, cuja finalidade seria o fi
nanciamento da Seguridade Social e que o Governo
usurpa, transfere para outras finalidades, escamo
teia, seriam, pelo relatório, destinadas à atividade
fim.

Depois, colocou-se uma vírgula. Seria a ativi
dade-fim, mas se poderia pagar o investimento na
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ximo orador inscrito, o ilustre Deputado Aldo Rebelo.
(Ausente.)

Convido o ilustre Deputado Humberto Costa.
(Ausente.)

Convido o ilustre Deputado José Genoíno. (Au
sente.)

Convido o ilustre Deputado Gerson Peres. (Au
sente.)

Convido o ilustre Deputado Eduardo Jorge.
O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.

Presidente, srªs e Srs. Deputados, falo para os qua
torze Deputados presentes, para os funcionários,
para os representantes das entidades da sociedade
civil ainda presentes e para algum Deputado que, de
savisadamente, tenha deixado o microfone ligado e
ouve esta sessão transformada em Comissão Geral.

Na verdade, Sr. Presidente, vou poupá-los e
pedir até que algumas opiniões, artigos e trabalhos
que fiz a respeito sejam transcritos nos anais, para
que sirvam como subsídios.

Não vou perder, porém, a oportunidade de fazer
alguns comentários para aqueles ~ue tiveram a pa
ciência de ficar. Além do mais, não é tão tarde ~im.

Estamos numa quarta-feira, e são 18h30min ainda
Faço, então, um primeiro comentário, exata

mente sobre a tal Comissão Geral. Vejam bem: es
tou aqui ao lado do. nosso Relator, que pacientemen
te, aliás, participou desse processo ontem e hoje,
diga-se de passagem, e quero relembrar as audiên
cias públicas· que fizemos na Comissão Especial,
sempre lotadas, com gente batendo na porta para
entrar, e os Deputados, mediando quem podia en
trar, porque as salas eram pequenas e insuficientes.

Aquelas audiências que o Rela10r e o Presidente
da nossa Comissão, o Deputado Jair Soares, que tão
bem conduziu o processo enquan10 existiu, fizeram
pelos Estados foram chamadas de circo, lembra o Re
lator Euler Ribeiro, por algumas autoridades da Repú
blica. Participei de algumas, lotadas, com centenas de
pessoas, dezenas de entidades dando sugestões, criti
cando, discutindo, e depois o Presk:lente da Câmara
dos Deputados, de forma autoritária e irresponsável,
dissolveu a Comissão que estudou durante meses 
trinta ou quarenta Deputados durante meses se apro
fundaram no assunto - e ia dar o seu parecer técnico e
político sobre o relatório. A Comissão foi autoritária e
irresponsavelmente dissolvida

Autoritariamente porque, a meu ver, impediu
que os Deputados do Governo e da Oposição pu
dessem ter seus destaques apreciados. Aqueles que
elaboramos, discutimos e apresentamos no tempo

regulamentar. Tivemos esse direito cerceado. Irres
ponsavelmente, porque impediu que aq!Jeles trinta
ou quarenta deputados que se aprofundaram duran
te meses a fio nesse ássunto, com- reuniões sempre
plenas e cheias de participantes, dessem a"Sua opi
nião sobre o relatório e preparassem, para os outros
400 deputados que não tiveram a mesma oportuni
dade de acompanhar as discussões, tampouco de
ter a mesma riqueza de informações, uma votação
prévia. Essa é a função da comissão especial e das
comissões permanentes: dar parecer técnico e políti
co prévio que prepare, aplaine o caminho da vota
ção no Plenário, para os outros deputados que não
tiveram o mesmo tempo para se aprofundar. Foi cor
tada essa oportunidade, esse direito dos deputados
e dos partidos no Congresso Nacional.

Fizeram esta Comissão Geral dizendo que aqui
haveria uma discussão, a sociedade civil seria ouvi
da e os deputados participariam. Não vejo nenhum
dos líderes, com exceção do Deputado Sérgio Mi
randa; também não vejo nenhum membro da Mesa,
com exceção do Deputado Ronaldo Perim, partici
pando do processo. E não me digam que é porque
estamos no final, porque este plenário está vazio as
sim desde o começo. Ontem, às 18h, pedi que se
encerasse a sessão porque estava com vergonha
dos nossos convidados, pois não havia mais do que
vinte deputados presentes. Nenhuma das lideran
ças, que dizem ter.negociado em algum lugar, algum
acordo, acompanhou o processo. Só na hora em
que havia luzes de refletores. Enquanto gravavam
imagens para os jornais da televisão, eles estavam
aqui. Falaram uns dois ou três que têm espaço na
mídia e foram todos embora.

Esta Comissão Geral não passa de uma farsa,
de um verniz para justificar uma votação que teve o
seu ápice abortado quando foi encerrado, de forma
autoritária e irresponsável,. o processo da Comissão
Especial. (Palmas.)

Eu não poderia deixar de falar o que sinto em
relação a esse processo. Conversei com o Deputado
Gerson Peres há pouco sobre o assunto, e é claro
que sou a favor da pressão popular, da mobilização;
do diálogo da sociedade civil com o Congresso, com
as Assembléias de Deputados e Câmaras de Verea
dores. Esse é um dos pontos mais caros do meu
partido. Mas nunca vi tal tipo de humilhação, de ex
clusão - a grande massa, 99,5% dos Deputados, se
jam eles dos partidos conservadores ou esquerdis
tas - como o que aconteceu no final do ano passado
e no começo deste ano, nesse processo de formula
ção do relatório que aqui vai ser votado.



DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
aaRADOR:

SEGURIDADE SOCIAL É SOLIDARIEDADE

Eduardo Jorge
Em uma democracia, um partido de oposição,

um sindicato, um movimento social pode e deve re
sistir com manifestações públicas pacíficas contra
propostas de políticas públicas ou iniciativas legisla
tivas com as quais não concorde. Ao mesmo tempo,
porém, deve oferecer sua opção, sua alternativa
concreta. Essa alternativa pode inclusive ser quero
que tudo fique como está. Ou pode ser quero aper
feiçoar, mas tenho outros caminhos.

No caso da reforma na área da seguridade so
cial, não mudar é perpetuar injustiças e ameaçar a
viabilidade do sistema como um todo. Mudar no sen
tido da privatização é liquidar um dos únicos progra
mas redistributivos no nosso País, aprofundando a
desigualdade social.

A Proposta de Emenda Constitucional nº
172193, de minha autoria, já refletia uma preocupa
ção bem anterior de, por um lado, defender o con
ceito e programa de seguridade social iniciado pela
Constituição de 1988 e, por outro lado, procurar mu
danças para corrigir aspectos que conflitam com os
princípios de universalidade, democratização, seleti
vidade e eqüidade e dar estabilidade financeira ao
sistema. Ela nasceu de debates no Congresso, entre
parlamentares de vários partidos, inclusive com cen
trais sindicais e associações de aposentados.

Quais são suas orientações básicas?
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Os deputados que não participaram da Comis- contra o relatório de S. Exª- Mas, eu não quero aqui
são precisam saber o que aconteceu. Havia momen- ficar colocando a culpa no Relator, porque se argu-
tos em que o Deputado Jair Soares, Presidente da ma culpa o Relator teve, foi no sentido de não ter
Comissão, convocava a reunião de manhã, com a dado um basta às pressões indevidas que todo o
Comissão instalada, todos nós presentes, entidades tempo; inclusive pessoas do seu próprio partido, do
esperando para ouvir - porque era sempre aberta à seu próprio Govemo, fizeram sobre S. Exª
discussão -, mas a reunião não se iniciava, porque, Então, Srs. Deputados, quero fazer algumas
em algum lugar, estava se discutindo alguma coisa considerações, não propriamente sobre o mérito,
para ser acrescentada ao relatório. O Deputado Jair que vamos ter a oportunidade de discutir, no enca-
Soares era obrigado a suspender a~ reunião da ma- minhamento de votação. Sr. Presidente, peço a
nhã; reconvocava-a para a tarde; os deputados e os transcrição de alguns documentos, repito, e quero
representantes das entidades 'iam, e ficávamos es- dizer que votarei contra, fazendo nossos destaques.
perando. Mas, em algum lugar, algumas pessoas Espero que o substitutivo seja rejeitado e que, logo
estavam conversando sobre algo, que ninguém sa- em seguida, o projeto original do Governo seja rejei-
bia o que era, que deveria ser incluído no novo rela- tado também, para que seja reaberto realmente um
tório. E era assim de manhã, de tarde, de noite. A processo de discussão democrática sobre essa re-
Comissão tentando apresentar e votar os destaques, forma, a mais importante para o povo brasileiro.
e não tinha autorização - não regimental, mas políti- Vamos derrotar o relatório, vamos derrotar a
ca - das Lideranças dos maiores partidos para a1a- proposta do Governo e reabrir, repito, o processo
vancar o processo. Foi esse o procedimento, que democrático de reforma da Previdência no Brasil!
considero humilhante não só para os partidos de
oposição, que são minoria, mas, ainda mais, para os
deputados dos partidos da maioria, que não sabiam
de nada do que estava ocorrendo e sendo negocia
do. Foi esse comportamento que levou ao Frankens
tein que chegou aql.U para ser apreciado por V. ExªS

Não quero crucificar o DepLtOOo Euler Ribeiro.
Nesse processo, é preciso haver bodes expiatórios. Nos
processos políticos autoritários, selll're há alguns bodes
expiatórios, que têm de ser malhados como um Judoo.
Um dos escolhidos para esse papel é o Relator da pro
posiçOO. Alguns deputados, entidades e jomais chega
ram até a fazer ~usações pessoais contra S. Exª-, numa
tentativa de destruí-lo política e pessoalmente. Não que
ro chegar a esse ponto. O DeputOOo Euler Ribeiro sabe
disso, porque fui doo primeiroo pessoas a discutir, a c0
nhecer uma doo primeiras versões do seu relatório.

Divirjo da concepção do relatório. Vou votar
contra. Há concepções estratégicas no PT, como,
por exemplo, a questão do regime básico e univer
sal, com critérios unificados até dez salários míni
mos e, a partir daí, a Previdência complementar pú
blica ou privada, a questão da gestão social pública
já contemplada na Constituição, com uma transição
negociada, não autoritária, que permita sejam res
peitados os direitos e que não sejam feitas injusti
ças, não provocando o desmonte do aparelho do Es
tado com uma enxurrada de recursos do Poder Judi
ciário, como vai acontecer. S. Exª sabe muito bem
que há uma série de concepções estratégicas no
seu relatório, que não contempla as minhas nem as
do meu partido; por isso, votaria contra e vou votar
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1) Defender a seguridade social prevista na dos filhos e com redução da jornada de trabalho
Constituição como uma articulação entre assistência quando hOLNer o trabalho doméstico.
social, saúde e previdência, com financiamento inte- 9) A transição deve preservar os direitos adqui-
grado e orçamento próprio. É a superação dos anti- ridos e a expectativa de direitos. As regras devem
gos conceitos mais estritos de seguro social, que proteger os atuais aposentados e os trabalhadores
priorizavam quem contribuía diretamente. Passa a que estão nos atuais sistemas. Os novos devem in-
ser um direito da cidadania. Nada mais correto, pois gressar diretamente nos critérios reformados. Uma
afinal, a maior parte do financiamento sempre foi transição mais abll.4lta, até desejãvel em certos ca-
pago indiretamente por toda a população. sos, provavelmente encontraria obstãculos jurídicos

2) Uma gestão que seja pública e não mera- intransponíveis no Estado de Direito.
mente estatal. No comando, inclusive administrativo, 10) O financiamento da seguridade só pode ser
estarão representantes do Governo, dos trabalhado- pensado em sincronia com a reforma tributãria, pois
res, dos empresãrios e dos aposentados, com rnan- as atuais contribuições representam praticamente
dato outorgado pelo Congresso Nacional. Com isso 50% do arrecadado pela União.
estaremos enfrentando com mais ~câcia as fraudes A Previdência, acossada por distorções corpo-
e as sonegações por parte dos empresãrios, além rativas, por mudanças de perfil dernogrãfico e pelo
dos desvios de recursos e clientelismo por parte do crescimento da economia informal, necessita de mu-
Executivo federal. danças estruturais. Mas ainda não estã falida, não

3) Uma previçlência pública bãsica geral que precisa ser reformada a toque de caixa. Mesmo na
proteja a faixa dos trabalhadores brasilf?iros situados hipótese de uma renúncia da chamada dívida históri-
entre um e dez salãrios mínimos. Eles são 90% de ca da União, seu fôlego permite um debate amplo,
nossa pop'ulação. Nela todos estariam incluídos sem com transparência nas suas contas.
exceção, se~idores civis, militares, ~rab~lh~d~res Porém, o que quero é levantar um outro fator
u~banos, ruraiS, ~utônomos, etc:, co~ Iguais direitos determinante para as mudanças, o da justiça, da
e deveres. O regime é de repartição Simples. eqüidade. Não devemos concordar com a manuten-

4) Acima de dez salãrios, seria previdência ção de benefícios não-universalizãveis.
co~plementar,. fa?ultativa, pública elou privada ~Io A seguridade social deve ser uma rede de pro-
reglm~ de capitalização. Esse é um fato econôm.JCO teção das fammas brasileiras e agir no sentido redis-
e social que deve ser regulamentado para eVitar tributivo em um país fortemente desigual como o
ab~sos e sub~í~ios injustificâve.is, de form~ a que o nosso. Dessa forma não é responsãvel fechar os
Pais s~ benefiCie da.sua ~acldade de ativar e de- olhos às ameaças a sua estabilidade. Os partidos
mocratlzar a economia nacional. socialistas e populares não podem fugir do desafio

5) Reformular a aposentadoria por tempo de de decifrar essa esfinge.
serviço introduzindo o fator renda. na suaconcessão.. . .
Para os trabalhadores de baixa renda, exigências A neflGC.laçáo sobre a reforma da Previdéncla
menores quanto a tempo de contribuição elou servi- SIgnifica um avanço ~as re/a~~; entre
ço e idade. Para os trabalhadores de renda mais Governo e sociedade clvi/.
elevada, maiores exigências. O MÉTODO E O PRODUTO

6) As aposentadorias especiais ou diferencia- Nao
das devem todas ser consolidadas numa lei comple- .
mentar que especifique os fatores que justifiquem Preclsa.mos chegar a uma fónnul.a que nao
sua concessão. É prioritãrio, porém, como mecanis- prejudique os trabalhadores mais pobres
mo protetor, a redução da jornada de trabalho. Com esse acordo, não! Com outro acordo me-

7) Aposentadoria por idade unificada em 60 Ihor, sim. Em primeiro lugar, porque nesse acerto que
anos, para aqueles que não consigam aposentado- hoLNelnoo howe nOO se melhora em nada a situação
ria por tempo de serviço. É necessãrio abrir exceção atual dos trabalhadores frente à Previdência. Em se-
para trabalhadoras rurais (55 anos), por um período gundo lugar porque, caso definitivo, ele bloqueia qual-
que ficaria garantido nas disposições transitórias. quer possibilidade de uma verdadeira reforma

8) Homens e mulheres, com regras uniformes É preciso deixar claro que sou totalmente favo-
de bef.lefícios. A compensação pelas especificidades rãvel a que entidades da sociedade civil estabele-
da mulher deve ser dada através de maiores benefí- çam diãlogo com o Executivo, como fizeram as cen-
cios na época da maternidade, nos primeiros anos trais e o Presidente da RepCblica, sobre os mais va-



Brasília, 30 de janeiro de 1996

·Sr. Relator Deputàdo Euler Ribeiro
Detalhando melhor a sugestão apresentada no

meu voto em separado, relacionado à polêmica
questão tempo de serviço e visando colaborar na
preparação da redação final de seu relatório, apre
sento-lhe a se~uinte proposta de texto:

Art 202. É assegurada aposentadoria,
nos termos da leL................................•....;...•..

/I - Após 35 anos de trabalho ao ho
mem e após 30 anos à mulher, ou em tempo
diferente condicionado aos fatores renda,
tempo de contribuição e idade definidos em
lei complementar.

Para a lei complementar visando um acordo
prévio apresentamos os seguintes exemplos:

Terrpo de Serviço (TS) X Tempo de Contribuição (TC)
(Tempo de Trabalho)

1) TS F[jnção: TC
Renda

Renda TC TS

1-sm 5 anos 30 anos

2-sm 8 anos 35 anos

5-10 sm 10anos 35 anos

+10sm 20 anos 35 anos

+20sm 30 anos 40 anos

+30sm 40 anos 40 anos

Observação: - Mulher TS: 30 anos
- Moratória de 5 anos no aumento do tempo de con
tribuição. Após isto aumento de 6 meses por ano.

2) TS Função: Te
Renda
Idade mínima
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riados temas da atualidade e que, se possível, che- prejudique os trabalhadores mais pobres. Julgo ne-
guem a consensos e pactos. A questão é o como, e cessário introduzir o fator renda como critério. Para
sobre qual conteúdo se chegar ao acordo. trabalhadores de baixa renda, menores exigências

Por exemplo: no caso tratado, não é correto de tempo de serviço, contribuição e idade. Para tra-
marginalizar ou diminuir o Congresso Nacional como balhadores de renda mais elevada, maiores exigên-'
se fez e prejudicar o potencial de mobilizações po- cias. Os próximos passos é que vão nos dizer se
pulares possíveis para influir no processo. realmente se quer um diálogo ou apenas se usou de

Quanto ao conteúdo esboçadq,os pontos posi- um~. armadilha para em seguida facilitar o massacre
tivos, situação dos rurais, das mulheres e dos dez· polltico nas votações do Congresso.
salários mínimos, já estavam acertados com o rela- COMI$SÃO ESPECIAL DESTINADA A
tor nas últimas rodadas de negociação, inclusive su- APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA
geridas pelo próprio PMDB. , À CONSTITUiÇÃO NQ 33-A, DE 1995

Já no caso da aposentadoria por tempo de ser- .,
viço, na versão da CUT, mantém-se tUQo como está,
o que não é bom para os trabalhadores mais pobres.
Não se aperfeiçoa a proposta do relator para os ser
vidores. Não se avança a questão da previdência
complementar.

É vago quanto aos mecanismos de gestão pú
blica. Não se garante o bloqueio dos desvios de re
cursos da Previdência pelo Executivo. Não melhora
os critérios de transição. Assim, vamos insistir nas
mobilizações, nas negociações com o Executivo e
no Congresso pelas propostas que consideramos
necessárias para uma reforma mais profunda:

1) fortalecimento da Previdência pública: o ele
mento chave é a centralização da arrecadação de
topas as contribuições sociais federais, sob o contro
le da própria seguridade, dando conseqüência a seu
orçamento exclusivo;

2) gestão pública: não mantê-Ia meramente es
tatal como hoje. Explicitar na atual emenda a gestão
quadripartite com trabalhadores, aposentados, em
presários e Estado;

3) regime básico universal: iguais direitos e de
veres para todos, inclusive servidores civis e milita
res, na faixa entre um e dez salários mínimos;

4) previdência complementar: pública ou priva
da, nas faixas acima.de de~ salários mínimos. No
caso dos fundos de pensão, preservar a proporção
2/1 nas contribuições patrões/empregados;

5) financiamento da seguridade: só pode ser
pensado junto com a reforma tributária;

6) transição: precisamos de uma transição
mais gradual, sem injustiças e que seja viável políti
ca e juridicamente.

Além desses pontos estratégicos, outros exi
gem melhor discussão, por exemplo a necessidade
de preservar, porém de forma reformulada, a apo
sentadoria por tempo de servi~.

Precisamos chegar a uma fórmula que não
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faz um mero aceno a uma futura participação da so
ciedade;

9) que não assegura a arrecadação, adminis
tração e aplicação dos recursos da Seguridade
Social por instituição própria, não impedindo, as
sim, os freqüentes desvios realizados pelo Poder
Executivo.

Nesse sentido, entende o PT, a importância de
as Centrais Sindicais continuarem suas mobilizaçõ
es e negociações, tanto com o Executivo, quanto
com o Congresso Nacional, de modo a precisar me
lhor as suas propostas.

Entende ainda a Bancada que, tanto a emenda
original do Governo, quanto o Relatório Euler e o
possível acordo Centrais/Executivo não respondem
à necessidade de uma reforma que aperfeiçoe a
nossa Previdência Social.

Com este objetivo apresentamos os seguintes
itens como pontos básicos para essa reforma:

a) Garantia da Previdência Pública - cujo ele
mento-chave é a centralização da arrecadação sob
o controle da própria Seguridade Social, com a ma
nutenção de seu orçamento próprio para evitar os
desvios de seus recursos;

b) Gestão Pública e não meramente Estatal 
administração compartilhada entre Estado, trabalha
dores, empresários e aposentados, implantada des
de agora;

c) Regime básico com regras universais - com
piso de benefício de um salário mínimo e teto de dez
para todos os trabalhadores, sem qualquer exceção,
com iguais direitos e deveres, claramente explicita
dos na Constituição;

d) Previdência Complementar - para os benefí
cios acima de dez salários mínimos, sendo pública,
privada ou na forma de fundos de pensão. Nesse úl
timo caso, explicitando-se a regra de financiamento
2/1 (patrões/empregados) no caso de estatais e ser
viços públicos;

e) Transição Gradual e Negociada - que não
provoque corrida às aposentadorias, prejudicando,

Renda TC Idade TS re-se apenas às disposições transitórias, e não ao

mínima texto constitucional definitivo;

1-sm Sanas 45 anos 30 anos 6) que, em relação à previdência complemen-
tar pública, mantém a relação de contribuição servi-

2-5sm 8 anos 50 anos 35 anos dor x ente público em um para um, o que inviabiliza

5-10 sm 10 anos 50 anos 35 anos os fundos de pensão;

+10sm 20 anos 50 anos 35 anos
7) que, em relação aos servidores públicos,

preserva a mesma fórmula insuficiente prevista pelo
+20sm 30 anos 50 anos 40 anos substitutivo;

+30sm 40 anos 50 anos 40 anos 8) que, em relação à gestão da Previdência,.. -

Observação: - Mulher TS 30 anos
- Moratória de 5 anos no aumento do tempo de

contribuição. Após isto aumento de 6 meses por
ano.

- Moratória de 5 anos no aumento da idade mí
nima. Após isto aumento de 6 meses por ano até 60
anos.

Atenciosamente. - Eduardo Jorge.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gabinete da Liderança

A bancada do Partido dos Trabalhadores na
Câmara dos Deputados, diante do possível acordo
em estudo, entre as Centrais Sindicais e o Governo
para a aprovação da reforma da Previdência Social,
afirma:

1) que considera legítimo que as Centrais Sin
dicais tomem iniciativas autônomas para discutir e
interferir nas questões sociais e legislativas, como,
aliás, vêm fazendo em relação à chamada reforma
da previdência;

2) Que o citado acordo refere-se apenas a al
guns pontos da emenda em debate e que sua ver
são preliminar é tão somente uma carta de intençõ
es, que não precisa o texto propriamente dito, com
os artigos e incisos tratados, dando margem a várias
interpretações. Aparentemente, não difere, de modo
substancial, das últimas versões do relatário do De
putado Euler Ribeiro;

3) que, em relação ao debate sobre a aposen
tadoria por tempo de serviço ou por tempo de contri
buição, a fórmula acordada prejudica os trabalhado
res não especializados, de baixa renda e com dificul
dades de registro formal;

4) que os casos de aposentadorias de traba
lhadores rurais, professores, mulheres e às espe
ciais, tão somente seguem o conteúdo das últimas
negociações no Congresso Nacional;

5) que, em relação ao teto de 10 salários míni
mos para os benefícios da previdência pública, refe-
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assim, os serviços e orçamentos públicos, além de para as entidades que participaram desta audiência
uma avalanche de recursos ao Poder Judiciário; pública. Estou no plenário desde o começo da ses-

f) Aposentadoria por Tempo de Serviço - ma- são e nem sequer meia dúzia de parlamentares
nutenção deste benefício estudando-se fórmulas apartearam os convidados na tribuna. Nem sequer
para aperfeiçoá-lo, de modo a não discriminar os tra- meia dúzia, dentre 513 deputados! E por quê? AI-
balhadores de baixa renda; guns se sentiram até constrangidos, vendo que não

g) Financiamento da Previdência - sincronizar havia parlamentares no plenário, em interpelar ai-
as discussões e votações das reformas da Previdên- guém na tribuna para responder a ninguém.
cia e tributária, de forma a equilibrar os orçamentos Sr. Presidente, a questão da Previdência, que
Fiscal e da Seguridade, estimular a atividade econô- mexeu com França, Itália e Alemanha e fez com que
mica e garantir o conjunto das políticas sociais. os países da Comunidade Européia suspendessem

Queremos uma reforma da Previdência não o debate num momento delicado da economia na-
para desmantelá-Ia, mas para aperfeiçoá-Ia, dar-lhe cional- a chamada economia global, na qual a infla-
estabilidade financeira e fixar parâmetros universais ção se aprofunda a cada dia -, no Brasil está pas-
e justos para todos os brasileiros, o que exige da sando com a maior tranqüilidade. Não farei uma crí-
Nação uma discussão profunda e sem os atropelos tica específica ao Relator, mas ao substitutivo, que
que vêm sendo imprimidos pelo Governo. está tramitando com tanta tranqüilidade que piora a

O PT reafirma sua disposição de participar de cada dia. Aqui foi muito bem abordada a existência
todo esse processo, nas mobilizações populares, de quatro substitutivos. A cada momento, a: redação
nas negociações com o Executivo, no diálogo com a fica um pouco pior no que tange aos interesses do
sociedade civil, nas votações do Congresso Nacio- trabalhador, do aposentado e do próprio servidor.
nal e em todos os esforços que busquem dar ao 'Nestes poucos instantes na tribuna - prometi
País um modelo de Seguridade Social universal e usar somente cinco minutos - quero dizer que en-
equânime.. tendo ser fundamental sugerir a esta Casa que, por

Brasília, 17 de janeiro de 1996. - Bancada do unanimidade, rejeite a proposta original do Governo
Partido dos Trabalhadores. e o substitutivo do Deputado Euler Ribeiro. Vamos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- fazer um debate sério e responsável! Cito novamen-
rim) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo te o Deputado Eduardo Jorge para enfatizar que é
Paim. inegável, numa questão delicadíssima como essa,

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi- muito mais delicada do que todas as reformas feitas
dente, srªs e Srs. Deputados, a exemplo do que dis- até o momento, que a forma como está sendo deba-
se o Deputado Eduardo Jorge, eu havia pensado, tida engana a sociedade, Sr. Presidente. Não tenho
apesar do esvaziamento do plenário, principalmente como não dizer isso. Prometi até não falar mais nes-
da chamada bancada de direita que não possui se- se assunto. Conseguiram fazer a imprensa vender
quer um deputado presente a uma sessão que con- ao Brasil que esse é um grande entendimento, com
sidero histórica, que poderíamos fazer o debate de amplo acorelo com as centrais sindicais, que lá está
uma questão que interessa a 150 milhões de brasi- tudo contemplado e que existe avanço.
lelros. Canso de dizer no meu Estado a frase que vou

Como não teremos essa oportunidade, sou da- dizer aqui: digam-me se, em relação à legislação vi-
queles parlamentares que vão insistir - e gostaria de gente, existe uma vírgula que signifique um avanço
contar com a atenção do Presidente da Casa - para e eu mudo o meu discurso. Já participei de uma sé-
que não se inicie amanhã a discussão da matéria. rie de debates no País, e ninguém consegue me
Amanhã, como todos sabem, é quinta-feira, e a ses- mostrar uma vírgula de avanço em relação à legisla-
são estará tão esvaziada como esta. Vamos come- ção vigente no que interessa ao trabalhador, ao ser-
çar a discutir o mérito do substitutivo ponto por pon- vidor e ao aposentado. Como essa matéria vai ser
to, sendo que 90% dos deputados não o conhecem. votada? Uma matéria que ninguém conhece?
Vamos permitir que as audiências públicas conti- Não adianta, eu não consigo não dizer: há qua-
nuem amanhã, sexta-feira e até quarta-feira para, a tro Poderes neste País, o Executivo, o Legislativo, o
partir do momento adequado, mediante ampla nego- Judiciário e a mídia, não vou dizer nem a ordem.
ciação, iniciar o debate sobre o substitutivo do Rela- São quatro Poderes. E a grande mídia vendeu esse
toro acordo. Eu falei com o Vicentinho, e ele me disse

Creio que esta foi uma decepção muito grande que nunca assinou acorelo algum. Participou de uma
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discussão sobre oito pontos, quando vão ser modifi- manutenção não se elegerão nem para síndico de
cadas 130 na reforma da Previdência. prédio. Quem é que não sabe o trabalho que a mídia

.Não vi, desde a Força Sindical até grupos pri- fez na grande imprensa? Não se elege nem para
vados depressão, alguém defendendo a proposta síndico de prédio o:deputado que tiver a coragem de
do Relator ou o projeto do Governo. Como se vai vo- aqui votar a favor do IPC.
tar a matéria se entre dezessete entidades convoca- Quero conclamar os deputados a votarem a
das para depor, todas que vi aqui, pqr motivos dite- matéria dessa forma, via lei ordinária. Estou muito
rentes, criticaram tanto o projeto do Governo, como tranqüilo com a votação dessa matéria. Tranqüilo
o substitutivo do Relator. Como esta Casa vai votar? porque estou no vermelho no banco. Com aextinção
t representando o quê? O que nós representamos? do IPC, minha contribuição é devolvida, pago as mi-
Não representamos nada? Se não representamos nhas contas e fico muito bem, sim senhor. Estou
nada, tudo bem. Eu queria que uma dessas entida- muito tranqüilo com essa questão. Apenas acho que
des que veio à trib~na - não importa se a cut, a tem de ser uma votação em bloco.
CGT, oua Força Sindical- defendesse o substituti- , E o bom senso manda, Sr. Presidente, que re-
vo e dissesse que nele está contemplado aquilo que pudiemos esse projeto, que, para mim, é perverso,
acordamos na Mesa. Não foi o que vi. Todas elas nefasto e só traz prejuízo para o conjunto da socie-
criticaram os deputados, o Relator e o presidente da dade brasileira. Só se vê coisa ruim no projeto. Ten-
Comissão. Houv~ um desrespeito generalizado nes- tei achar alguma coisa boa, mas não achei.
ta Casa. Diria até por uma questão :de honra, até Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. E peço
mE?smo pessoal, própria d~ cada um, que não h~ que votemos contra o substitutivo e o projeto origi-
como votar a favor desse projeto. . nal. (Palmas.)

O bom senso, Sr. Presidente, indica que os de- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
putados digam: já que o Projeto foi repudiado por rim) - O próximo orador é o Deputado Arnaldo Faria
toda a sociedade, vamos votar contra e pedir ao de Sá Antes que S. Exª faça uso da palavra, quero
Executivo que nos mande ~utro. Faremos um deba- , fazer constar o seguinte: Deputado Luiz Carlos Hau-
te tranqüilo, sério, no mais alto nível. Não tenho Iy, ausente; Deputado Arlindo Chinaglia, presente;
nada contra o Deputado Euler Ribeiro ser o Relator. Deputado José Fritsch, ausente; Deputado Inácio
S. Exª foi pressionado por todos os setores. O rela- Arruda, ausente; e Deputado José Pinotti, presente.
tório é um remendo que não agrada ninguém, tenho Solicito aos Srs. Parlamentares presentes que
certeza de que nem o Relator está contente com ele. sejam o mais breve possível, porque só restam cin-
Por isso, S. Exª teve de mudá-lo uma dúzia de ve- co minutos para o término da sessão, embora eu
zes. São 513 deputados, o Executivo e todos os se- não tenha dificuldade em estendê-Ia alguns minutos
tores da sociedade pressionando a relatoria. Não há após as 19h.
como negar isso. Só se eu mentisse, faltasse com a Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de
verdade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o bom sen- Sá. .
so manda neste momento que rejeitemos esse pro- O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
jeto e façamos um debate. - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, antes

Para concluir, vou entrar em uma questão deii- de fazer algumas críticas à Proposta de Emenda
cada. Estão dizendo o seguinte: Vamos aprovar o Constitucional do Executivo, quero ressalvar a posi-
projeto do Relator e vamos pescar só o IPC. Ora, ção do Deputado Euler Ribeiro, que, como Relator
acho que é uma grande sacanagem que vão fazer do projeto, tem um espaço limitado para caminhar,
com os próprios deputados, porque, em primeiro lu- pressionado por muitas lideranças e por vários parti-
gar, como foi dito pelas entidades, o IPC não é as- dos. De repente se quer colocar o Deputado Euler
sunto da Constituição. Se não é, por que colocá-Io Ribeiro como culpado de toda a proposta de reforma
agora no debate? É para desviar a atenção para a da Previdência. Queria ressalvar a sua posição, até
grande mudança que pretendem fazer a reforma da porque, regimentalmente, a proposta do seu relató-
Previdência. Então, rejeitamos in totum esse projeto rio seria apreciada pela Comissão Especial, e lá, por
e vamos debater a reforma da Previdência via cons- meio de destaques, DVS, alterações e modificações,
titucional e o IPC em lei ordinária, como já é feito o projeto viria para o plenário de forma diferente.
hoje em relação a esta matéria. O fim da Comissão Especial acabou prejudi-

Os deputados - e vou dizer adiantado - que, cando o espaço pelo qual poderia andar o Relator.
na votação em separado do IPC, optarem pela sua De repente, todos querem crucificar S. Exª Não con-
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cordo com isso. Quero ressalvar a pessoa do Depu- Tão logo a proposta foi apresentada no Con-
tado Euler Ribeiro, pois acompanhei seu trabalho e gresso Nacional, já veio aí previdência privada, Pre-
sua'lutà na Comissão. E digo mais: se as Lideranças ver; Banco Nacional 'e outros bancos, Brasilprev,
não tiverem habilidades de suplantar o Regimento e cOmO'se esta fosse apenas do Banco do' Brasil, mas
permitir que S. Exª- faça uma quinta versão do relàt(F não (3: Não é!" . ,
rio, adicionando aquilo que ouviu na Comissão Geral 'Lograrri-s6 as pessoas dizendo que comprarão
e o que aconteceu aqui, ele redundará em nada. o plano de' previdência privada da Brasilprev nas
Esta Comissão será uma farsa, e nossas manifesta- agências dó'Banco do Brasil. Isso é um engana-
ções serão inócuas. trouxa. Por quê? Porque, na santa ignorância, aque-

As Lideranças têm obrigação de superar as di- le que comprar o plano de previdência privada do
ficuldades regimentais e autorizar o Relator, Euler Banco do Brasil pensará que tem o lastro e a segu-
Ribeiro, a adicionar, alterar e modificar o relatório, à ranÇa daquele banco e que conseqüentemente terá
vista daquilo que ouviu e está até agora ouvindo, a garantia do Tesouro. Mas não é do Banco do Bra-
ainda que o plenário lamentavelmente esteja vazio. si! a 'Brasilprev; Não é. Aliás, ninguém até hoje disse
Neste momento, há apenas sete Parlamentares pre- dequém é a Brásilprev. Sabemos que tem a partici-
sentes em plenário, mais o Presidente, Ronaldo Pe- pação do Banco do Brasil, é lógico, pois, se não ti-
rim, e o Relator, Euler Ribeiro. vesse, não poderia ser utilizado em suas agências.

A primeira coisa que temos de fazer é isso. A Mas o que me encabula mais ainda na reforma
segunda coisa é colaborar com o Relator no sentido proposta é que as grandes modificações não estão
de encontrarmos alguma saída, alguma alternativa: no 'relatório. Não estão. As grandes modificações se-
A proposta original apresentada pelo Governó~' en~ rão feitas a posteriori, através de lei ordinária, ordi-
tre aspas -, pelo Ministério da Previdência Social, nária mesmo! 'E aí é que se mostrará o tamanho do
buscava o quê? Buscava abrir, escancarar a entrada jogo que está'por trás de tudo isso. Se na tal da lei
da previdência privada. Era esse o único caminho; ordinária futura não há nenhuma maracutaia, por
era o jogo da previdência privada. Não havia outra que 'não se apresenta agora o anteprojeto da lei que
alteração: A partir do momento em que, ainda que se quer? Por quê? Se ela fosse clara, objetiva, cal-
de forma transitória, se eleve o teto constitucional- cada em cálculos atuariais, que tivessem efetiva-
mente para dez salários, invialibiza-se o interesse mente consistência, não haveria nenhum problema
daqueles que estavam com a boca deste tamanho, em apresentara anteprojeto da futura lei decorrente
esperando o espaço para venderem a previdência das reformas. ' ,
privada. Os exemplos que temos na América Latina Sabemos que todos os exemplos dados de
são todos escabrosos. aposentadorias astronômicas, de aposentadorias ei-

Não precisamos apenas de exemplos da Amá- vadas de suspeição, nenhuma delas é da Previdên-
rica Latina, não! O próprio passado do Brasil, de Ca- cia Social não, porque a Previdência Social hoje
pemis e Montepios da vida não recomendam o futu- paga, em números redondos, 15 milhões de benefí-
ro. Ou l:ierá que o futuro poderia ser apresentado cios, dos quais 40% são assistenciais.
como exemplo na época da proposta de emenda da Não sou contra os benefícios assistenciais.
reforma constitucional, em que as seguradoras do Acho que a sociedade tem até de achar fonte de
Banco Nacional e do Banco Econômico - naquela custeio para bancar esses benefícios. Mas eles não
época ainda não haviam quebrado - iriam garantir a podem sair do caixa da Previdência Social. São 4
previdência privada de alguém? milhões' de salários mínimos por mês que saem do

Imaginem se, naquela proposta, o Governo caixa da Previdência e provocam essa sangria. E,
houvesse citado, entre vários bancos, o Nacional e o então, parece que a Previdência Social está em uma
Econômico! A proposta inicial já teria ido para o bu- situação insustentável. Mas ela não está não.
raco. Lamentavelmente, se não fosse o Proer - não Então, na verdade temos até de criar uma fon-
eram só o Nacional e o Econômico, não - haveria o te de custeio, bancar os benefícios assistenciais, e
efeito dominó. Outros bancos teriam ido pelo mesmo quanto aos benefícios previdenciários no sistema
caminho. Sé bancos, seguradoras e outros vão ga- contributivo, quem contribuiu durante determinado
rantir a tal previdência privada no futuro, qual a ga- tempo posteriormente terá direito a recebê-Ios.
rantia que podemos dar ao trabalhador brasileiro de Discuti com o Sr. Relator que a grande mudan-
que ele terá, no futuro, essa tal previdência privada? ça que a Previdência Social, na área do INSS, preci-

Lembrem-se V. ExªS de um detalhe: sa fazer é na recomposição dos benefícios dos
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atuais aposentados e pensionistas. No início do Pia
no Real, quando o salário mínimo era de 64 reais,
eles tinham seus benefícios calculados à base de 56
reais, uma diferença por salário mínimo de 8 reais
aproximadamente, que até dava para administrar.

Mas, com a medida provisória que elevou o sa
lário mínimo para 70 reais, continuando o aposenta
do com 56 reais, o prejuízo aumentou tremenda
mente. E se não fosse a nossa luta, na época do au
mento do salário mínimo para 100 reais,.... participa
mos junto com o Deputado Paulo Paim e outros par...;
lamentares - para que o mesmo percentual fosse
dado aos·aposentados e pensionistas, a defasagem
seria ainda maior.

Para resumir, devo dizer que-hoje o salário mí
nimo é de 100 reais, mas para o aposentado é de 83
reais. O prejuízo de um aposentado e de um pensio
nista é de quase 17 reais. Essas pessoas estão pas- .
sando fome, porque não terão dinheiro para comprar
o remédio se comprarem a Comida, ou ·não terão di
nheiro para comprar a comida se comprarem o' re-
médio. '

Essa é a grande preocupação de 9 milhões de
segurados da Previdência Social, que não estão pe
dindo favor algum, porque contribuíram, mas não,
têm a justa recompensa. Por isso, estou preocupa,.
do. Essa é a grande preocupação, enquanto os
grandes estão preocupados apenas com o jogo da .
capitalização da previdência privada. Quero lutar e,
vou lutar, enquanto tiver forças, pela Previdência S0
cial. Os outros que lutem pela previdência privada.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado'Honaldo Pe
rim) - Como penúltimo orador inscrito, convido a fa
zer uso da palavra o ilustre Deputado Arlindo China
glia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, convidados e
demais presentes, obviamente, nesta altura tanto da
discussão, quanto do horário, com essas presenças
importantes, porém numericamente muito aquém do
conveniente, não nos animamos - e não seria objeti
vo - a fazer um debate fundamental, que seria exa
tamente a discussão do mérito da chamada reforma
da Previdência. Então, é nosso papel tentar analisar
o processo e o que é possível ser feito a partir de
agora.

O povo brasileiro é testemunha de que o Go
verno, ao justificar e apresentar a sua proposta da
cham~dl;l reforma da Previdência, divulgou - e em
nenhum momento conseguiu provar - alguns pres
supostos, particularmente no que diz respeito à via-

bilidade da Previdência Social no Brasil. O que se di
zia? Que está falida, é necessário mudar, e, se isso
não for feito rapidamente, os pobres serão atingidos.
Até hoje não foram apresentados cálculos atuariais
nem·justificativas que comprovem a referida falên
cia, o quo não nos poderia levar a uma conclusão
apressada de que não haveria necessidade de mu-

-'dança. Mas, ao mesmo tempo, e 'com a maior con
tundência, denunciar que o Governo pautou o deba
te daPrevidência pelas despesas, mas não pela re
ceita. Isso significa,que, em plena discussão da re
forma da Previdência, em novembro de 1995, o Go
verno, particularmente o Ministro da Previdência, ca
pitq,neou o movimento que resultou em uma renún
cia de receita de 7 bilhões de dólares, segundo o
que se conseguiu apurar, perdoando dívidas e mui
tas tanto de empresários, quanto de prefeituras, in
cluindo-se aí os chamados depositários infiéis, ou
seja,' aqueles que arrecadaram do trabalhador e não
repassaram para o Governo, a exemplo do que já
fora feito no ano de 1993, a exemplo de como foi uti
lizado o dinheiro da Previdência no País, inclusive
na construção da Capital Federal, além de Angra I,
Angra li, Transamazônica, etc.

Desde 1967, o Governo não cumpre a sua ob
rigação de repassar aquilo que é devido à Previdên
cia Social, ou seja, o dinheiro destinado a pagar o
funcionamento da máquina, o setor administrativo.
Ante~, em 1967, o Governo também não repassava,
quando tinha a responsabilidade de pagar um terço
de todas as despesas da Previdência Social.

Quando o Governo disse que a Previdência es
tava falida, não disse que em 1994 os fiscais do
INSS comprovaram que metade das empresas bra,.
sileiras não pagam àquele Instituto. Dizer que está
falido e não provar já é um crime grave, dizer que
está falido e se omitir do seu papel de cobrar os de
vedores é um crime maior. Em plena reforma da
Previdência - e aí se somam os baixíssimos proven
tos dos aposentados e pensionistas, ou seja, à custa
de suor e lágrimas dos trabalhadores, que estão fi
nanciando empresários que solapam, fraudam e rou
bam a Previdência - quando a estamos discutindo a
partir desses valores e desses comportamentos, o
que devemos esperar? Rigorosamente nada.

Queremos fazer, mais uma vez, um alerta para
quem possa ouvir e tenha interesse. E nos dirigimos
ao Relator para lamentar, porque, na verdade, se ele
emitir um novo parecer, não será o quinto, mas o
sexto. Também participamos da Comissão Especial
e quando o Relator colocou em seu relatório e asse
gurou o conceito de Seguridade Social, mereceu o
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nosso aplauso. Mas queremos apontar esse aspecto dos, a contribuir, por exemplo, com até dez salários
mais uma vez, tentando sensibilizá-lo. Quando se mínimos enquanto se mantiver, e eles depois vão
desvincula o conceito dos recursos, como está na úl- para a previdência complementar privada., ,
tima versão, na verdade só fica escrito o conceito de E aí quero mais uma vez tentar sensibilizar o
Seguridade Social, que, na prática, está rompido Sr. Relator e chamar a atenção da Nação brasileira.
quando diz - e aqui já foi apontado por outros depu- Da forma como está proposto, garante-se no início,
tados - que o financiamento será garantido apenas uma vez promulgada a emenda, que o teto de contri':'
com a folha de pagamento, aquilo que é arrecadado' buição será de dez salários mínimos, mas como não
no sistema bancário. se garante a manutenção vinculada ao salário míni-

Neste ponto é bom lembrarmos 'qual foi a átitlJ.- mo, ficará somente garantido naquela redação que
de do ex-Ministro Antônio Britto. Ele segurou verbas, diz que se manterá mecanismos' para manter o po-
sufocou asaúde no País, porém,' para aqueles apo- der real de compra, coisa que não aoontece·hoje, e
sentados bem-intencionados, mas desinformadós;' não vai acontecer amanhã. Então,'na prática, esta- .
Antônio Britto, em dado momento, virou quase que" mos caminhando para a privatização do sistema.
um paradigma de Ministro da Previdência, merecen- Portanto, quando se anunciá que a reforma da
do aplausos dos aposentados. Ledo e trágico enga- Previdência veio para combater privilégios, na ver- '
no, porque ele atuou o tempo todo destruindo o sis- dade,ela veio para manter, aumentar, estimular os
tema de Seguridade Social, além do que ele deverá maiores privilegiados da Nação, que são OS agiotas '
ter, num acerto com Deus, de responder por quantos que levam o nqme de banqueiros. 'Isso é inadmis'sí-
morreram pela falta de verba à saúde. vel. A esse propósito podemos reiterar uma .denún- .

Outro elemento qLie gostaria de apontar, pedin~ . cia que fizemos ontem el11 plenário: o acordo assina-
do perdão e paciência aos que heroicamente resis- do entre o Banco do Brasil e o INSS, lesivo ao INSS,
tem, é que o Governo usou também de outra tática: abrindo, escancarando as portas atr,avés do Banco
a reforma da Previdência é para combater privilé~ do Brasil, que .vai servir de ariete para que a rede
gios. privada bancária faça o mesmo acordo e rompa a

E quais eram os privilégios apontados?' A Previdência.
imensa massa de aPosentados ganha no máximo Sem dúvida, é com profunda dec,epção que es-
dois salários mínimos de pensão e aposentadoria. tamos usando a tribuna, mas com igual vontade de
Aí, citava-se um PM de qualquer parte do País para continuar a luta, aliados àqueles que mesmo sem
dizer que ele ganhava ao mil reais. É servidor públi- entender deverão defender os seus direitos. (Pal-
co. E cabe ao Poder Executivo, nos três níveis, to- mas.)
mar a iniciativa imediata para degolar esses mara- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
jás. rim) - Como último orador inscrito, convido a fazer

Por que no âmbito da União não foi feito? Go- uso da palavra o Sr. Deputado José Pinotti.
verno este que o Ministro compõe. Exatamente para O SR. DEPUTADO JOSÉ PINOTTI - Sr. Presi-
não perder o discurso. Mas qual é o interesse que dente, Sr. Relator, queria agradecer a gentileza aos
está atrás de combater os privilégios dos aposenta- companheiros que permanecem até agora para ou-
dos? Estava embutido aí, como sempre esteve - in- vir o último orador desta reunião, que, eu diria, foi
clusive agora, quando se diz corretamente no con- extremamente interessante, mas extremamente me-
teúdo que o IPC é uma imoralidade, mas que tam- lancólica, e dizer que não ocuparei mais do que
bém está servindo de .cprtina,pe fumaça porque des- dois, três minutos da tribuna.
viou o debate do principal, porque, ao denunciar su- Antes de mais nada, quero fazer minhas as pa-
postos privilégios, o Governo objetivava reduzir o lavras do Deputado Arnaldo Faria de Sá em relação
teto de contribuição e de benefício - fazer o jogo dos a V. Exª- Não existe para o Governo e para os depu-
banqueiros e das seguradoras, à custa, mais uma tados que desejam aprovar a reforma da Previdên-
vez, do trabalhador, não só o trabalhador formaliza- cia cenário mais favorável do que aquele que se es-
do, com carteira de trabalho, mas daquele infeliz tabelece neste momento da realidade brasileira.
maior que não tem vínculo formal de trabalho, por- O Governo conseguiu, de certa forma, desmo-
que a Previdência é o principal instrumento de distri- ralizar o Congresso. O Governo conseguiu ter a mí-
buição de renda do mundo ocidental. Diminuir o teto dia a seu lado e fazer passar a faláêia de que a Pre-
de contribuição e de benefício obrigará aqueles que vidência está falida e que se não a reformularmos
ganham mais na sociedade, inclusive os assalaria- esÜ\remos agravando a situação do povo brasileiro.
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o Governo fez passar a idéia de que a modernidade
aponta para o fato de que a transição demográfica
e~igel:lma reforma da Previdência, tudo conforme
aquele .e.spír.ito, 'sobre o qu~ o Oeputado Sérgio Mi
rand.s f~lou a~l:Ii muito bem, o do follow the money,
que, segundo o próprio Malraux, domina o pensa
mento'liberal, no sentido de que se conhece o preço
de tudo,.mas não se conhece o.valor de nada.

E nesse cenário é evidente que o Governo pre
cisa fazer isso com pressa, precisa aproveitar-se da
forma pela qual tem cooptado o nosso Congresso,
os,nossos camPanhei ros a votarem favoravelmente
aos seus projetos, independentemente de lesarem o
Pais e à povo brasileiro. Mas para aqueles poucos
qlie talvez acreditam que o papel desta Casa é'0'de
proteção dos diréitos do povo brasileiro, para aqúe
les poucos que sabem da falácia da falência da Pre
vidência, ela não está falida e se estivesse falid~,

poderia ser corrigida se o Governo deixasse de pôr
a mão no' dinheiro da Previdência; gerenciando-a
adequadamente, e fosse atrás dos sonegadores.

,Para aqueles que acreditam na igualdade entre
os homens, para aqueles que acreditam que 'esta
mos usurpando o papel de Assembléia Constituinte,
quando não somos uma Assembléi;l Constituinte,
para aqueles que acreditam ~ue não é nosso direito,
de forma nenhuma, estar decidindo sobre a vida de
150 milhões de brasileiros - e não sQ sobre a vida
de 150 milhões de brasileiros, mas sobre a vida'de
muitos que já morreram e de muitos que ainda vào
nascer - devo dizer que em uma discussão açodada
como esta estamos absolutamente condenados a
praticar erros. De todos os oradores que ouvi ontem
e hoje, não houve um que estivesse de acordo com
a proposta que será discutida, independentemente,
caro companheiro Euler Ribeiro, de todo o esforço
que V. ExSl. e sua Comissão fizeram para realizar um
bom relatório, porque é absolutamente histórico que
todas as vezes no mundo em que se discutiu previ
dência demorou-se não meses, não semanas, mas
anos.

A Itália, pafs com o qual convivo desde a mi
nha juventude, quando lá fiz minha pós-graduação,
demorou dez anos para fazer a reforma de sua pre
vidência, e essa reforma terminou em um plebiscito.
Aliás, a meu ver essa é a única forma séria, honesta,
democrática e até politicamente correta pela qual de
veriamos terminar a nossa reforma da Previdência.

Até agora, meus caros companheiros, eu vi far
sas, que envolveram muitos de n6s, seguramente
sem má intenção: a farsa do acordo com Vicentinho,
passando por cima do Congresso, querendo de-

monstrar - e a imprensa ajudando - que o acordo
entre o Presidente e um representante de determi
nado grupo minoritário de sindicatos estava resol
vendo a consulta popular; a farsa do fim da Comis
são, que poderia ter sido resolvida, se houvesse de
fato o propósito de discutir o assunto com profundi
dade, com a indicação de um novo Presidente, e
não com o fim do processo da discussão, e esta far
sa melancólica que estamos vivendo hoje, em que
se forem mantidas todas as liturgias do processo,
não irá servir absolutamente nada para que se modi
fique o que estamos querendo modificar, com a nos
sa discussão hoje, aqui, agora.

Portanto, companheiros, para o Governo, neste
regime neoliberal vigente, em que se conhece o pre
ço de tudo, mas não se conhece o valor de nada,
em que o maior risco da possível volta da infração é
o trabalhador brasileiro, e não o dinheiro que se põe
no Nacional, no Econômico ou em outros bancos, é
absolutamente necessário que se faça a coisa rapi
damente, para que a disCussão não traga a verdade
à 'tona, t6dàs essas verdades que foram expostas
~qui, mas que ficam aqui, porque até a imprensa
está ausente desta nossa discussão.

Se para eles é necessária uma discussão aço
dada do processo e uma votação rápida, do contrá
rio a Previdência irá falir amanhã, para nós é absolu
tamente necessário que se tomem todas as medidas
e, providências, que se façam todos os esforços,
meu caro Euler Ribeiro, meu caro Ronaldo Perim,
para que se consiga mais tempo para a discussão,
tempo esse que não deve ser pouco, não devem ser
meses, talvez devam ser até anos, para que a dis
cussão termine no sentido de que tudo fique claro,
tudo fique transparente. Que possamos votar cons
cientes, sabendo que o nosso eleitor sabe o que
está acontecendo, e no que e por que estamos vo
tando. Aí sim, seguramente votaremos defendendo
os interesses do País e do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Tem V. Exªa palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Gos
taria de registrar, Sr. Presidente, que a Comissão
Geral está encerrando seus trabalhos com a presen
ça exatamente de doze deputados, do conjunto da
queles que compõem a Câmara dos Deputados.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.



ceará

Anibal Gomes - BI~o - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos- Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB;Edson Queiroz - PPB; Ed
son Silva - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB;
Inácio Arruda - PCdoB; José Linhares - PPB; José
Pimentel - PT; Leônidas Cristina - PSDB; Marcelo
Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - BlocO. .,.. PMDB;: Pimentel Gomes
- PSDB; Pinheiro Landim- Bloco -. PMDB; Roberto
Pessoa ~ Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubi
ratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé
Gerardo - PSDB. '...

Piauí

.Alberto Silva - Bloco -' PMDB; Ari Magalhães
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Noguéira - Bloco - PFL;
Felipe Mendes - PPB; Heraclito Faltes - Bloco 
PFL; João Henrique - Bloco - PMDB; Júlio Cesar 
Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Pae:
Landim - Bloco .... PFL. .

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Ros
do- Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; C
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; LaiYl
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; GiI
van Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima 
Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; JOS,ê,
Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto Paulino - BI
co - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco 
PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - PSDB; José

Roraima

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; César Bandei-
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.O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - ra - Bloco - PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi
COMPARECEM MAIS OS SRS.: Alves Silva - PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu

Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José
Carlos Sabóia- Bloco-PSB; Magno"Bacelar-Blo
co - PFL; Mauro Fecury .... Bloco - PFL; Nan Souza
- Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PM~B; Roberto· Rocha - PSDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião'Madeira '
PSDB.

AICeste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - PPB; Luciano C~tro ....
PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moises Lipnik - Bloco 
PTB; Ro'bério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão -' PSDB;. Eraldo Trindade 
PPB; -Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - Blo
co - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio
Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - .pPB.

Pará

. Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brflsil.- ~Ioco'- PMDB; Elcione Barbalho - BI090 
PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco -:- PTB; José Prianta
Bloco -. PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Olávio Ro
chá - PSDB; Paulo Rocha- PT; Pàulo Titan - Blo.co·
- PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro, .' _.

Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB;
Vic Pires ~ranco - ~Ioco - PFL.

Amazonas

.,. Arthur Virgílio - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - PPB; Euler Ribeiro - Bloco "'
PMDB; João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB;' Luiz
Ff3ínando - PSDB; Paudemey Avelino - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura - Blo
co - PMDB;'Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB;
Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior - PPB; 11
demar Kussler - PSDB; Oscar Andrade - Bloco 
PMDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - Bloco 
PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB; Osmir Lima 
Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco - PFL; Zila
Bezerra Bloco PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lares Nunes - PPB; João Ribeiro - PPB; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- Bloco - PMDB.
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Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo- lano Anghinetti - PPB; H~o Rodrigues da.Cunha -
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Bloco - PFL; IbrahilTl Abl-Ackel - PPB; Jaime Mar-
Piauhylino - PSOB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; tins - Bloco - PFLi Jair Siqueira - PPB; João Fassa-
Nilson Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo Coelho - Blo- relia - PT; José Rezende - PPB; José Santana de
co - PFL;· Pedro Correa - PPB; Ricardo Heráclio - Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - ~Ioco :-
Bloco - PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Salatiel PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; MárcIo Rel-
Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Se- naldo Moreira - PPB; Marcos Lima -: Bloco -.P~OB;
verino Cavalcanti - PPB; Wolney Queiroz - POT. Maria Elvira - Bloco - PMOB; Máno de Oliveira -

AI PPB; Maurício Campos - PL; Mauro Lopes - Bloco
ag03s _ PFL; Narcio Rodrigues - PSOB; Newton Cardoso

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa- - Bloco - PMOB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo
rias- PPB; Ceci Cunha - PSOB; Fernando Torres - Leão - PPB; OSmânio Pereira - PSOB; Paulo Oel-

. PSOB; José Thomaz Nonô - PSOB; Moacyr Andra- gado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Raul
de - PPB; Olavo Calheiros - Bloco - PMOB. Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant- PSOB; Romel

sergipe Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMOB; San-
o o dra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMOB;

Adelson Ribeiro - PSOB; Bosco França - Blo- Sérgio Miranda _ PCdoB; ·Sérgio Naya - PPB; Silas
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; José Teles Brasileiro _ Bloco _ PMOB; Silvio Abreu POT; TiI-
- PPB; Marc~lo Oeda - PT; Pedro Valadares - Blo- den Santiago _ PT; Vittorio Medioli - PSOB; Zaire
co - PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL. Rezende _ Bloco _ PMOB.

Bahia Espfrlto Santo
Alci~esModesto - PT; Aroldo Cedraz.- Bloco - Adelson Salvador _ Bloco _ PMOB; Feu Rosa _

PFL; Bemto ~ama.- Bloco - PFL; Beto Lel.ls - Bloco PSOB; João Coser _ PT; Jorge AndeIS _ PSOB; Luiz
- PSB; Claudio ~aJado - Bloc~ - PFL; Cono!an? S~- Buaiz _ PL; Luiz Durão _ POT; Nilton Baiano - PPB;

. les - POT; Domingos Leonelli - PSOB; EUJáclo SI- Rita Camata _ Bloco _ PMOB' Roberto Valadão - BIo-
moes - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Feman- co _ PMOB' Theodorico FerraÇo _ Bloco _ PTB.
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo- '
co - PMOB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Feman- Rio de Janeiro
des - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde _
Carneiro -. Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João PPB; Alexandre Santos - PSOB; Arolde de Oliveira
Almeida - Bloco - PMOB; João Leão - PSOB; José - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSOB; Candinho
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - Mattos - PSOB; Carlos Santana - PT; Cidinha Cam-
PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bio- pos - POT; Edson Ezequiel - POI; Eurico Miranda
co - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - PPB; Fernando Gabeira PV; Fernando Gonçalves _
Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Bloco - PTB; Fernando Lopes - POT; Francisco
Castro - Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSOB; Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Itamar Ser-
Nestor Duarte - Bloco - PMOB; Pedro Irujo - Bloco pa - PSOB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali _
- PMOB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
PSOB; Sérgio Carneiro - POT; Severiano Alves - - PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; José
POT; Simara ElJery - Bloco - PMOB; Ubaldino Ju- Egydio - PL; José Maurício - POT; Laprovita Vieira
nior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL. - PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto _

Minas Gerais Bloco - PFL; Lindberg ·Farias - PCdoB; Márcia Cibi-
" o _ A' • Iis Viana - POT; Marcio Fortes - PSOB; Maria da

..", . Ae,clo
A
~eves - PSOB, (\ntomo ~urehano - Conceição Tavares- PT; Mil10n Temer- PT; Miro Tei-

F:"DB; I-\ntomo do Valle - Bloco - PMOB, Aracely de xeira- POT- Moreira Franco _ Bloco _ PMOB; Noel de
t1~la - BI~co. -PFL; Armando Costa - Bloco - Oliveira _ Bkxx> _ PMOB; Paulo Feijó - PSOB; Rober-

DB; BOnifácIO .~ Andrada - Bloco
o

- PTB; Carlo~ to Campos _ PPB; RLbem Medina- Bloco - PFL; Sér-
\.. '~;.- Bloco - P, ~; Ca~los MOSCOni - PSOB;.Chl- gio Arouea _ PPS; Simão Sessim - PSOB; Sylvio Lo-
l;') ,amenta - PT, Oamlo de Castro - PSOB,. Ed- pes _ PSOB; Vanessa Felippe _ PSOB.
fcfJ ,;oares - PSOB; Elias Murad - PSOB; Ehseu
11", ende - BJ.JCo - PFL; Fernando Oiniz - Bloco - São Paulo
PliúB; Genésio Bernardino - Bloco - PMOB; Hercu- Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold-
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man - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino dro Canedo - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Ba-
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - lestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco - PMDB; San-
PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio dro Mabel - Bloco - PMDB; Vi/mar Rocha - Bloco -
Kandir - PSDB;Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Fa- PFl; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.
ria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara Mato Grosso do S I
- Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; U
Beto Mansur - PPB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera-
Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Co- . fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - PPB; Mansa
rauci Sobrinho - Bloco'- 'PFL; Cunha Bueno - PPB; Serrano - Bloco - PMDB; Oscar Goldoni - Bloco -
Cunha Lima - PPB; De Velasco - Bloco - PSD; Del- PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFl.
fim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Paraná
Edinho Araújo - Bloco PMOB; Eduardo Jorge - PT;
Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca-
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio margo - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Me- Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
neguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Elias AbraMo - Bloco - PMDB; FlávioArns - PSDB;
Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Aní- Hermes Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Ogui-
bal - pSDà; José Augusto - PT; José Coimbra - do - Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB;
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PPB; Lu-
- PT; José Machado - PT;' José Pinotti - Bloco - ciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly -
PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB; Max Ro-
Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT; senrnann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT;
Maluly Netto- Bloco - PFL;'Marcelo Barbieri - Blo- Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - Bloco -
co - PMDB; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Pau-
Bloco - PFL; Michel Temer Bloco PMDB; Nelson lo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PPB;
Marquezelli - Bloco - PTB; Régis de Oliveira - Blo- Ricardo Barros - Bloco - PFl; Ricardo Gomyde -
co - PFL; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - Bloco PCdoB; Valdomiro Meger - PPB; Vilson Santini -
- PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFl.
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami - santa Catarina
PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes -
PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner Edinho Bez - BIOC? - PMDB; Edison ~ndrin~ -
Rossi - Bloco - PMDB; Wàgner Salustiano - PPB; Bloco - PMDB; Huqo.Blehl- PPB; João Plzzolattl-
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB. PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch

. PT; Leonel Pavan PDT; Luiz Henrique - Bloco -
Mato Grosso PMDB; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes -

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; PT; Paulo Bauer - Bloco PFL; Paulo Bornhausen-
Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - BlocO - PMDB; Sera-
PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL; Tetê Bezerra - fim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.
Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Pl. Rio Grande do Sul .

Distrito Feder31
Ad~o Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;

Agnelo.Queiro~ - PCdoB; Augu~to C~~a1ho - Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto
PPS; Benedito Domingos - PPB; ChiCO Vigilante - Nardes - PPB; Carlós Cardinal - PDT-
PT;. Jofran Frejat - P~B; ,Maria Laura - PT; Osório Darcísio Perondi - Bloco - PMD~; Eliseu Padi-
Adnano - Bloco - PFL, Wlgberto Tartuce - PPB. Iha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther

Goíás Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior-
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto _ Bloco P.PB; Germano Rigotto.- Bloco - PMDB; Ivo Mainar-

_ PMDB' João Natal - Bloco - PMDB' Jovair Aran- di - Bloco - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jar-
tes - PSDB' Lidia Quinan _ Bloco _ PMDB' Marconi bas Lima - PPB; José Fortunati - PT; Luiz Mainardi
Perillo - PSOB' Maria Valadão - Bloco _ PFl' Nair - PT; Matheus Schmidt :... POT; Miguel Rossetto -
Xavier Lobo - Bloco _ PMOB; Orcino Gonça.~es _ PT; Nelson Marchez~n - s/P; Osvald~ Biolchi - Blo-
Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão _ Bloco _ PTB- Pe- co - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rltzel - Bloco -

, PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPB; WaI-
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domiro Fioravante - PT; Wilson Branco - Bloco 
PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Cru
sius-P8DB. '

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Gervásio Oliveira - Bloco - PSB. '

'Pará

Bt;lneditoGuimarães - PPB.

Ama:tdnas

Alzira Éwerton - PPB.

Tocantins

, Freire Júnior - Bloco - PMDB.

Maranhão

Antônio Jpaquill1 Araújo - Bloco - PFL; Márcia
Marinho'- PSDR', ',' ', ., ( } .

Ceará

Firmo de Castro - P8DB.

Pemàmbuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Roberto Maga
Ihaes ~ Blooo- PFL; Vicente André Gomes - PDr;
Wilson 'Campos -, PSDB. -,

AlagC?8s

'Benedito de Lira - BLoco - PFL; TalvaneAlbu-
quérque - PPÍ3.' '

sergipe

,Cleonânci'o Fonseçà:"" PPB.

Bahia

Jonival Lucas - Bloco - PFL; Marcos Medrado
- PPB; Roland Lavigne - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Francisco Horta - PL; Philemon Rodrigues 
Bloco- PTB.

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alvaro
Valle - PL; Eduardo Mascarenhas - PSDB; José
Carlos Lacerda - PSDB; Roberto Jefferson - Blo
co- PTB.

SaoPaulo

Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Jurandyr
Paixão.- Bloco - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco
- PSD; Paulo Lima - Bloco - PFL; Vicente Cascione
- Bloco - PTB.

. Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB.

Mato Grosso do Sul.
-" " ...

Marilu Guimarães - Bloco - PF"-; Nelson Trad
- Bloco - PTB. '

Paraná

Alexandre Ceranto - 'Bloco' - PFL; Antonio
Ueno - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Paulo Gouvea - Bloco -.PFL "

, Rio Grande eJQ'Sur

Hugo Lagranha - Bloco - ~TB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer
ro a Sessão, .Convocando, Qul;ra, ,extraordinária para
amanhã, quinta-feira, dia 29 às 9 horas, com a se
guinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL .

(Art. 202, ele os arts. 191 e 52, § 6º-,
do Regimentólnterno.)

Discussão

:-1-",
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Ní!

33-G, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em priméiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição,nQ33"-B, de 1995, que modi
fica o sistema de previdênci~ social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade, com emendas, nos
termos do parecer reformulado, com complementa
ção de voto do Relator (Relator: Sr. Rodrigues Pal
ma), contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, José
Luiz Clerot, Adylson Motta, José Genoíno, Paulo
Delgado, Miro Teixeira, Milton Temer, Eurípedes Mi
randa e, em separado, dos Srs. Nilson Gibson, Aldo
Arantes, Marcelo Déda, Alexandre Cardoso, Mat
heus Schmidt, Hélio Bicudo, Magno Bacelar, Corio
lano Sales e Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Viana,
Gerson Peres, Ivandro Cunha Lima, Adylson Motta e
Marconi Perillo apresentaram declarações de voto.
Parecer do Relator designado pela Mesa, em substi
tuição à Comissão Especial, pela aprovação Com
Substitutivo. (Relator: Sr. Euler Ribeiro.)
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ORDEM DO D~A DAS COMISSÕES
1-Comissões Temporárias:

COMISSÃO ESPECIAL

PEC n2 233-A195 - EducaçAo

. Salas 131 C/135C - Anexo 11

Audiência PI1bli~

Tema: Debate sobre as Emendas apresentadas na
Comissão

Horário: 10h
Local: Plenário 14, Anexo 11 .
Expositores: Jacques Veloso - UnS;

José Carlos Melchior - USP;
Maria Eudes Veras.- UFCE;
EdSon Machado - MEC; .
Dr. Romilton De Moraes '
- Secretário de Fazenda do .
Estado de Goiás

COMISSÃO ESPECIAL
PEC n!!. 9-A195 -Incentivo ao Turismo

Salas 131 C/135C - Anexo 11

Pauta n!!. 02196

Debate sobre o Projeto de Lei nº- 4.612, de 1994, de
autoria do Deputado Rubem Medina

Expositor: Deputado Rubem Medina.
Horário: 14h .
Local: Plenário 10', Anexo 11

Nota: As Emendas só serão aceitas em formulário próprio à di&

posição nas secretarias das comissões.

ADENDO

I - Comissões Temporárias

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nº- 57-Al95 - Voto Facultativo

Salas 131 C/135C - Anexo 11

Aviso nº- 01196

Recebimento de Emendas
Instalada em: 13-12-95 . Prazo: 10 Sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min Decurso:
9ªSessão

1 - Proposta de Emenda à Con~ituição nº- 57
Al95 - do Sr. Emerson Olavo Pires e outros - que
dá flova redação ao art. 14, §§ 1Q e 2Q, e acrescenta
inciso. (Voto facultativo.)
Nota: As Emendas só serão aceitas em formulário próprio à di&
posição nas secretarias das comissões.

(Encerra-se a sess/Jo às 19 horas e 25 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe ,confere, o art.
1Q, item I, alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de
28 de junho de 1990, resolve conceder exone
ração, de acordo com o artigo.35, item.' 1'1, da
Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a
PAULO VITOR DE LARA RESENDE, ponto nQ.
11008, do cargo de Assistente Técnico de Ga
binete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabi
nete do Segundo Secretário, a partir de 29 de
fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara .dos .Deputad~s, no,
uso das atribuições que lhe confere oart. 1º-, item I,
alínea a, do Ato da Mesanº- 20S, de 28 de junho de
1990, e o art. 6Q aa Lei nº-8.112, de.11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92-, item
11, da Lei nº- 8.112, citada, JACQUELlNE ARAÚJO
CAPANEMA para exercer, no Gabinete do Segundo
Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi:..,
nete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 3º- do Ato
da Mesa nº-1S, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denomi.nação dada pelo artigo 1Q. da Resolução
nº- 4, de 13 de junho de 1991, combinada com art. '3º
do Ato da Mesa nº- 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 28 de. f~vereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q., item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº- 20S, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º- da Lei nº- 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92-, item
11, da Lei nº- 8.112, citada, REGINA C~L1A FRAN
ÇOIS DINIZ ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Par
lamentar, Padrão 30, ponto nº- 499S, para exercer,
no Gabinete do Líder do Govemo, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo ar
tigo 22. do Ato da Mesa nº- 181, de 22 de novembro
de 1989, observada a nova denominação dada pelo

. artigo 1Q. da Resolução nº- 4, de 13 de junho de 1991 ,
combinada com o artigo 3º- do Ato da Mesa nº- 47, de
7 de outubro de 1992.



REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
~ 1.336, DE 1996

Senhor Presídente,
Com fundamento no art. 50, § 29-, da Constitui

ção F~eral,~ nos art. 24,. inciso V, e § 2R, e art.
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª
seja encaminhado à srª Ministra da Indústria, do Co
mércio e do Turismo o seguinte requerimento de in-
formações. '

. A 'cultura do algodão, outrora expressiva no
Brasil, encontra-se ameaçada de desaparecimento.
A área hoje cultivada já é metade daquela cultivada
há quatro anos ,e continuá a reduzir-se. Enquanto os
pr~~ intemacidnais do algodão alcançam níveis
recordes, no mercado interno a comercialização do
produto nacional encontra-se virtualmente paralisa
da, prejudicada pela concorrência desleal do produto
importado com subsídios; A grave situação do setor
produtivo demanda urgentes providências, para as
quais julgamos imprescindíveis os seguintes escla
recimentos, de parte do. Ministério da Indústria, cio
ComerCio e do Turismo: .

1. Quais os volumes.das importâÇões brasilei
rasdé algodão, por país de origem, desde 1990 até
a atualidade? ." ' ..

2. Quais os portos em que o algodão importado
dos Estados Unidos da América desembarcou no
Brasil, desde o ano de 1993? Quais os volumes in
temalizados a partir de cada porto e qual seu desti
no final?

3. Qual a' proporção entre a aquisição de pro
duto importado e nacional pelas indústrias que utili
zam o algodão como matéria-prima?

4. Qual a evolução das tarifas incidentes sobre
o algodão importado pelo Brasil desde o ano de
1990 até a atualidade?

5. Qual o fundamento das políticas tarifárias di
ferenciadas para o algodão e os demais produtos
agropecuários? Por que a tarifa incidente sobre o al
godão foi nula (zero) até recentemente, enquanto
sobre o café incidia uma tarifa de 15%? Por que,
quando a tarifa incidente sobre o feijão foi revista e
elevada de zero para 10%, a tarifa incidente sobre o
algodão permaneceu nula?

6. Por que atualmente incide uma tarifa de ape
nas 2% sobre o algodão, enquanto produtos têxteis
têm proteção de 70% na Tarifa Externa Comum
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Câmara dos Deputados, 28 de fevereiro de (TEC)? É fato que a elevação das tarifas de produ-
1996. - Lurs Eduardo, Presidente. tos têxteis decorreu de uma investigação'de práticas

de subsídios? Em caso afirmativo, em que prazo
essa investigação foi realizada?

7. Por que motivo a petição de investigação de
práticas de subsídios nas exportações de algodão
dos Estados Unidos da América para o Brasil, proto
colada pela Organização das Coopei'ativàs Brasilei
ras, Confederação' Nacional da Agricultura e Socie
dade Rural Brasileira em 7 de dezembro de 1993
não foi concluída até a presente datá,' decorridos
mais de dois anos? Em que .estágio 'encontra-se
esse processo? .

'. 8. Com respeito à petição de investigação de
práticas de subsídio referida no quesito anterior, in-
dagamos: .

8.1. Esse Ministério pesquisou os financiamen
tos existentes no mercado, desde 1993 até hoje,
para a comercialização de algodão importado dos
Estados Unidos? Em caso afirmativo, quais as taxas
de juros e os prazos praticados nesses financiamen
tos? Qual a diferença entre essas taxas de juros e
aquelas praticadas no mercado interno? As informa
ções coligidas confirmam ou refutam a tese de que
há subsídios implícitos na concessão de financia
mentos pelos exportadores norte-americanos?

8.2. Quais as modalidades e os montantes do
subsídios concedidos pelo Governo' dos Estados
Unidos às exportações de algodão daquele País?
Foram constatadas eventuais práticas 'de subsídios
nas exportações de algodão de outros países, nota
damente os da União Européia e da Rússia?

8.3. Qual o efeito das importações subsidiadas
sobre os preços domésticos do algodão? E sobre a
política de garantia de preços mínimos (EGF e
AGF)?

8.4. Qual o efeito das importações de algodão
nos anos de 1993 a 1995? Qual o efeito específico
de sua oferta no mercado com crédito de longo
prazo? Registroú-se queda nos preços internos?
Houve acúmulo de estoques da safra anterior?
Houve declínio da produção nas safras subse
qüentes? Ocorreu declínio de lucros, do nível de
utilização da capacidade de processamento de fi
bra nas empresas do setor e nas cooperativas na
quele período?

8.5. Que prejuízos sofreu a lavoura algodoeira
no Brasil em conseqüência da importação de algo
dão subsidiado? O que ocorreu com a área cultivada
e a produção de algodão nos principais Estados pro
dutores, notadamente Paraná e São Paulo? Qual foi
o impacto sobre o emprego rural?
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8.6. Qual o volume de algodão nacional deslo- tadas, por parte da Ministra de Estado da Indústria,
cado pela importação de algodão dos EUA? As in:- do Comércio e do TurisrTlQ, Exma. SrªDrª Dorothéa
dústrias que, P?ssaram a adquirir algodão importado Werneck, informações e esclarecimentos, para o os
anteriormente adquiriam produto nacional produzido . seguintes quisitos: '.. ,o

em que Estados ou regiões? 1. Por que a tarifa ,deimportaçãp do algpdão
9. A pr~tica de superfaturamento de subsídios, o o no Brasil, é de zero por cento, enquartto o café, pro-

que, conforme. noticia a imprensa, vem sendo inves- , duto de exportação, tinha uma tarifa de 15%?
tigada nos EUA" foi utilizada por firmas que exporta- 2. Por que as tarifas do feijão, que era 'zero, foi
ram algodão par~ o Brasil? A atuação, dessasfirrnas revista e aumentada para 10% e para o algodão per-
foi investigada.por esse Ministério no processo rela- maneceu a tarifa zero? Qoais as razões técnicas .
tivo ao algoç:lã07 para 'a tarifa do algodão s~' mantid~ 'em' zero ~r

10. QU;:lis 9s,pl~itos formulados pelo Ministério· . cento, à época? ' " ' . ,
da A~ricultura, do Abasteci~e,nto ,e da ~eformal i'Por qUe produtos'têxteis têm proteção ta- .
Agrána (MAA~) a ess~ Mlnlsténo, relativos. às rifária de 700/0, e o algodão tem umatarifa de 2%,
que~tões da,s tanf~s e da I~OrtaçãO de algodão: ~ hoje na Tarifa Externa Comum (TEC)? ~ fato
quais fora~, atendidos, ou reJelt.?dos? O ~aara sohcl~ que a elevação das tarifas de produtos têxteis se
tou a prOibição ,das Impo':t8çoes financiadas ou a deve a 'uma investigação de práticàs de s.ubsí-
elevação da TEC? ". ". dios que leva~iál em tesl3~ 90 dias?'Com~ just!fi- :

11. Por.qu~ ~rolblram as Im~rtações financla- . car 'qúé a investigação dó algodão já demora '2
das de arroz e, milho e não prolblrflm.as, de algo-. (dois) anos? ' ,

dão?, . . .. 4: Quais as çonclusões·dos levantamento\:! ~fe- ,
Sala da~ Sessões, 31 de Janeiro de 1996. - tuados: acerca dos financiamentos existentes em

Deputado Abelardo Lupion. 1993 e hoje no mercado para o produto importado
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE dos Estados Unidos? Quais os prazos concedidos

I _ Relatório . nos financiamentos? QuaJadiferença' entre ~s taxas .
. ,. de juros internas e as taxas de juros do produto im-

o Pela pr~ent?, proposiçãO, o Senhor Dep~do portado dos Estados Unidos? Quais foram as in,for-
Ab?l~rdo Luplon dlnge-s~ ~ Mesa requ:re~doselam ' maÇÕes levantac::ffls pelo DTIC junto ao mercado que
sohcl!Bdas à Se,nhor~ Mlnrsp-a dalndustr:la, do C~- confitmám ou refutam as alegações dé generosos ~
mérclo e do Tunsmo Informações a respeito da poh- nanciamentos por parte dos exportadores norte-
tica tarifária praticada no comércio internacional de americanos? I

.algodão e outro~ produtos agropecuários. 5. Por qu~ as importações finan~iadas foram
~ o relatóno. proibidas para o arroz e para o milhp, e não foram

11 - Voto do Relator para o algodão? ' .

Considerando que se encontram de acordo . 6. Quais os pleitos formulados pelo Ministério
com as normas disciplinadoras da matéria (art. da Agricultura, do. Abastecimento e da Reforma
50, § 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e Agrária (MAARA), em relação à questão de tarifas e
116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo de importação do algodão e quais foram atendidos e
encaminhamento das informações requeridas rejeitados pelo MICT? O Maara solicitou a proibição
pelo nobre autor. das importações financiadas? Solicitou a antecipa-

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. - De- ção da TEC para 6% em 1996?
pulado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. 7. Por ocasião da apreciação da petição dos

Aprovo ad referendum. recl~man~es, apresentad,a em dezemb~o de 1993,
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primeiro ~uals ,senam a~ alternativ~s de proc~l~ento para

Vice-Presidente no exercício da Presidência. Impedir,as práticas desleaiS ~e comércIo. ~uals as

O
alternativas adotadas e quais as alternativas não

REQUERIMENTO DE INFORMAÇ ES adotadas e por quê?
Nº-1.337, DE 1996 8. Quais as disposições legais que regem a

Senhor Presidente, matéria? Quais os itens mais importantes? As pro-
Requeiro, em regime de absoluta urgência, pe- vas apresentadas pelos peticionários foram verifica-

las razões que passamos a apresentar, sejam pres- das? Quais as provas afirmativas e negativas de



05218 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Fevereiro de 19%

cada requerimento da legislação e da regulamenta- cano se abasteciam de fibra proveniente de que Es-
ção sobre a matéria? tado (ou Estados) brasileiro (brasileiros)?

9. Houve aumento significativo das importaçõ- 16. O que ocorreu com a produção de algodão
es dos Estados Unidos? Os preços domésticos fo- nos Estados que tiveram seu produto ·deslocado
ram afetados pelos preços das importações subsi- pela concorrência do produto importado dos Estados
diadas? Qual a situação do setor produtor em Unidos? Houve dano à produção nos Estados em
1993, quando houve a importação da fibra norte- questão? De que natureza?
americana? Houve declínio potencial ou efetivo da 17. A prâtica de superfaturamento de subsí-
produção (na safra 1993/94)? Houve, em 1993, dias, conforme notificado na imprensa, que estâ sen-
declínio de vendas no setor produtor? Houve ,acu- do investigada nos Estados Unidos, foi usada por fir-
mulação de estoques na safra 1992193? QUaiS as mas que exportaram algodão para o Brasil? A atua-
conclusões das investigações do DTIC acerca do ção destas firmas foi investigada pelo MICT no pro-
declínio de lucros, utilização de capacidade e pro- cesso do algodão?
cessamento defib~a nas emp~esas do setor prod~ 18. Qual a situação da comercialização da sa-
tor ~ ~a~ cooperativas no penado referente à petl- fra 1992193, no segundo semestre de 1993? Que
ção iniCIai?, papel desempenharam as ofertas de algodão ameri-

10. No Que respeIta ao a.umento d~ encarg?s canos naquela ocasião? Em particuar a oferta de al-
para. progr~mas ~overnarnentals de ~010, ou seJ~, godão com crédito de longo prazo para pagamento
InterferêncIa d~s Importações n~ pohticas domés~ do produto importado. Qual a situação da cornerciali-
cas de garantia de preço? mím~s: nos emprésti- zação da presente safra 1994/95, no segundo se-
mos do Governo ~ederal e nas aquIsições do Gover- mestre de 1995? Que papel desempenharam as
no Federal? QuaIs as conclusões a q~~ chegou o ofertas de algodão americano, por parte dos expor-
DTI~ acerca do que ocorreu com as pohticas de ga- tadores daquele país, no mercado doméstico nesse
ranti~ de pre~s do algodão, quando houve concor- final de estação de 1995? Em particular a oferta de
rêncla de fibra Importada? algodão com crédito de longo prazo para pagamento

11. Quais as modalidades e os montantes dos do produto importado?
subsídios concedidos pelo Governo dos Estados .
Unidos às exportações de algodão? Houve investi- Justificação
gação de outros países, notadamente da Rússia e A Organização das Cooperativas Brasileiras, a
países da União Européia, que eventualmente ha- Confederação Nacional da Agricultura e a Socieda-
viam praticado subsídios nas exportações de algo- de Rural Brasileira apresentaram ao Departamento
dão para o Brasil? Quais as conclusões do DTIC Técnico de Tarifas (DTT) petição de investigação de
acerca da matéria? prâticas de subsídios nas exportações de algodão

12. Quais os danos causados pelas importaçõ- norte-americano para o Brasil. A petição foi protoco-
es de algodão subsidiado no cultivo da fibra no Bra- lada no dia 7 de dezembro de 1993. Apenas cerca
sil? O que ocorreu com a produção e a ârea do algo- de um ano depois, através da Circular nR 85, da Se-
dão nos Estados do Paranâ e em São Paulo? Qual o cretaria de Comércio Exterior, de 5-12-94, foi aberta
montante de perda de empregos decorrente da redu- uma investigação das pi"âticas de subsídios nas im-
ção da produção da fibra? portações de algodão norte-americano.

13. Onde o algodão importado dos Estados Este processo se arrasta por dois anos e, ao
Unidos foi desembarcado e internalizado no Brasil? que tudo indica, não estâ em vias de ser concluído.
Quais os principais portos em que o produto arneri- O parecer técnico final sobre a matéria, a ser eJabo-
cano apontou? Quais os montantes por porto, de rado pelo DTIC, deveria estar terminado até o dia
acordo com as investigações levadas a efeito pelo 20-11-95, como foi anunciado. Seria, pelo que foi in-
DTIC? dicado pelo DTIC, levado à consideração do Comitê

14. Onde o produto importado dos Estados Consultivo de Defesa Comercial no dia 7-12-95,
Unidos foi vendido no Brasil? A partir de que portos quando então o parecer seria apreciado e encami-
o produto foi distribuído para que as indústrias 08- nhado aos Ministros da Fazenda, da Indústria, do
cionais usassem a matéria-prima? Comércio e do Turismo para decisão final sobre im-

15. O algodão importado dos Estados Unidos posição ou do Direito Compensatório.
deslocou produto de produção nacional? Normal- Deste Comitê Consultivo fazem parte apenas
mente as indústrias que compraram algodão arneri- representantes dos ministérios da ârea econômica,
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pois O setor privado não tem mais assento neste fó
rum, como no passado. Destarte o setor interessado
não tem como solicitar que a matéria seja apreciada
com a devida tempestividade.

Os prazos anunciados não tem sido cumpridos.
Por dois anos, foi estimulada a importação de algo
dão com subsídio, sem que qualquer medida fosse
adotada. O assunto não teve até hoje uma solução,
apesar dos insistentes pedidos dos setores de pro
dução para qlle uma decisão seja tomada em defini
tivo acerca do assunto. Os prejuízos para o setor
são notóriO~ eC,Onhecidos, para os quais solicitamos
confirmação por parte do MICT.

A cultura do algodão está ameaçada de desa
parecimento. A área hoje é a metade de quatro anos
atrás. A avalil;,lção da safra 1995/96 da Conab mos
tra, surpreendentemente, que a área do algodão de
verá cair no Sudeste 20%. Como é possível a área
cair, se os preços internacionais estão em níveis re
cordes históricos? No mercado interno a comerciali
zação continua virtualmente paralisada, sem pers
pectivas, no.àguardo de uma decisão acerca do di
reito compensatório.

.Podemos verificar, a partir das perguntas for
muladas a s~uir, que há um conjunto de fatores
inexplicáveis para a política tarifária em relação ao
algodão neste País. Urge que se prestem todos os
esclarecimentos para esta questão que se arrasta
por mais de dois anos, sem uma solução.

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. ...,.
Deputado Hugo Biehl.

GABINETEDO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Hugo Biehl dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas à Senhora Ministra da Indústria, do Comér
cio e do Turismo informações a respeito da política
tarifária praticada no comércio internacional de algo
dão e outros produtos agropecuários.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q., da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. - De
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei-

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES .
Nº-1.338, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º-, da Constitui

ção Federal, e art. 115, inciso I, do Regimento Inter
no solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, o seguinte pedido de informaçõ
es.

Foram amplamente divulgadas, pela imprensa,
notícias dando conta de vazamentq de soda cáusti
ca, intoxicand~ mais de 200 moradores, em acidente
na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, lo
calizada a 62km de São Paulo. O vazamento ocor
reu na tarde e na noite de 29 de janeiro passado.

.Segundo Paulo Roberto Olivato, professor titu
lar do Instituto de Química da USP, asoda cáustica
pode matar se for ingerida. Quando inalada em
grandes quantidades, pode causar danos ao sistema
respiratório. .

Até o final da tarde de ontem (30 de janeiro) a
empresa ainda não havia identificado as causas do
vazamento. '

Há informações de que a quantidade de enxo
fre que foi lançada no ar foi muito pequena e não
provocaria danos à saúde.

Segundo ainda o professor titular do Instituto
de Química da USP só uma inalação em granéle
quantidade pode trazer problema, por ser um pó, a
substância se depositaria nos brônquios, causando ~

problemas respiratórios.
Entretanto, há informação de que uma médica,

que trabalha no PS Central de Cubatão, começou a
sentir forte cheiro de gás às 7 horas de ontem (30 de
janeiro) quando chegava para dar plantão numa uni
dade de saúde localizada a cerca de 4km da Refina
ria Presidente Bemardes, com irritação no nariz, fal
ta de ar e dor de cabeça, com necessidade de fazer
inalação para poder respirar.

Diante do exposto e da gravidade da situação,
que poderá ter conseqüências imprevisíveis, solicita
mos as seguintes informações:

1. Que medidas e normas de segurança exis
tem para controle para que vazamentos dessa natu
reza possam ser controlados?

2. Quais as causas cesse vazamento?
3. Que quantidade pode ter sido vazada?
4. Que providências foram tomadas para o

controle do vazamento?



Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N~ 1.339, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º-, da Constitui

ção Federal e art. 115, inciso I, do Regimento Inter
no, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao
Ministério de Minas e Energia, o seguinte pedido de
informações.

Foram amplamente divulgadas, pela imprensa,
notícias dando conta de vazamento de soda cáusti
ca, intoxicando mais de 200 moradores, em acidente
na Refinaria Presidente Bernardes, em CLbatão, lo
calizada a 62km de São Paulo. O vazamento ocor
reu n"a tarde e na noite de 29 de janeiro passado.

Segundo Paulo Roberto Olivato, professor titu
lar do Instituto de Química da USP, a soda cáustica
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5. Que providências foram tomadas em relação pode matar se for ingerida. Quando inalada em
aos danos já causados? grandes quantidades, pode causar danos ao sistema

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. '- respiratório.
Teima de Souza, Deputada Federal (PT/SP). Até o final da tarde de ontem (30 de janeiro) a

P.S. Que a Casa Civil e a Presidência da Re- empresa ainda não havia identificado as causas do
pública sejam informadas. vazamento.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Há i~formações de que. a q~antidade de enxo-
. fre que fOI lançada no ar fOI mUito pequena e não

I - Relat6no provocaria danos à saúde.
Pela presente proposição, a Senhora Deputada Segundo ainda o professor titular do Instituto

Teima de Souza dirige-se à Mesa requerendo sejam de Química da USP, só uma inalação em grande
solicitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, quantidade pode trazer problema, por ser um pó, a
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal infor- substância se depositaria nos brônquios, causando
mações acerca de vazamento de soda cáustica, problemas respiratórios.
ocorrido na tarde e na noite de 29 de janeiro passa- Entretanto, há informação de que uma médica,
do, intoxicando mais de 200 moradores, em acidente que trabalha no PS Central de Cubatão, começou a
na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, /o- sentir forte cheiro de gás às 7 horas de ontem (30 de
calizada a 62km de São Paulo, bem como sobre janeiro) quando chegava para dar plantão numa uni-
normas de segurança existentes para que vazamen- dade de saúde localizada a cerca de 4km da Refina-
tos dessa natureza possam ser controlados. ria Presidente Bemardes, com irritação no nariz, fal-

É o relatório. ta de ar e dor de cabeça, com necessidade de fazer
11 - Voto do Relator inalação para poder respirar.

. Diante do exposto e da gravidade da situação,
Conslderan~o .q~e se encontram. de acordo que poderá ter conseqüências imprevisíveis, solicita-

com as nor~a~ diSCiplinadoras da maténa (art. 50, § mos as seguintes informações:
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- . .
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- 1. Que medidas e normas de segurança eXIs-
to das informações requeridas pela nobre autora. tem para controle, para que ~azamentos dessa natu-

S I d R 'õ 6 d f . d 1996 reza possam ser controlados.
a a e euO! es, e everelro e . - 2 Q . d to?

Deputado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presiden- . ualS as causas esse vazamen .
te. ' 3. Que quantidade pode ter sido vazada?

4. Que providências foram tomadas para o
controle do vazamento?

5. Que providências foram tomadas em relação
aos danos já causados?

Sala da Sessão, 31 de janeiro de 1996. - Tel
ma de Souza, Deputada Federal (PT/SP).

P.S.: Que a Casa Civil e a Presidência da re
pCblica sejam informadas.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Teima de Souza dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia
informações acerca de vazamento de soda cáustica,
ocorrido na tarde e na noite de 29 de janeiro passa
do, intoxicando mais de 200 moradores, em acidente
na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, lo
calizada a 62km de São Paulo, bem como sobre
normas de segurança existentes para que vazamen
tos dessa natureza possam ser controlados.
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É O relatório

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
te. .

,Aprovo ad referendum.
Em 28-02-96. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2-1.341, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência com base no arti

go 50, parágrafo 2º-, da Constituição Federal e artigo
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Fazenda, senhor Pedro Sampaio Malan, as
seguintes informações:

1 - O exato valor das garantias adquiridas,
pelo Governo brasileiro, para respaldar a renegocia
ção da dívida externa.

2 - Quais as datas de aquisição das mesmas
no mercado, qual o valor dos títulos adquiridos indi
vidualmente, quais as condições financeiras dos pa
péis?

3 - Quem foi o agente financeiro e como se
deu a transferência dos recursos públicos para a
aquisição?

4 - Como são as condições do agente respon
sável pelas garantias?

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. 
Chico Vigilante, Deputado Federal (PT/DF).

GABINETE DO PRIMEIR<lVICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição,' o Senhor Deputado
Chico Vigilante dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções a respeito das garantias adquiridas pelo Gover
no brasileiro para respaldar a renegociação da dívi
da externa.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo,encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. - De
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº- 1.342, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exª- com base no art. '50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Ràgimento Interno da Câmara dos Deputados
que, olNida a Mesa, sejam solicitadas informações
ao Sr. Ministro das Minas e Energia no sentido de
esclarecer denúncia do Sindicato dos Químicos e
Engenheiros Químicos do Rio de Janeiro· (em ane
xo), a qual diz que a Diretoria da Petrobras, ao anali
sar a lista de promoções, excluiu os profissionais
que participaram do movimento grevista da catego
ria de maio/junho de 1995.

Levando em conta a gravidade desta denúncia
solicitamos:

1º- - Quais os critérios utilizados para a elabo-
ração das listas de promoção; ,

2º- - No momento em que a OIT chama a aten
ção do Governo Brasileiro pelos excessos cometidos
contra os petroleiros, qual é a base para tal discrimi
nação?

Sala das sessões, 31 de janeiro de 1996. - Lu
ciano Zica, Deputado Federal.

SINDICATO DOS QUfMICOS E ENGENHEIROS
QUfMICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 26-9-31

Ao Deputado Luciano Zica (fax: 061-3182484)
De: Gutrnan (Sindicato dos Químicos e Engenheiros
Químicos - RJ)

Rio de Janeiro 30-1-96
A Administração da Petrobras, numa atitude de

desrespeito à classe trabalhadora no Brasil e aos
petroleiros,"em particular, resolveu punir mais uma
vez os técnicos que participaram do movimento gre
vistas de maio~unho 95.

Estamos em época de avaliação para efeitos
de promoção e os que apresentaram 6 faltas não
justificadas - isto é ficaram 6 dias em greve, -, não
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tiveram'seus nomes analisados, tento sido excluídos
do processo.

É claro que a Petrobras pode alegar que as
normas da Companhia permitem tal atitude, princi
palmente porque o acordo coletivo deste ano ainda
não foi assinado; no entanto, é óbvio que trata-se de
mais uma decisão política, que pode ser politica
mente alterada.

Penso que, na qualidade de representante de
parcela do povo brasileiro e em nome de sua história
na Petrobras, V. Sª pode interceder junto à Adminis
tração da Petrobras de forma a se evitar mais esse
casuísmo, que só serviria para desmotivar emprega
dos competentes tecnicamente e conscientes da im
portância de lutar pelo futuro de nossa Companhia.

Saudações - Luis Fernando de Oliveira Gut
man, Presidente do Sindicato dos Químicos e Enge
nheiros Químicos - RJ.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia in
formações a respeito de denúncia do Sindicato dos
Químicos e Engenheiros Químicos do Rio de Janei
ro (em anexo), a qual diz que a Diretoria da Petro
bras, ao analisar a lista de promoções, exclui 0$ pro
fissionais que participaram do momento grevista da
categoria de maio/junho de 1995.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22-, da Constituição Federal e art. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo ad referendun
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.343, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o art 50 da Constitui

ção Federal e do art 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que seja encaminhado
atencioso pedido ao Exmo. Sr. Pedro Malan, M.D.

Ministro da Fazenda, com o objetivo de solicitar as
seguintes informações ao Banco do Brasil:

a) Como está se processando o recolhimento
de PI8-PASEP dos funcionários da Fundação Cultu
ral do Pará Tancredo Neves e da Secretaria de Es
tado e Cultura do Pará?

b) Quais os critérios de pagamento dos abonos
e rendimentos que os servidores destas instituições
cadastradas no programa PIS-PASEP têm direito?

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. 
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal- PT/PA.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici
tadas ao Senhor Ministro da Fazenda informações
acerca do processamento e recolhimento de
PIS/PASEP dos funcionários da Fundação Cultural
do Pará Tancredo Neves e da Secretaria de Estado
de Cultura do Pará.

~ o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22., da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!. 1.346, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 22-, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116. ambos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja despachado com a
maior celeridade possível, ad referendum da Mesa,
e em seguida encaminhado ao Sr. Ministro da Fa
zenda, Sr. Pedro Malan, o seguinte Pedido de Infor
mações.

1. Qual o processo de escolha da atual gestora
do Regime Especial de Administração Temporária
do Banerj? Quando foi firmado o contrato enre a em
presa escolhida e o Governo do Estado do Rio de
Janeiro? Houve autorização do Banco Central para
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assinatura deste contrato? Algum representante do 13. O Bacen foi informado pela CVM das irre-
Banco Central subscreveu o referido contrato? Hou- gularidades existentes no balanço do Banerj publica-
ve algum outro subscritor deste contrato? do em 3-10-95?

2. Quais os critérios utilizados pela Diretoria do 14. Quais as providências tomadas pelo Bacen
Bacen para a aprovação, nos termos da cláusula se- a respeito de tais irregularidades?
gunda do convênio firmado com o Estado do Rio de 15. Foi submetida ao Bacen alguma alteração
Janeiro, da empresa gestora do Regime Especial de nos Estatutos do Banerj S/A em 1996?
Administração Temporária do Banerj? 16. Em caso positivo, qual o parecer do Depar-

3. Quando foi apresentado ao Bacen o relatório tamento Jurídico do Banco Central acerca das alte-
previsto nacláusula quinta do Convênio Bacen e Es- rações propostas?
tado do Rio de Janeiro? Qual o seu conteúdo? 17. Em caso negativo, que providências tomou

4. O relatório anteriormente descrito foi aprova- o Banco Central do Brasil em face do disposto no
do antes da privatização temporária determinada art. 2º- do Decreto nº- 21.993/96 (Doerj 24-1-96)?
pelo Decre~ n11 21.993: de 23 de janeiro de 1996, do 18. Continua em vigor a cláusula primeira do
Estado do RIO de Janeiro? Estatuto do Banerj S/A, submetida à aprovação do

5. Quando foi submetido ao Banco Central, nos Bacen, que conceitua aquele banco como sendo
termos do artigo 11 do Decreto-Lei nº- 2.321/87, o uma sociedade de economia mista?
pedido.de ~utorização ~ara a transformação da na- Referidas informações revestem-se da maior
tureza JurídICa do Bane!), efetuada pelo Governo do relevância tendo em vista as enormes dúvidas
Estado do Rio de Janeiro? quanto à ~nstitucionalidade e legalidade das medi-

6. Qual o montante de recursos oriundos do das que estão sendo adotadas pelo Governo do Es-
Tesouro Nacional alocados pelo Bacen com a finali- tado do Rio de Janeiro e pelo Banco Bozzano Si-
dade de sanear financeiramente o Bane~ durante o monsen S/A, atual gestor do Regime Especial de
período ~m que foi responsável pelo Regime Espe- Administração Temporária do Banerj, no que concer-
cial de Administração Temporária? ne à adoção dos princípios da licitação, moralidade

7. Qual o cronograma da efetiva entrada de e publicidade na gestao do patrimônio e recursos
.tais recursos no caixa do Banerj? públicos.

8. Qual o montante de recursos públicos trans- Impõem ressaltar que o Colendo Tribunal de
feridos pelo Tesouro Nacional para o Banco Bozza- Contas do Estado do Rio de Janeiro já se manifes-
no Simonsen S/A, atual gestor do Regime Especial tou pela inconstitucionalidade do Decreto 0º-
de Administração Temporária do Banerj S/A, confor- 21.993196, do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
me prevê o PROER? Qual o cronograma de Iibera- e diversas ações diretas de inconstitucionalidade es-
ção de tais recursos e quais as instituições financei- tao sendo impetradas junto ao Supremo Tribunal Fe-
ras públicas encarregadas dos repasses? dera!.

9. Qual o cronograma dos repasses, efetuados Neste sentido, vis-à-vis os relevantes interes-
pelo Tesouro Nacional, a estas instituições financei- ses públicos e sociais envolvidos, esperamos poder
ras públicas? contar com as informações solicitadas na maior bre-
. 10. Quais os critérios estabelecidos pelo Banco vidade possível.
Central do Brasil no que diz respeito à criação/extin- Sala das Sessões, 111 de fevereiro de 1996. -
ção de agências bancárias? Miro Teixeira, Deputado Federal - PDT/RJ - Maria

11. Qual o controle exercido pelo Banco Cen- da Conceiçao Tavares, Deputada Federal - PT/RJ.
trai no processo de fechamento abrupto de agências GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
bancárias patrocinado pelos gestores do Regime Es- I _ Rei t6 .
pecial de Administração Temporária atualmente em a no
curso no Banerj S/A e no Programa de Incentivo à Pela presente proposição, os Senhores Depu-
Demissão Voluntária dos servidores do Banerj? tados Miro Teixeira e Maria da Conceição Tavares

12. Qual o parecer do corpo técnico do Bacen dirigem-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao
encarregado do Regime Especial de Administração Senhor Ministro da Fazenda informações acerca do
Temporária efetuado no Bane~ em 1995 acerca do Regime Especial de Administração Temporária do
balanço publicado em 3 de outubro de 1995, no Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ.
Doer]? É o relatório.



Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES Nº-1.349,
DE 1996

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interrio da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente,
Requeiro aV. Exª, com base no art. 50, § 2º-,

da Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e §
2º", e 115, inciso I, do Regimento Interno que seja
encaminhado o seguinte requerimento de informaçõ
es ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente Re
cursos Hídricos e Amazônia Legal, pertinente à si
tuação atual do Parque Nacional da Chapada Dia
mantina.

Sabe-se que há problemas de implantação e
gestão em um grande número de unidades de con
servação deste País. Preocupa-nos, paralelamente
ao problema global, o atual estágio. do Parque Na
cional da Chapada Diamantina, onde temos podido
constatar degradação crescente e preocupante.
Neste sentido, desejamos obter as seguintes infor
mações do Ministério do Meio Ambiente e da Ama
zônia Legal:

1. Qual a extensão do Parque e quais os seus
limites externos?

2. Existem invasões elou ocupação irregular na
área?

3. Qual a atual situação referente ao domínio
da área?
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11 - Voto do Relator GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Considerando que se encontram de acordo I - Relatório
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, Pela presente proposição, o Senhor Deputado
§ 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Pimentel Gomes dirige-se à Mesa requerendo sejam
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha- solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ-
menta das informações requeridas pelos nobres es a respeito do total de verbas repassadas ao Esta-
autores. do do Ceará, no período de janeiro a dezembro de

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 1996. - 1995, bem como sobre o saldo financeiro do SUS
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- naquele Estado.

te. E: o relatório.

Aprovo ad referendum. 11 - Voto do Relator
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercíciQ da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!- 1.348, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
de Estado da Saúde:

1 - Qual o total de verbas repassadas para o
Ceará no período de janeiro a dezembro de 1995?

2 - Houve redução do teto financeiro no Esta
do do Ceará, em 1995, no Sistema SUS? Quais as
razões?

3 ~Qual é o saldo financeiro do SUS no Ceará:
- saldo positivo? Quais as razões?
- saldo negativo? Quais as razões?
4 - Discriminações desses gastos em suas di

ferentes formas.
5 - Há condições de melhorar ou recuperar

perdas do teto financeiro?
6 - Quais os critérios e cálculos utilizados (em

forma detalhada) do financiamento ambulatorial do
SUS?

Justiflcaçao

Apesar de recebermos alguns documentos so
bre essa questão do Ministério da Saúde, ela ainda
encontra-se incompleta, levando-nos a dúvidas
quando comparamos com as informações vindas do
Estado.

De modo a compreender a evolução financeira
dos tetos e gastos do SUS já ocorridos no Ceará é
que requeremos uma informação clara, completa e
transparente sobre o assunto.

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. 
Deputado Pimentel Gomes (PSDBlCE).
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3. Há ações de desapropriação concluídas ou informações, esta Casa apenas cumpre estrito dever
em curso? legal.

4. Há pagamento pendente referente à ação de Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. -
desapropriação concluída? Em caso afirmativo, Deputado AntOnio Sérgio Carneiro.
qt..iem são os credores, qual a área de terra desapro- GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
priada e qual o montante devido a cada um deles? I _ Relatório

5. Qual o estágio atual de implantação do Par-
que? Pela presente proposição, o Senhor Deputado

a) Há plano de manejo concluído? Antônio Sérgio Carneiro dirige-se à Mesa requeren
do sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Meio

b) Como está sendo administrado o Parque? Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le-
e) Há programa de educação ambiental para gal informações a respeito da situação atual do Par-

as usuários? Há programa de acompanhamento aos que Nacional da Chapada Diamantina.
visitantes? É o relatório.

d) Quais são os recursos humanos, materiais e
orçamentários existentes para a administração do 11 - Voto do Relator
Parque? Considerando que se encontram de acordo

e) Quais são os programas de controle de com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
queimadas e depredação existentes? 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

6. Qual a situação sócio-econômica em que vi- gimento Interno da Casa), 'voto pelo encaminhamen-
vem as pessoas que tiveram suas terras desapro- to das informações requeridas pelo nobre autor.
priadas e foram afastadas do local? Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. -

7. Como tem sido ocupada a área circunvizinha Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
ao Parque? te.

Justifieaçao

O Parque Nacional da Chapada Diamantina
encerra um dos mais belos monumentos naturais de
nosso País, notável tanto do ponto de vista cênico
como dos recursos biogenético ali localizados.

O problema, todavia, reside na implementação
da uniçade de conservação e na infra-estrutura a ela
destinada.

No que concerne à implementação do Parque,
um dos problemas, sem dúvida significativo, é o per
tinente ao domínio da área - iniciadas as desapro
priações, não parecem ter sido concluídas, tampou
co tendo sido quitados os débitos da União para
com os expropriados.

A Constituição de 1988 consagrou o meio am
biente ecologicamente equilibrado como bem públi
co de uso comum do povo, a ser defendido e preser
vado não s6 para as presentes, mas também para
as futuras gerações.

Resgatou, paralelamente, as funções fiscaliza
doras do Congresso Nacional, competindo-Ihe, den
tre outros deveres, zelar para que os bens públicos
sejam geridos com a cautela e zelo necessários por
quem de direito, sob pena de responsabilidade por
omissão.

Ao encaminhar, assim, este requerimento de

Aprovo ad' referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.350, DE 1996

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do artigo 50, § 2º-, da Constitui
ção Federal, e do artigo 115, inciso I, do Regimento
Interno, requerer os prefixos com os respectivos no
mes, endereços, CPF ou CGC de todos os proprie
tários de aviões particulares no Brasil.

Justifieaçao

A requerente, no exercício do JUs inspeetio
nes e para melhor instruir trabalhos que realiza, é
que solicita as presentes informações.

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. 
Cldinha Campos, Deputada Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitados ao Senhor Ministro da Aeronáutica os
prefixos com os respectivos nomes, endereços, CPF
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ou CGC de todos os proprietários de aviões particu- gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
lares no Brasil. to das informações requeridas pelo nobre Autor.

I: o relatório. Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. -
11 _ Voto do Relator Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presielen

te.
Considerando que se encontram de acordo

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22., da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo Encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum. '
Em 28-2-96. - Ronaldo Perlm, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO"DE INFORMAÇOES
N~ 1.351, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamentos no art. 50, § 2Q, da Consti

tuição Féderal, e nos arts. 24, inciso V e § 22., e 115,
inciso I, do Regimento Intemo, solicito a V. EXª- seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte
pedido de informações:

Tendo em vista a existência de número de jo
gos realizados pelas emissoras de televisão solicito"
o seguinte:

a) relação dos jogos ocorridos no ano de 1995,
cujos concursos foram realizados pelas emissoras
de televisão;

b) os valores recebidos pela emissora de tele
visão promotora dos jogos e os respectivos valores
recolhidos ao Tesouro Nacional.

Sala das Sessões, - 6 de fevereiro de 1996 . 
Deputado Noel de Oliveira.

GABINETE DO PRIMERIO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Noel de Oliveira dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções a respeito dos jogos realizados pelas emisso
ras de televisão no ano de 1995.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com"as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2R, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96 - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
NP-1.352, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamentos no art. 50, § 2º-, da Consti

tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2R, e 115,
inciso I, do Regimento Intemo, solicito a V. Exi! seja
encaminhado ao Sr. Ministro das Comunicações, o
seguinte pedido de informações:

Os jogos pela televisão com uso de ligação te
lefônica apresentam assustador crescimento. Toda
emissora de TV está envolvida por tal prática, julga
mos necessário as seguintes informações:

a) solicito cópias dos contratos firmados entre
as companhias telefônicas e as televisões;

b) além das taxas pagas pelo usuários que ou
tras rendas proporciona esta prestação de serviço
às companhias telefônicas;

c) como é feito repasse dos valores para as te
levisões;

d) o número de jogos realizados pelas tlevisõ
es no ano de 1996.

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. 
Deputado Noel de Oliveira.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Noel de Oliveira dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in
formações a respeito de convênios com emissoras
de televisão, loterias ele prognósticos e demais jogos
pela TV usando ligações telefônicas.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2R, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. -



REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.354, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22-, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q., e 115 do
Regime Interno, solicito a V. Exª- seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Saúde, o seguinte pedido de infor
mações:

Após tomar conhecimento de correspondência
da Casa de Saúde Dr. Eiras S.A. para o Pam-Centro
Psiquiátrico-Venezuela, ambos situados na cidade
do Rio de Janeiro (doc. anexo) e dos indícios de irre
gularidades na distribuição de AIH, recrutamento e
exposição compulsória de pacientes para pesquisa
e desconhecimento dos termos ou da existência d~
protocolo que orienta a pesquisa citada- na referida
correspondência, solicito as seguintes informações:

a) O Ministério da Saúde tem conhecimento do
referido estudo e participou da elaboração do proto
colo que orienta toda as etapas do teste?

b) .Quais os múltiplos centros ou instituições
credenciadas onde tal estudo está sendo realizado e
sob supervisão de qual instituto, órgão ou entidade
pública ou privada?

c) Quem faz o controle técnico da emissão de
AIH neste caso? O laboratório Pfizer, a Casa Dr. Ei
ras, o Pam-Venezuela, o Ministério da.Saúde?

d) O sistema de recrutamento para pesquisa
interfere no critério de internação do Pam-Venezue
la?

e) O Pam-Venezuela, pode privilegiar a inter
nação em clínica específica em nome do interesse
da pesquisa?

f) O ziprasidone, está liberado para uso em al
gum outro país?

g) É possível provar que os pacientes selecio
nados ou algum dos seus responsáveis aprovou for
malmente sua participação na pesquisa?

h) Se o protocolo de pesquisa, implica de fato,
a comparação dos efeitos de um antipsicótico, cuja
eficácia está amplamente comprovada por seu am
plo uso nos últimos trinta anos - o haloperidol - sen
do inclusive distribuído pela Ceme, com os de um
outro que somente agora começa a ser testado em
seres humanos - ou seja, não tem nem sua eficácia
nem seus riscos conhecidos - feito num estudo du-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº- 1.353, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §22-, da Constitui

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 2Q, e art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Ex
celência sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Previ
dência e Assistência Social as seguintes informaçõ
es:

a) Quantos funcionários prestam serviço à ad
ministração federal direta e indireta, contribuindo
para a Previdência Social?

b) Quantas aposentadorias por idade, por tem
po de serviço e por invalidez ou outros motivos de
saúde, foram· concedidas nos últimos cinco anos?
Especificar as que foram concedidas na área urbana
e rural.

c) Quantas pensões foram concedidas nos últi
mos cinco anos? Especificar os números nas áreas
urbana e rural.

d) Qual o percentual de despesas do INSS
comparadas à sua arrecadação e receitas semes
trais nos últimos dez semestres? Fazer separada
mente os cálculos nas áreas urbana e rural.

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. 
Álvaro Valle, Deputado Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Álvaro Valle dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social informações a respeito dos funcioná
rios que prestam serviço para a administração fede
ral direta e indireta, contribuindo para a Previdência,
sobre aposentadorias e pensões, assim como o per
centual de despesas do INSS comparadas à sua ar
recadação e receitas semestrais nos últimos dez se
mestres.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-
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Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- . gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
te. to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Aprovo ad referendum. Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. -
Em 28-02-96. - Ronaldo Perim, Pri- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre- te.
sidencia.
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plcXego, durante um período de 12 semanas, com vista ético (conforme disposto na Declaração de Hel-
pacientes apresentando quadros Psicóticos Agudos, sinki), deveriam, caso assentissem, ser tratados com
alguns, pela idade jovem, provavelmente apresen- algum antipsicótico experimental, seriam precisa-
tando um primeiro surto: Qual a edequação do pro- mente aqueles que ou não responderam aos antipsi-
tocolo desta pesquisa com o disposto na declaração cóticos tradicionais, permanecendo em sério sofri-
de Helsinki? mento psíquico, ou então aqueles que acham-se

i} Qual a sustentação técnica para o Ministério ameaçados pelos efeitos colaterais destes; pois nes-
da Saúde dar o direito da comunidade científica pri- te caso, um eventual resultado terapêutico positivo
var um indivíduo em grave sofrimento Psíquico do poderia contrabalançar os riscos potenciais de um
uso de um medicamento cuja eficácia está ampla- teste experimental. Tal conduta, por exemplo, tem
mente demonstrada e expô-lo a uma droga cujos ris- sido regra nos países do Primeiro Mundo, por isso
cos ainda não são sequer conhecidos, e isto, por parece-me, no mínimo, muito suspeito o fato deste
doze semanas? protocolo de pesquisas empregado pelo laboratório

J) Qual o grupo de pacientes ideal para teste de multinacional Pfizer, pelo menos a partir de informa-
antipsicótico experimental? ções preliminares, não tomar estes cuidados e expor

I} Quais normas técnicas estão em vigor e que pacientes~ possivelmen~e virgens de qualquer trata-
orientam este tipo de pesquisa? mento pclcofarmacológlCo, ao teste de uma droga

. ainda experimental.
JustlficaçAo Quanto ao texto, seco, do recrutamento de pa-

As condições de recrutamento para voluntários cientes de ambos os sexos, num total de 10, 15 do
de pesquisas no campo da Psicofarmacologia tor- sexo masculino e 5 do feminino, expõe por si só a
nam-se, no mundo, cada vez mais difíceis, cresce o indiferença fria da burocracia científica e proprietária
respeito pelos direitos civis dos pacientes, atuaJi- de hospitais em países de baixa taxa de respeito
zam-se os protocolos que regem os procedimentos aos mais elementares direitos de cidadania. O des-
científicos. pacho favorável, sem protocolo de pesquisa disponí-

. Quem estuda, aplica na prática clínica, ensina vel, do diretor do hospital público para que encami-
o uso da Psicofarmacoterapia está ciente da neces- nhasse as equipes para dar seguimento e ponto per-
sidade do desenvolvimento de Psicofármaços que mite suspeitar que o hospital privado e seus interes-
sejam mais seguros e eficazes para os pacientes ses no mercado conduzem a direção daquele hospi-
que necessitam desta forma de tratamento, e que, tal público. Isto, sem considerar a ciranda das AIH
desafortunadamente, ainda acham-se sujeitos aos que circulam por três hospitais.
efeitos colaterais desagradáveis, ou até graves para Sabendo da seriedade do Sr. Ministro Adib Ja-
a sua saúde e qualidade de vida; sob certo ângulo, tene e da sua luta para dar à saúde e ao Ministério
esta preocupação deve constituir um imperativo éti- que dirige a importância que têm para o nosso País
co. Sendo assim, uma vez que aquilo que se apre- é que busco desta forma os esclarecimentos para as
senta como verdadeiramente necessário, nesta área questões formuladas.
de pesquisa, é o desenvolvimento de antipsicóticos Brasília, 6 de fevereiro de 1996. - Deputado
que sejam mais seguros e eficazes, e não simples- Paulo Delgado, PTIMG.
mente de novos antipsicóticos - pois já existem mui-
tos e há tempo no mercado, inclusive bastante bara-
tos -, o único grupo de pacientes que, do ponto de
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Aprovo ad referendum
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
~ 1.356, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art 50 da Constituição

Federal, e do art 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhado aten
cioso expediente ao Ex~ Sr. José Serra, M.D. Mi
nistro do Planejamento e Orçamento, solicitando que

Aprovo ad referendum
Em 28-2-96. Ronaldo Perlm, Primeiro
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TEXTO DO DOCUMENTOANEXO Vice-Presidente, no exercício da Presidên-

CASA DE SAÚDE cia.
DA. EIRAS S.A. REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1996. ~ 1.355, DE 1996
Ao Exmo. Sr. Diretor Técnico do Pam Senhor Presidente,
Centro Psiquiátrico Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Dr. Paulo Ravaglia Gedeon. art 50, § 2Q., da Constituição Federal, e nos arts. 24,

A Casa de Saúde Dr. Eiras, vem por meio des- inciso V e § 22-, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
te, solicitar vossos bons préstimos em autorizar seja encaminhado ao Senhor Ministro da Previdên-
emissão de AIH para pacientes de ambos os sexos, cia e Assistência Social Reinhold Stephanes, o se-
na faixa etária de 18 a 64 anos, portadores de exa- guinte pedido de informações:
cerbações agudas de esquizofrenia ou distúrbio es- a) relação dos imóveis pertencentes ao órgão,
quiso-afetivo, num total de 20, 15 do sexo masculino que estejam alugados;
e 5 do feminino. b) o valor correspondente a cada um dos imó-

Tal solicitação visa a realização de um estudo veis e o valor dos seus respectivos aluguéis.
duplo cego, de dosagem fixa, em múltiplos centros Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
durante 12 semanas de um novo neuroléptico a Zi- Deputado Eraldo Trindade.
prasidone, do laboratório Pfizer, comparando-o com GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
o Haloperidol, sob a coordenação da Drª Sandra
Rushel.· I - Relatório

Gostaríamos, outrossim, de que fossem avisa- Pela presente proposição, o Senhor Deputado
dos os respectivos chefes de equipe para que enca- Eraldo Trindade dirige-se à Mesa requerendo sejam
minhassem os pacientes com estes quadros psiquiá- solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As-
tricos, como também autorizar a emissão de AIH sistência Social, informações sobre os imóveis per-
para pacientes encaminhados pela Drª Sandra Rus- tencentes ao órgão, que estejam alugados, bem
hei, da Santa Casa de Misericórdia. como o valor correspondente a cada um dos imóveis

Certo da compreensão e do atendimento de e o valor dos seus respectivos aluguéis.
nossa proposição, somos. É o relatório;

Atenciosamente, Casa de Saúde Dr. Eiras. 11 _ Voto do Relator

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Considerando que se encontram de acordo

1- Relatório com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
Pela presente proposição, o Senhor Deputado 2Q., da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-

Paulo Delgado dirige-se à Mesa requerendo sejam gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde sobre indí- to das informações requeridas pelo nobre Autor.
cios de irregularidades na distribuição de AIH, recru- Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. -
tamento e exposição compulsória de pacientes para Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
pesquisa. te.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q., da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiclen
te.



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2R, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora:

Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N~1.358/96

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50 da Constituição

Federal e com base no art. 116 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, que seja encaminha
do atencioso expediente ao ExrnR Sr. Adib Jatene 
Ministro da Saúde, solicitando informações 'acerca
de convênios firmados entre o Ministério da Saúde e
a Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim
no Estado do Parâ, no período de 1989 a 1991.

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. 
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici
tadas ao Senhor Ministro da Saúde informações
acerca de convênios firmados entre o Ministério da
Saúde e a Prefeitura Municipal de São Domingos do

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinares da matéria (art. 50, §
2Q, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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a Superintendência de Desenvolvimento da Amazô- mingos do Capim, no Estado do Parâ, no período de
nia - SUDAM, forneça as seguintes informações: 1989 a 1991.

a) Qual o valor de financiamentos aprovados e Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
liberados pela Sudam, para a instalação da Compa- Ana Júlia Carepa, Deputada Federal.
nhia Agroindustrial de Monte Alegre - CAlMA, locali- GABINETE DO PRIMEIRO VICE~PRESIDENTE
zada no município de Itaituba, quilômetro 28 da Ro- •
dovia Transarnazônica I - Relatóno

b) Quais os motivos da transferência dos equi- Pela presente proposição, a Senhora Deputada
pamentos da fâbrica Caima, de Itaituba para outras Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici-
localidades no Nordeste. tadas ao Senhor Ministro da Educação e do Despor-

Sala das Sessões, 7. de fevereiro de 1996. - to informações a respeito dos convênios firmados
Ana Júlia Carepa. entre o .Ministério e a Prefeitura Municipal de São

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Domingos do Capim, no Estado do Parâ, no p~ríodo
de 1989 a 1991.

!- Relatório É o relatório.

Pela presente proposição, a Senhora Deputada 11 - Voto do Relator
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici
tadas ao Senhor Secretârio Executivo da Câmara de
Políticas Regionais do Conselho de Governo, no
âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, informações a respeito dos va
lores de financiamentos aprovado e liberados pela
SUDAM, para instalação da Companhia Agroindus
trial de Monte Alegre - CAlMA, localizada em ltaitu
ba, KM-28 da Rodovia Transamazônica.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2-1.357, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 50, da Constitui

ção Feder~, e do art. 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que seja encaminhado
atencioso expediente ao Exrnº- Sr. Paulo Renato de
Souza - Ministro da Educação, solicitando informa
ções acerca dos convênios firmados entre o Ministé
rio da Educação e a Prefeitura Municipal de São 00-



lo?
4) Ainda, se as normas não foram baixadas,

por que ocorre essa demora?
5) Qual é a remuneração média dos contratos

de listas telefônicas em todo o país?
6) Nas empresas de telecomunicações esta

duais vigora o argumento de que seriam necessários
24 meses de prazo para execução de um processo
Iicitatório para edição e distribuição de listas telefôni
cas. O Ministério das Comunicações considera esse
prazo correto e ideal? Se sim, por quê? Se não, qual
seria o prazo ideal?

7) Por ütimo, estimaríamos poder dispor, ain
da, das seguintes informações:

- contratos vigentes para edição e distribuição
de listas telefônicas em todo o país;

- data de início e término dos contratos;
- número de listas impressas e respectivo n~

mero de páginas (ou alguma forma de medida sobre
o papel gasto nessas impressões);

- valor da remuneração de cada contrato à res
pectiva empresa de telecomunicação nos anos de
90,91,92,93,94 e 95;

- nome das empresas vencedoras de cada
contrato;

- licitações que estão em curso;
-licitações previstas nos próximos 24 meses.

Justificaçêo

A Telebrasnia, em 15 de maio de 1985, firmou
contrato original, de nº- 064/85, com a LISTEL. Refe
rido contrato estabelece 4 ciclos de edições anuais,
com renovação automática por igual período, cum
prido, aliás, o estatuído pela Lei nº- 6.874, de 3-12
80.

Aprovo Ad referendum
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice~Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nl!.1.359196
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Capim no Estado do Pará, no período de 1989 a ro Vice-Presidente no exercício da Presidên-
1991. cia.

É o relatório. REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
,,-Voto do.Relator N!l-1.360, DE 1996

Considerando que se encontram de acordo Senhor Presidente,
com as normas disciplinadoras da matéria (arl 50, § Requeiro- a V. Ex-ª, com base no art. 50 da
22. da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- ConstitLiição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so-
to das informações requeridas pela nobre Autora. licitadas ao Sr. Ministro das Comunicações as infor-

Sala de Reuniões, 8 de fevereiro de 1996. - mações que entendemos necessárias e que devem
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi- responder ao seguinte questionário:
dente 1) O Ministério das Comunicações já baixou as

normas previstas no artigo 42. do Decreto n2. 1.051
(12. de fevereiro de 1994)?

2) Se baixou as normas, quais são elas?
3) Em caso contrário, quando pretende fazê-

Senhor Presidente,
Requeiro nós termos do art 50 da Constituição

Federal e do art. 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhado aten
cioso ófício ao ExrnQ Sr. José Serra, M.D. Ministro
do Planejamento e Orçamento, solicitando que seja
informada a presente situação do processo nº
46010.001888195-04, que se encontra na Comissão
de Revisão deste Ministério.

Sala de Sessões, 7 de fevereiro de 1996. 
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici
tadas ao Senhor Ministro do Planejamento e Orça
mento informações sobre a presente situação do
processo nº- 46010.001888195-Q4, que se encontra
na Comissão de Revisão deste Ministério.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 8 de fev~eiro de 1996. - De
putado Ronaldo Perim, Primeiro' Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 28-2-96. - Ronaldo Parim, Primei-
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Posteriormente e com base na Portaria nº
15/89, de 14-9-89, as duas empresas celebraram
um termo aditivo ao contrato nº- 064/85, estendendo
a vigência contratual até o 9º- ciclo de edição das lis
tas telefônicas a serem utilizadas pelos assinantes
da Telebrasília em sua área geográfica de atuação.

A questão aqui envolvida também está regida
por legislação adicional: Lei nº- 8.666, de 21-6-93,
com algumas alterações trazidas' pela Lei nQ 8.883,
de 1994. Mesmo assim, a Telebrasília comete nova
irregularidade, repactuando referido contrato em 15
9-95. Ao que se informa, aquela companhia telefôni
ca teria por respaldo o Parecer nº- 427/93, emitido
pela Consultoria Jurídica do Ministério das Comuni
cações. Decorreu daí o SQ termo aditivo aQ contrato
original, com o que sua vigência foi' prorrogada por
mais 5 ciclos de edição. Em conclusão: o contrato
original, assinado em 1985 para vigorar por 4 ciclos
de edição das listas telefônicas da listei já está irre
gularmente prorrogado até o 14Q ciclo dessas ediçõ
es, com término previsto apenas para o próximo sé
culo, isto é, para 1Q..10-2000!

O Egrégio Tribunal de Contas da União já se
manifestou a respeito - e, diga-se' desde logo, con
trariamente - ante matéria idêntica, desta vez envol
vendo a mesma listei e a Telesc - Telecomunicaçõ
es de Santa Catarina S.A. O TCU, aliás, entendeu
incorreta a assinatura de novo aditivo, devendo a
empresa realizar, tempestivamente, a licitação devi-
da. .

Em 1Q de fevereiro de 1994, o Decreto nº-1.051
dá nova regulamentação à já citada Lei. nQ 6.874, de
1980. E seu art. 4Q reza o seguinte:

Art. 4Q O Ministro das Comunicações
baixará normas genéricas de uniformização
e padronização de editais, sempre que ne
cessárias e convenientes à execução do
serviço de edição e distribuição das listas.

Estas normas, assim estamos informados, ain
da não teriam sido 'dadaS"'ao público, parecendo-nos
que aí reside um dos empecilhos para que, enfim, se
regularize em definitivo a questão, coibindo-se os
abusos que até mesmo por inércia - valha-nos a ex
pressão mais amena - seguem sendo cometidos,
possivelmente, pelas diversas Teles em atuação no
País.

Por tais razões, entendemos necessário solici
tar do Sr. Ministro das Comunicações as informaçõ
es aqui indicadas, com o que, estamos certo, será
possível das às licitações concernentes a listas tele
fônicas a transparência que delas se exige.

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. 
Deputado Augusto Carvalho.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Carvalho dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicaçõ
es informações a respeito das repactuações irregu
lares do Contrato de Edição de Listas Telefônicas
efetuadas entre a Telebrasília - Telecomunicações
de Brasília S.A. e a L1STEL - Listas Telefônicas S.A.

É o relatório.

·11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de, Reuniões, 8 de janeiro de 1996; - De-
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

li) .

Aprovo Ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice~Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
W 1.361/96

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, que Vossa Ex

celência envie ao Senhor Ministro dos Transportes
para que seja providenciada a tramitação junto ao
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER, o presente pedido de informação, que objeti
va conhecer, para a BR-D60, trecho Anápolis-Brasí
lia:

a) qual a. empresa responsável pelos serviços
de manutenção?

b) nos serviços de manutenção contratados,
estão inclusos os de conservação, reposição e lim
peza das sinalizações verticais e horizontais de
meio-fio e sarjetas?

c) se não, qual a empresa que presta tais ser
viços?

d) qual o valor contratado para cada um da
queles-serviços?

e) qual(ais) o(s) técnico(s) responsável(eis)
pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços?

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar-lhe
protestos de estima e consideração. - Pedrinho
Abrao, Deputado Federal.



Justificaçêo

o jornal Folha de S. Paulo, de 5-2-96, traz
matéria sobre o acordo celebrado entre BrasiVBolí
via onde penuncia mais um megaprojeto do Governo
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE brasileiro, desta vez para construir um gasoduto de
I _ Relatório 3.000 quilômetros ligando a Bolívia ao Brasil.

Orçado em US$1 ,8 bilhão, e podendo chegar a
Pela presente proposição, o Senhor Deputado US$5 bilhões, este projeto é visto como o SIVAM da

Pedrinho Abrão dirige-se à Mesa requerendo sejam Petrobras. Sendo criticado por técnicos da empresa,
solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor- pelo Banco Mundial e auditores internacionais.
mações a respeito da empresa responsável pelos Visando melhor esclarecimento para esta Casa
serviços de manutenção da BR-060, trecho Anãpo- e para a opinião pública é que solicitamos tais infor-
lis/Brasília, bem como os serviços contratados. mações.

É o relatório. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
11 - Voto do Relator Luciano Zlca, Deputado Federal.

Considerando que se encontram de acordo GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § I _ Relatório
29-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- Pela presente proposição, o Senhor Deputado
to das informações requeridas pelo nobre Autor. Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so-

Sala de Reuniões, 8 de janeiro de 1996. _ De- licitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia in-
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vicer.Presidente. formações a respeito dos contratos e seus aditivos,

celebrados entre a Petrobras e a YPFB (Yacimientos
Aprovo Ad referundum. Petroliferos Fiscales Bolivianos) para construção do
Em 28-2-96 - Ronaldo Perim, Primei- gasoduto Brasil/Bolívia.

ro Vice-Presidente, no exercício da Presi- É o relatório.

dência." 11 - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES Considerando que se encontram de acordo
N21.362, DE 1996 com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

Senhor Presidente, 2R, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-
Requeiro de V. Exª, com base no art. 50, § 29-, gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-

da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e to das informações requeridas pelo nobre Autor.
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- Sala de Reuniões, 8 de janeiro de 1996. - De-
dos, que, oLNida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Ministro das Minas e Energia as seguintes inforrna- Aprovo ad referendum.
ções: Em 28-2-96.- Ronaldo Perim, Primei-

1. - Fornecer cópias dos Contratos e seus Adi- ro Vice-Presidente, no exercício da Presi-
tivos, celebrados entre a Petrobras e a YPFB (Yaci- dência.
mientos Petroliferos Fiscales Bolivianos);

2. - Cópias do contrato celebrado com o Banco REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Credit Suisse First Boston; e explicações do porquê N21.363, DE 1996
da sua contratação sem licitação; Senhor Presidente,

3. - Cópias dos relatórios da Auditora America- Requeiro, na forma regimental e de conformi-
na J. P. Morgan; dade com a disposição constitucional do § 2R do art.

4. - Informações Técnicas que a Petrobras 50 da Constituição Federal, o encaminhamento de
possui sobre as reservas bolivianas de gãs - conhe- Pedido de Informações ao Excelentíssimo Senhor
cidas e provãveis; Ministro de Estado da Fazenda para que nos sejam

5. - Quais estimativas de demanda de consu- prestadas as seguintes informações:
mo de gãs em nosso território com suas devidas a) Que seja esclarecido o possível fechamento
projeções. de vãrias agências do Banco da Amazônia S.A., no

meu Estado, nos municípios de Carolina, Açailândia,
Pinheiro e outros, num total de 12 (doze) agências.

b) Caso haja esta intenção, gostaria que nos
fossem explicados os motivos, pois sabemos que as
referidas agências são todas superavitãrias.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2-1.365, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª-., com base no art. 50, § 2.9.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.
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Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. - Bozano, Simonsen para assumir a gestão do Banerj
Sarney Filho, Deputado Federal. no regime de administração especial temporária,

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE uma vez que, no mês de outubro, q Bozano Simon-
. sen figurou como grande captador no mercado inter-

I - Relatóno bancário, com uma posição líquida negativa de R$ 1
Pela presente proposição, o Senhor Deputado bilhão? .

Samey Filho dirige-se à Mesa requerendo sejam so- 5. Quais critérios que levaram a que uma parte
licitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informaçõ- do Banco Nacional fosse oferecida ao Unibanco,
es a respeito do possível fechamento de várias considerando-se que o balanço deste último, refe-
agências do Banco da Amazônia S.A., no Estado do rente ao mês de outubrol95, indica um elevado índi-
Maranhão, nos municípios de Carolina, Açailândia, ce de endividamento superior aos 10,3% apresenta-
Pinheiro e outros, num total de doze agências. dos pelo ~anco Nacional" no mesmo mês?

É orelatório.6;.Especificar o valor e a fonte dos recursos da
11 _ Voto do Relator linha .de finaQciamento concedida, no âmbito do

Proer, aos Bancos;
Considerando que se encontram de acordo a) Banco Econômico

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § b) Banco Nacional. '
2.9., da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re- " ") B '
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- c anespa, .
to das informações requeridas pelo nobre Autor. d) .Banco Merc~mtll de Pernamb~o

Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. _ • Sala das Sessoes, 8 de fevereiro de 1996. -
Deputado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presiden- Mlltc?n Temer.
te. ' GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Milton Temer dirige-se à Mesa reque~endo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informaçõ
es a respeito das instituições financeiras que, até o
momento, tiveram acesso aos recursos do Programa
de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sis
tema Financeiro - Proer, sobre os instrumentos ou
procedimentos adotados, bem como a fonte dos recur
sos utilizados na implantação do referido Programa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2.9., da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do regi
mento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. - De
putado Ronaldo Perim, 1.9. Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum -
Em 28-02-96. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente.no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.364, DE 1996

Senhor Presidente,
Amparado no art. 50, parágrafo 2.9., da Consti

tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V e parágrafos
2.9. e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, solicito a V. Exª-. requeira ao Sr. Mi
nistro da Fazenda Pedro Malan, as seguintes infor
mações:

. 1. Relacionar as instituições financeiras que,
até o momento, tiveram acesso aos recursos do Pro
grama de Estímulo à Reestruturação e Fortaleci
mento do Sistema Financeiro - PROER.

2. Descrever os instrumentos ou procedimen
tos que foram adotados para a reestruturação finan
ceira, administrativa, operacional ou societária de
cada uma das instituições beneficiadas pelo
PROER, tendo por base os mecanismos descritos
no art. 3.9. da Resolução n.R 2.208, de 3 de novembro
de 1995. Especificar o valor das operações, encar
gos aplicáveis, prazos, e garantias obtidas.

3. Especificar a fonte dos recursos utilizados
na implementação do Proer.

4. Quais critérios definiram a escolha do Banco



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º- da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa,) Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primeiro

Vice-Presidente no exercício daPresidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES

~1.366196.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais dos arts. 115 e 116,

com fulcro no art. 50, § 2º-, da Constituição Federal,
requeiro sejam solicitadas informações ao Ministro
da Fazenda sobre:

Com a queda do preçx> dos caminhões, acrescida
da redução das taxas de juros, os contratos de leasing,
celebra:1os nos' anos de 1994 e 1995 ficaram com as
respectivas prestações em valores extremamente eleva
dos, se comparados com os dos contratos atuais, o que
inviabiliza tata/mente os contratos antigos.

É alarmante o número de empresários inadim
plentes e até aqueles que sofrera.m perda de veícu
los que afinal, é o bem fundamental no desempenho
dos seus negócios Senhor Presidente, para que
Vossa Excelência possa ter uma idéia da extensão
desta anormalidade, esclareço que, no contrato anti
go de arrendamento mercantil de um caminhão Sca
nia, modelo 113-H, ano 1994, o valor da prestação é
de R$6.914,00 (seis mil, novecentos e quatorze
reais) em 24 (vinte e quatro) prestações, corrigidas
pelo IGP, TR ou dólar.

Por outro lado, nos contratos novos de arren
damento de um veículo similar, ano 1996, a presta
ção gira em torno de R$4.136,00 (quatro mil, cento e
trinta e seis reais).

Há portanto, nos novos contratos uma signifi
cativa queda de 67%.

Todas as renegociações tentadas pelos trans
portadores de cargas não têm obtido êxito.

As empresas de leasing só tem efeito, o adita
mento das prestações em atraso, concordando com

05236 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Fevereiro de 1996

da Constittição Federal, e nos arts. 115 e 116 do a respeito do estágio de regularização das reservas in-
Regimento Intemo que, oLNida a Mesa, sejam solici- dígenas brasileiras, a sua localização, e respectiva pa-
tadas informações ao Sr. Ministro da Justiça, no pulação.
sentido de esclarecer esta Casa quanto ao estágio É o relatório.
de regularização das reservas indígenas brasileiras, 11 _ Voto do Relator
a sua localização, e respectiva população. Para tal
fim, julgamos necessário contar com os seguintes
esclarecimentos da Fundação Nacional do Indio 
Funai, órgão federal de assistência ao índio, subor
dinado ao Ministério da justiça:

a) quantas reservas indígenas existem no Bra
sil? Qual o nome da tribo, a população, a localização
e a extensão em hectares de cada uma?

b) em que estágio se encontram as reservas
quanto à sua regularização?

b.1) enLlmerar as reservas regularizadas e de
cretos homologatórios das respectivas demarcaçõ
es.

b.2) enumerar as reservas cujas áreas já estão
demarcadas, mas ainda não foram homologadas por
decreto presidencial.

b.3) enumerar as reservas, cujas áreas foram
identificadas, mas ainda não estão demarcadas, ou
cuja demarcação foi apenas iniciada.

b.4) enumerar as reservas a identificar, onde
esteja confirmada a presença de índios, e onde te
nham sido constatados fortes indícios de sua exis
tência.

c) Estatisticamente, quantos índios vivem no
Brasil, e como se distribui a população indígena, por
Estado, no País?

Justificação

Encontram-se em tramitação, no Congresso
Nacional, diversos projetos de lei relacionados com
aspectos da política indigenista, e alguns especifica
mente com a demarcação das reservas indígenas.

As informações ora solicitadas ao Ministério da
Justiça, ao qual está subordinada a Fundação Na
cional do fndio - Funai, têm a finalidade precípua de
subsidiar o trabalho legislativo no tocante à real si
tuação das reservas e dos povos indígenas existen
tes no País.

Sala das sessões, 8, de fevereiro de 1996. 
Deputado Chicão Brfgido.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Chicão Brígido dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito
da Fundação Nacional do fndio -.Funai, informações



Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!1.368/96

Considerando que se encontram de acOrdo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora. .

Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. - .
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente,
Requeiro com base do artigo 50, § 2º- da Cons

tituição Federal, e do artigo 116 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, que sejam solicitadas
à Presidente do Banco da Amazônia, 11mª-. srª. Flora
Valadares, atravésdo Exmº- Sr. Pedro Sampaio Ma
lan, Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes in
formações:

a) Existência de planos gerenciais ou de outra
ordem desta instituição que impliquem em fecha
mento, desativação ou suspensão de atividades de
agências bancárias;

b) caso afirmativo, solicito cópia dos estudos
que fundamentaram tal decisão, bem como a locali
zação das agências, o número efetivo de funcioná-

Aprovo ad referendum
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!1.367196

Senhor Presidente,
Requeiro com base no artigo 50, § 2º- da Cons-
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um aumento de prazo, de até 42 (quarenta e dois) tituição Federal, e do artigo 116 do Regimento Inter-
meses, desde que sejam pagos 30% de entrada, o no da Câmara dos Deputados, que sejam solicitados
que ainda inviabiliza a negociação, por continuar ao Ministro das Minas e Energia, ExrJt!l Sr. Raimun-
elevado o valor da prestação. do Brito as seguintes informações: relação detalha-

Pergunta-se: da, incluindo a situação legal, de todas as concessõ-
Há viabilidade de uma nova renegociação para es vigentes do Setor Mineral obtidas pela Compa-

os contratos do período 94 e 95, estando os prazos nhia Vale do Rio Doce.
até 100 (cem) meses, sem qualquer entrada e a ju- Sàla das sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
ros atuais? . Ana Júlia Carepa, Deputada Federal.

As alegações para o pleito seriam, acima de GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
tudo o baixo nível dos negócios dos transportadores
de carga, ag~avado pela queda nas tarifas dos fre- I - Relatório
teso Pela presente proposição a Senhora Deputada

~ essencial que a Câmara dos Deputados, soli- Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici-
cite esclarecimentos a fim de que, comprovada a ir- tada ao Senhor Ministro de Minas e Energia relação
regularidade na aplicação das transações de lea- detalhada, incluindo a situação legal, de todas as
sing, celebrados nos anos de 1994 e 1995 que fica- concessões vigentes do Setor Mineral obtidas pela
ram com as prestações extremamente elevadas Companhia Vale do Rio Doce.
para os transportadores de cargas, se comparados É o relatório.
com os contratos atuais.

11 - Voto do Relator
Plenário, 3 de fevereiro de 1996. - Deputado

Nilson Gibson.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Nilson Gibson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre contratos de arrendamento mercantil de
veículos de transportes de carga - caminhão, no
período de 1994 e 1995, bem como sobre as presta
ções corrigidas pelo IGP, TR ou dólar.

~ o relatório

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras das matéria (art. 50,
§ 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de reuniões, 15 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.



Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2.1.370/96

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no parágrafo 2º- do artigo

50, da Constituição Federal, combinado com o art.
116 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda
na condição de Presidente do Conselho Monetário
Nacional, as seguintes informações, acerca do Fun
do de Garantia de réditos-FGC, estabelecido pelas
Resoluções Bacen nºs 2.197, de 31-8-95, e 2.211,
de 16-11-95:

Sabendo-se que o inciso 111, do § 2º-, do art.5º-,
da Resolução ~ 2.211 estabelece que, caso seja
necessário, o FGC utilizará recursos da Reserva
Monetária de que trata a Lei ~ 5.143 - sendo esta
Reserva Monetária formada com o produto da arre
cadação do imposto sobre operações financeiras 
IOF (art. 12), que é um imposto de competência da
União, nos termos do art. 153, inciso V, da Constitui
ção Federal -, e que, além disso, o FGC utiliza re
cursos também do FGDLI - Fundo de Garantia de
Letras Imobiliárias, e do Recheque, requer as infor
mações abaixo, de interesse público:

1) Qual o montante de recursos que detém,
atualmente, o FGC;

2) qual a origem desses recursos;
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rios, o número de correntistas e montante de dep6si- GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
to a vista nestas agências. I - Relatório

Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal. Pela presente proposição, a Senhora Deputada

Ana Júlia dirige-se-à Mesa requerendo sejam solici-
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRE:SIDENTE tas ao Senhor Ministro de Minas e Energia, no âmbi-

I - Relatório to-da Companhia Vale do Rio Doce, informações so-
-Pela presente proposição, a Senhora Deputada bre a descoberta de jazida de ouro no município de

Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici- Curionópolis, Estado do Pará.
tadas ao Senhor Ministro da Fazenda informações É o relatório..
sobre a existência de planos gerenciais ou de outra 11.""7 Voto do Relator
ordem que impliquem em fechamento, desativação
ou suspensão' de atividades de agênéias bancárias Considerando que se encontram de acordo
do Banco da Amazônia S.A. com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

É o relatório. 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-

11 - Voto dp Relator to das informações requeridas pela nobre autora.

Considerando que se encontram de acordo ' Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. -
com.as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- te.
gimento Interna da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
te. .

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96 - Ronaldo'Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTd DE INFORMAÇOES
N2. 1.369/96.

Senhor Presidente,
_Requeiro com base no artigo 50; § 2º- da Cons

tituição Federal, e do art. 116 do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados, que sejam solicitadas a
Presidência da Companhia do Vale do Rio Doce,
através do Ministro das Minas e Energia, Exrnº- Sr.
Raimundo Brito, as seguintes informações:

a) Localização da jazida' de ouro descoberta
pela Companhia Vale do Rio Doce no Município de
Curionópolis no Estado do Pará;

b) caracterização geológica da mina;
c) situação da referida jazida no que tange as

determinações estabelecidas no Código Brasileiro
de Mineração;

d) cronograma de ações, incluindo valores or
çados e prazos, para pesquisa, instalação de maqui
nário, e outros equipamentos e estimativa do início
da exploração mecanizada.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. 
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal.
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3) qual O montante de recursos, em valores
atualizados, que possuía o FGDLI no momento da
sua incorporação ao FGC;

4) qual' o montante de recursos, em valores
atualizados, que possuía o Recheque no momento
da sua incorporação ao FGC;

5) qual o montante de recursos, atual, da cita
da Reserva Monetária;

6) se já houve utilização dessa Reserva Mone
tária para custear o FGC;

7) se o quesito anterior for positivo, qual o
montante deslocado da Reserva Monetária para o
FGC;

8) se há previsões do Bacen quanto à.utiliza
ção de mais recursos dessa Reserva Monetária para
oFGC;

9) se positivo o quesito anterior, qual a previ
são do montante a ser deslocado da Reserva Mone
tária para o FGC.

JustificaçAo

Em 1º- de setembro de 1995, o Diário Oficial
da União, à pág. 13492, publicou a Resolução nº
2.197, de 31-8-95, do Banco Central do Brasil, que
toma público que o Conselho Monetário Nacional,
em sessão realizada em 30-8-95, autorizou a consti
tuição de entidade privada, sem fins lucrativos, desti
nada a administrar mecanismo de proteção a titula
res de créditos contra instituições financeiras.

Posteriormente, em 17-11-95, o O.OU publicou
outra resolução do Bacen, a de nº- 2.211, de 16-11
95, que aprova o estatuto e o regulamento do Fundo
de Garantia de Créditos-FGC.

O art. 52. da Resolução nº- 2.197 estabelece
que:

A entidade a que se refere o artigo 1Q.
desta Resolução, quando de sua criação,
absorverá:

I - o patrirnôniO"do Fundo de Garantia
dos Depositários e Letras Imobiliárias
(FGDLI), disciplinado pelo Regulamento
anexo à Resolução nº-1.861 , de 28-8-91 ;

11 - o patrimônio da Reserva para Pro
moção da Estabilidade da Moeda e do Uso
do Cheque (Recheque), de que trata a Re
solução nº- 2.155, de 27-4-95.

Parágrafo único. O Fundo de Garantia
dos Depósitos e Letras Imobiliários (FGDLI)
e a Reserva para Promoção da Estabilidade
da Moeda e do Uso do Cheque (Recheque),
serão, na data da transferência, extintos.

Já a Resolução nº- 2.211, estabelece, em seu
art. 52., § 22., que:

Se o patrimônio do FGC for insuficien
te, em qualquermomento, para a cobertura
da garantia máxima prevista no art. 4º- do
respectivo Regulamento, serão utilizados,
na seguinte ordem, recu~~os provenientes
de: ,

~ - contribuições extraordinárias das
participantes, de acordo COlT! o previsto no
art. 17; inciso I;

11 - adiantamento, pelas participantes
do Fundo, de até 12 (doze) contribuições
mensais ordinárias;

111 - adiantamento de recursos líquidos,
em dinheiro, da Reserva Monetária de que
trata a Lei nº- 5.143, de 20-8,..74, mediante
prévia autorização do Conselho Monetário
Nacional;

IV - outras fontes de recursos, median
te prévio entendimento entre o Banco Cen
tral do Brasil e a administração do Fundo.

Assim, vê-se que, por essas normas, Ó FGC,
apesar de ser um fundo privado, como, aliás, dispõe
o próprio art. 1Q. da Resolução nº- 2.197, estão sendo
- ou podem estar sendo - utilizados recursos oriun
dos de impostos e taxas compulsórias (Recheque),
para seu financiamento, coisa que o inciso VI, do art.
192 da Constituição Federal veda expressamente.

Apesar do FGC ser uma iniciativa benéfica
para o perfeito funcionamento do Sistema Financeiro
Nacional, pela garantia que dá aos correntistas e
poupadores contra eventuais quebras de bancos, a
utilização de recursos públicos para a constituição
desse fundo precisa ser averiguada na sua exata di
mensão, a fim de que possam ser resguardados os
direitos de toda a sociedade.

Portanto, para se fazer uma discussão transpa
rente sobre esta importante medida do governo 
que, diga-se de passagem, ao invés de implementá
la por meio de resoluções deveria tê-Ia submetido ao
Congresso, no âmbito da regulamentação do artigo
192 da Constituição - é imprescindível a apresenta
ção dos dados requisitados.

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. 
Deputado Luiz Gushiken.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luiz Gushiken, dirige,-se à Mesa requerendo sejam
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solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi
to do Conselho Monetário Nacional, informações
aserca' dQ Fundo de Garantia de Créditos - FGC,
estabelecido pelas 'Resoluções Bacen. nºs 2.1,97, ,de
31-8-95' e2.21 i, de 16-11-95. '. .. , . -.' ,

, É o relató~io.

,U-Voto do Relator

Corisiderandé; que se 'encontràm' de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 59, §
211, da Constituiçãp FederaJ :e arts. 115'e, 116 do Re
gimento Interno da Casa); voto pelo ericaminhamén~
to das informações requeridás pelo nobre autor, .

Sala de Reuniões, 15. de fevereiro de 1996. 
Deputaqo ROfléjl,~ PerilJl." primeiro yiçe-Pres,iqen-
te. " .'

Ap~v~ad r~~~ndum. , .,
'Em'2a-2-96. ~ Ronaldo P~rim, Pril1J~i:' :

, ró Vic:e':PreSidente .rtó, exercícid da Presldên.:
cia.

,~EQUERIHENTO DI?I~FORM~ÇOES
~ 1.371, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, a Vossa·Excelência, 'com base no

art 50 da Constituição Federal e na 4>rma dos arts.
115 e 1'16 do, Flegimento rnterno de*ita Casa' que,
owida .a Mesa; seja solicitado ao Sr. Ministro ,da ,
Educação, informações s9bre o custri~~luno nos es
tabelecimentos de ensino 'superior, mantidos pelo
Poder Público, especifican'do os seguintes pontos:

a) custo-aluno em âmbito nacional;
.' t ",

b)' número de docen~~ por alunps em âmbito
nacional;

c) número de servidores por alunos, em âmbito
nacional;

d) custo-a1uno por estabelecimento de ensino
superior, discriminado por cada curso de graduação
e pós-graduação;

e) número de docentes por alunos, discrimina
dos por cursos de graduação e pós-graduação, em
cada estabelecimento de ensino superior público;

f) número de servidores por alunos em cada
estabelecimento de ensino superior público;

g) comparação do custo-aluno dos estabeleci
mentos de ensino superior público com os estabele
cimentos de ensino superior particulares;

h) comparação do custo-aluno dos estabeleci
mentos de ensino superior público com as universi
dades estrangeiras;

i) metodologia utilizada para se encontrar as in
formações acima.

Justificaçao

O maior problema da administração pública
brasileira é de ordem gerencial. Por motivos múlti
plos, acaba prestando serviços caros ,e ineficientes,
se comparados com os serviços similares prestados
pela iniciativa privada. . '

O ensino supéÍior público não foge dessa reali
dade. A qualidade do ensino deixa a de,~ejar, assim
como os gastos com a manutenção do ensino supe
rior público são elevados. Assim, é importante que a
Câmara dos Deputados receber do MEÇ as informa
ções necessárias sobre o custo-aluno no ensino su
perior público, a fim de poder se ,diagnosticar a rela
ção. cUl?tO/benefíçio na educação superior pública,
os cinturões de miséria nos centros urbanos.

O Brasií é um País que a maior parte da popu
lação é analfabeta ou semi-analfabeta e ,as vagas
oferecidas pela escola pública são de' péssima quali-
dade. ' ..

Por isSo, senão hower uma pólítica pública
séria de racionalização dos gastos públicos, conti
nuará havendo desperdício do dinheiro e os grandes
problemas edLJé:acionais sem encontrarem soluções
e sé ne,gahdo o dir~ito de oportunidade para as clas-
ses populares. ' ,

Sala das Sessões, 29, de janeiro de 1996. 
Deputado Augusto Nardes.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes, dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Educação e do
Desporto informações sobre o custo-aluno nos esta
belecimentos de ensino superior, mantidos pelo Po
der Público.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de reuniões, 15 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei-



Aprovo ad referendum.
Em 28-02-96. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.375 DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fa
zenda sobre o artigo publicado no jornal Folha de S.
Paulo, página 1-14, edição de 4 de fevereiro de
1996.

O artigo em questão destaca que o Governo
aproveitou a quebra do Nacional para comprar o

Senhor Presidente,
Requeiro com base no artigo 50, § 2~ da Cons

tituição Federal, e do artigo 116 do Regimento Inter-
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ro Vice;.Presidente no exercício da Presidên- no da Câmara dos Deputados, que seja encaminha-
cia. do atencioso pedido de informações ao Exrnº- Sr.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES José Serra, M.D. Ministro de Estado e Planejamento
Nº-1.372 DE 1996 e Orçamento,.para que soliçite ~a Superintendência,

, de Desenvolvimento da AmazÔnia - SUDAM,' qual o
Senhor Presidente, valor dos financiamentos liberados e ainda por 'Iibe-
Com fui1~amento no art. 50, § ~ da Constitui- rar e incentivos fiscais na forma de isenção, parcial

ção Federal, e'no art. 24, inciso V e § 2~, e art. 115, ou total de Imposto de Renda, concedidos a Empre-
inciso I do Regime~to Interno, soli~~t?: ~ V. Ex~ ouvi- S8 Transporte Aéreo da Bacia Amazônia - TABA,
da a Mesa, encaminhar ao Sr. MInistro Sérgio Ro- " Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
berto Vieira ?a" ~o~, do Ministério âas Comunica- Ana Júlia Carepa, Deputáda Federal: ," '
ções, o seguinte PedIdo de Informações: " ,.' ,

1 - quais foram as ações desse Ministério no GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
sentido de melhoria das TelecomuniCações'do Esta: 1-Relatório
do do Rio déJaneiro no a~o de 1995? Pela pres~nte proposição, a Senhora Deputada

2 - Quais, os investimentos feitos, discriminà- Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solici-
damente, por' esse Ministério, através da Telebrás, tadas ao Senhor Ministro, do ,Planejamento e Orça-
no sentido de melhorar as telecomunicações no' Es- mento, no âmbito da Supenntendêricià,de Desenvol-
tado do Rio de Janeiro? , vimento da Amazônia - S\JpAM, infO:rni~ções a res-

Sala das ~essões, 13 de fevereiro de 1996; - peitó de financiamentos liberados e ainda por liberar
Deputado Valdemar Costa Neto; , ,," e incentivos fiscais na forma de isenção parcial ou

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE total, de Imposto de Renda; concedidos 'à Empresa
, 'I R I óri Transportes Aéreo da Bacia Amazônica - TABA.

- e at o É o relatório.
Pela presente pro~~sição, o Senh~r Deputado II _ Voto do Relator

Valdemw Gosta Neto d!nge-se à Mesa requerendo " . ' ' ,,' . , ,
sejam solicitadás ao Senhor Ministro das Comunica- Considerando que' sé •encontram 'de acordo
ções informações a ações do Ministério no sentido comas normas 'disciplinadoras da matéria (art. 50, §
de melhoria das TelecOmunicações no Estado do 2~, da Constituição Federal,~ arts. 115, e ,116 do 8e-:-
Rio de Janeiro no ano de 1995, bem como quais os gimento Interno' da CaSá), Voto pe~o Encaminha- .
investimentos feitos, através da Telebrás para a mento das informações requeridas pela nobre Auto-
mesma finalidade. ra.' '

É o relatório. Sala de Réuniões, 15 de fevereiro de 1996 -
11_ Voto do Relator Deputado Ronaldo Perim, 'Primeiro Vicer:Presiden

te.
Considerando que se encontram de acordo

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. De
putado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 28-02-96. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
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O Unibanco assumiu cerca de R$8 bilhões em
passivos do Nacional e ficouçom apenas R$5,4 bi
lhões em ativos. Outros R$2,6 bilhões foram uma in
jeção em seu caixa.

Em contrapartida, pagou quase R$1 bilhão em
ações do próprio banco, dos quais R$300 milhões
foram considerados ágio pelo intangível do Nacional
(mas que poderão ser abatidos do Imposto de Ren
da futuro do banco).

Receber dinheiro vivo foi uma vantagem. No
entanto, o Unibanco ficou com algumas contas futu
ras, como a do enxugamento de funcionários.

O Nacional podre que ficou na mãos do gover
no engoliu em seu passivo R$5,6 bilhões em recur
sos da linha do Proer.

No ativo, absorveu mais de R$6 bilhões em tí
tulos do Fundo de Compensação de Variações Sala
riais (FCVS).

Estes FCVS são dívidas do governo ao siste-
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FCVS dos Bancos Bradesco, ltaú, Real, Unibanco, idéia do tamanho da conta que será paga pelo con-
Safra e BCN por algo entre 35% e 45% de seu valor tribuinte.
de face. Como as condições de tal operação não fo- O inquérito do BC sobre o Nacional só deverá
ram suficientemente detalhadas, julgamos necessá- estar concturdoentre fevereiro e março.
rio' contar com os seguintes esclarecimentos: A impreSsão do BC, por 'enquantQ, é que even-

, ; . a)q~1 o, int~iro teor da operação de interesse; tuais fraudes e problemas com empréstimos devem
, ,~, b)' q~I,o embasarrentQ legal e a legitimidade ter tido origem não pela interferência da- família Ma-

requerida que dão s~rte ao acordo acertado; galhães Pinto, controladora do baneó; mas dos exe-
. c) por que foram estabelecidos privilégios, uma cutivos que o dirigiam..

vez que outras instituições não foram convidadas a O modelo de gestão do Nacional, comum no
l1eg~k;lr; . . mercado financeiro, previa comissões -aos executi-
. '. d) por ·que a, Minas Caixa não foi cOnvocada a vos pelos resultàdos obtidos.

participar do.acordo acertado. Na descriçãO da fonte do BC,' como a receita
Sala das Sessões, 14 de fevereiro de noventa dos empréstimos é apropriada em regime de compe-

e seis. - , tência, mas seu pagamento efetivo se dá ao longo
. ,. , .' .. da vida do empréstimo, há um estímulo para privile-

14 domingo, 4 de fevereiro de 1996 giar o risco.

r:=olha de S. Pa~lo . , . . Traduzindo: os execLÍtivos ganhavam suas co-
, , Celso Pinto missões pelo volume de negócios que' faziam. Em

bolsavam os bônus de imediato, mesmo que os em-
O ROMBO DÓ NACIONAL préstimos acabassem se revelando, mais tarde, in-

.. :,o. Bança"C';mtral constatou o que, de início, pa- cobráveis. .
recià: inacreditável: o rombo patrimonial do Banco A média de empréstimos inadimplentes no sis-
Nacional é mesmo de cerca de R$4 biíhões. tema financeiro' é 8%. Se no Nacional ela chegou a

É um n6mero esp~nfoso. CorrâSponde a perto mais de 30%, a fiscalização do BC deveria ter detec-
qe I,J~ terço dos, ativos c!o, Nacional quando ele que- tado.
brou e é quatro vezes maior do que,Q. mercado im~ Mesmo que o buraco patrimonial do Nacional
ginava na época chegue a R$4 bilhões, a conta final para o contri-

Ele tom,a a quebra .do Nacional um caso mais buinte poderá não ser tão grande.
de d~ vezes pior do que o do Banco Econômico; Na verdade, a engenharia montada para o Na-
ond'e o rombo patrimonial está estimado em R$1,8 cional foi tão complexa que é muito difícil fazer con-
bilhão. tas.

Uma alta ,fonte do BC diz que deve ter havido
fraude. Esta, aliás, seria a única forma de explicar
como o Nacional chegou a acumular um buraco des
ta proporção.

O Unibanco, ao examinar as contas do Nacio
nal antes de decidir comprá-Io, havia estimado o
rombo também em R$4 bilhões.

O desequilíbrio patrimonial é o rombo efetivo.
Tanto o Econômico quanto o Nacional sofreram cor
ridas nas seman8$ que antecederam sua quebra.

,Com isso, ficaram sem dinheiro para zerar o
caixa e tomaram bilhões de reais junto ao BC, ao
Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.

São os problemas de caixa que levam um ban-'
co, afinal, a fechar as portas. No entanto, é o dese
quilíbrio patrimonial que determina se, feitas as con
tas finais, haverá ou não prejuízo.

Como o BC ficou com os bancos quebrados,
seus desequilíbrios patrimoniais é que dão uma
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ma bancário, que, por nunca terem sido pagas, foram
contabilizadas como prejuízo por vários bancos e
valiam muito pouco no mercado.

O govemoaproveitou a quebra do Nacional
para comprar os FCVS do Bradesco, ltaú, Real, Uni
banco Safra·e BCN por algo entre 35% e 45% do, -
seu valor de face.

Os bancos, que já não imaginavam receber um
centavo, ficaram contentes em receber algumacoi
sa.

O gover~Q, por sua vez, recomprou uma dívida
sua com grande deságio. e, 'contabilizou-a, no ativo
do Nacional podre, pelo valor de face.

Supondo ,que a dívida, um dia, tinha que ser
honrada, O, governo ganhou exatamente a parcela
do deságio que .os bancos'privados perderam.

Os bancos ainda ganharam o direito de conti
nuar contabilizando os FCVS, até o vencimento,
como parte. das aplicações obrigatórias (menos ren
táveis) qu~ deyam faze.r.nosetor imobiliário.

A conta' final do Nacional teria que considerar:,
de um lado, o deságio do FCVS, os pagamentos do
Unibanco (menos os subsídios fiscais) e agregar
eventual execução dos bens de acionistas edirigen
tes.

Do outro, somar ao rombo patrimonial o subsí
dio implícito nos juros mais baixos.do Proer.

Um prêmio para quem tiver uma boaestimati-
va.

GABINETÉ DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Herculano Anghinetti dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda in
formações sobre artigo publicado no jornal Folha .de
S. Paulo, página 1-14, edição de 4 de fevereiro de
1996, relativamente à quebra do Banco Nacional.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
29,,' da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

, Sala de Reuniões, 15 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te. '

Aprovo ad referendum.
Em 28-2-96. - Ronaldo Perim, Primei-

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

DISCURSO'PROFERIDO PELO SR~
DEPUTADO B~NEPITOpéL1RA NO. Pr=
RfoDO DESTINADO As COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES DASÉS$ÃO ORDINA
RIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REA
LIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 1996,
CUJA PUBLICAÇÃO SE BASEIA NO ART.
98, § '2!l, DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS - Apelo. ao
Govemo Federal.em favor ·da devoluÇão do
Banco do Estado 'de Alagoas ao Goverrtd do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar de Bàrros' Fi
lhos) -Concedo a palavra ao Deputado Benedito de
Lira. "

O SR. BENEDITO DE LIRA (Blàco/PFL - AL.)
-' Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, desejo fa
zer uma comunicação à ,Casa. Exatamente há um
ano o Governo, através do Banco Central, fez inter
venção em algons bancos estatais e p'rivados. ~~tr~
os estatais, declinamos o Banespa, o BanerJ e o
Banco do Estàdode Alagoas. Posteriormente, ocor
reu 'intervenção rio Bancq Mercantil de Pemambuco
eno Banco Econômico~ Por fim, o Ba:rico Naciónal,
que se fundiu ao Unibanco,",· ,

Ora, Sr. Presidente, o Governo tem encontradc'
soluções para devolver, a quem de direito, o Banes
pa. Agora mesmo, o Governo encontrou o camlnh(
para solucionar t> problema do Banco do Estado c
São Paulo, que teve um buraco de 15 bilhões c
reais. b Tesouro Nacional despenderá 12 bilhões dE
reais e o BNDES 3 bilhões de reais, perfazendo, as
sim, o total de 15 bilhões de reais, e automat·
icamente devolvendo o Banespa para os paulista·
nos.

Para o Banerj, o Governo encontrou uma solu
ção. Qual? Terceirizou-o durante dois anos e o de
volveu, ou vai devolvê-Io, ao carioca. Quanto ao
Banco Econômico, o Excel comprou-o. O Banco
Mercantil de Pernambuco está sendo negociado, já
em fase final de entendimento, com o Banco Rural.
O Banco Nacional teve solução recorde. Em 24 he
ras resolveram seu problema.

E o Banco do Estado de Alagoas? Este nãl
Este está, cada dia, definhando, Sr. Presidente
Quando houve a intervenção, os interventores o re
ceberam com um redesconto da ordem de 13 milhõ
es. Hoje está na ordem de 74 milhões de reais.

Desejo fazer um apelo da tribuna dessa Casa a
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S. Exª O Sr. Presidente da República, bem como à pelo Banco do Brasil S. A. de política de cré-
Diretoria do Banco Central, para que devolvam o dito agrícola descentralizada. Conveniência
Banco do Estado de Alagoas aos alagoanos, por- de criação de órgão destinado à promoção
que objetivo da intervenção é exatamente acabar, do desenvolvimento do cerrado piauiense.
Iiquidár de uma vez por todas com aquele Banco, O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL-PI) - Sr.
pois encontram soluções para São Paulo, Rio de Presidente, os jomais de hoje trazem a boa notícia
Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e não encon- de que o Governo Federal, com o auxílio das autori-
tram para Alagoas. Tanto é verdade que a inter- dades monetárias, estaria baixando a taxa' de juros,
venção lá existente tem por tendência natural aca- que é inegavelmente, um dos mais importantes com-
bar com o Banco do Estado que eles o receberam ponentes da crise social que atravessa o País, sem
com 13 milhõeS e hoje com 74 milhões no redes- embargo dos objetivos definidos da política econô-
conto. Por quê?' Porque os interventores estão lá mica bem orientada do Presidente Fernando Henri-
tão-somente para receber o salário de 6.500 reais que Cardoso.
e nada mais dizeram. No mês de novembro, salvo engano - novem-

Portanto, faço este apelo -ao Sr. Presidente da bro ou outLbro -, li uma entrevista concedida à re-·
República, que tem dado sua palavra a Alagoas, e vista LExpress pelo grande economista liberal Mil-
lamentavelmente não a tem cumprido. Tem dado ton Friedman, que me deixou perplexo, porque criti-
sua palavra para o Nordeste, e infelizmente a região cava o FMI como uma agência falida. Dizia que, se
continua discriminada. fosse uma empresa, não teria condições de sobrevi-

,. Este é o apelo que faço ao Presidente da Re- ver, porque a mediocridade burocrática estaria domi-
pública e, por extensão, à Diretoria do Banco Cen- nando aquele organismo internacional, e conse-
trai: devolvam o Banco do Estado de Alagoas aos qüentemente, obstaculizando uma visão correta dos
alagoahos. Eles não têm solução para o Estado de problemas econômico-financeiros do mundo. E dis-
Alagoas por se tratar de um Estado pequeno. Vou se, claramente, que a política do FMI de alta de im-
insistir na tecla de que o Governo do Sr. Fernando postos, de alta da taxa de juros e de rigidez da políti-
Henrique Cardoso, através de'sua área econômica, ca cambial era responsável pelo desemprego e em-
continua discriminando o Nordeste e, particularmen- pobrecimento das nações que aceitavam essa recei-
te, o meu Estado, que merece respeito. Alagoas é ta párque, segundo Friedman, aos governos basta
um Estado pequeno, mas é um Estado de homens equilibrar as contas públicas para que, com o merca-
sérios, trabalhadores, que d~ejam viver em paz. do livre, o desenvolvimento social e econômico se
Querem ter parceria com o Governo, mas, infeliz- consolide.
mente, não têm tido essa reciprocidade. Então, acho que seria prudente que a taxa de

O Sr. Fernando Henrique Cardoso, proporcio- juros desça a partir de hoje, a patamares cada vez
nalmente, no Nordeste, teve sua maior votação em mais baixos, dentro da visão de Milton Friedman, a
Alagoas, e o tem tratado, sinceramente, humilhando fim de que o desemprego e os problemas sociais
os alagoanos. Não mais vamos aceitar esse tipo de com os quais nos defrontamos possam ser melhor
posicionamento. equacionados.

Devolva Fernando Henrique, devolva Gustavo Mas estas reflexões, Sr. Presidente, deixo- .
Loyola, o Banco do Estado de Alagoas para os a1a- as junto com um apelo que desejo fazer ao Sr.
goanos, porque os senhores querem fechá-Io defini- Presidente do Banco do Brasil, esse dinâmico e
tivamente. competente executivo de mão cheia que é o Sr.

Finalizando, agradeço ao Deputado Osvaldo Paulo César Ximenes, no sentido de que seja
Biolchi a gentileza de nos ceder três minutos do tem- cada vez mais descentralizada a atuação do
P', que lhe era reservado pelo Bloco PFUPTB. Banco do Brasil, observando que a dimensão po-

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. lítica de um Estado não basta, por si s6, para
DEPUTADO PAES LANDIM NO GRANDE querer nela situar os organismos públicos, so-
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINARIA bretudo os de crédito.
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REAU- Para exemplificar, Sr. Presidente, quero ressal-
ZADA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1996. tar que de Corrente, no extremo sul do Piauí a Tere-

,RETIRADO PELO ORADOR PARA REVI- sina, a Capital, onde fica a Superintendência dO
SÃO - redução, pelo Banco Central, das ta- Banco do Brasil, são quase 900 quilômetros e de
xas de juros vigentes. no País. Definição, Corrente a Barreiras, no Estado da Bahia, cerca de
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280 quilômetros; lá existe, também, uma Superinten- A propósito, tanto o problema da distância
dência do Banco do Brasil, hoje a grande fronteira, quanto o aspecto do abandono e esquecimento de Te-
que se inicia no cerrado do oeste e do sudoeste resina pelo cerrado, pelo sul, sudeste e' súdoéSte do
piauiense. Seria muito mais razoável que as regiões Estado, estimulam inclusive, neste instante, um movi-
do cerrado do Piauí, a partir de Bom Jesus, Gilbués, menta emancipatório em favor da criação do Estado
Corrente e Santa Filomena, ficassem jurisdicionadas do Gurguéia, cujo rio do mesmo nome está morrendo
à Superintendência de Barreiras, na Bahia. Neste exatamente porque a') lideranças política':; do Estado,
caso, não devemos ter regionalismos ou paroquialis- tradicionalmente, não tiveram sensibilidade e condiçõ-
mos políticos. es de entender o fenômeno e a importância do rio Gur-

O certo é que o cerrado precisa de uma políti- guéia, cujo lençol freático, e em especial os poços jor-
ca ativa, atuante, e que os superintendentes este- rantes, são os mais fan~ticos, talvez, de todO o País,
jam afinados com as grandes perspectivas e as e um dos mais exLberantes do mundo - água essa
prospectivas que o cerrado oferece. O Banco pode- desperdiçada exatamente por falta de uma política pú-
ria até, em Barreiras, manter uma equipe de estu- blica definida em favor do cerrado, em favor dos rios,
dos permanentes sobre o cerrado, dando um contri- ao contrãrio do Rio Gurguéia, lá nmcem. O próprio Rio
buto às perquirições a respeito de suas potenciali- Pamaíba nmce no cerrado piauiense.
dades, dentro, aliás, da visão do grande Governa- Então, vejam que o cerrado precisa de uma po-
dar da Bahia, Dr. Paulo Souto, que pensa ériar o lítiea. de crédito mais definida, que verificasse mais
Conselho do Cerrado Setentrional, envolvendo o de perto as necessidades locais do cerrado, e o
oeste da Bahia, o sudoeste do Piauí, o sul do Mara- Banco do Nordeste poderia perfeitamen~e estudar a
nhão e todo o Estado do Tocantins. Isso facilitaria o criação de um organismo específico com poderes de
exame, a análise dos créditos agrícolas para o cer- superintendência, de direção, que pudesse abranger
rado, assim como o contato, o intercâmbio entre os desde esse cerrado setentrional que vai de Barreiras
peqUEmos, médios'égrandes produtores do cerrado até o sul do Piauí, Tocantins, e o sul do Maranhão;
e a direção regional do Banco do Brasil. de modo particular, que pudesse estimular, provocar

O Banco do Nordeste.também precisaria refa"" o cerrado piauiense e dar a ele a dimensão que me-
zer sua estratégia regional. Por exemplo, o Superin- réée, projetando um velho sonho de Celso Furtado,
tendente do Estado do PiauÍ' é o mesmo do Estado tantas vezes aqui repetido por mim, de que, se devi-
do Maranhão, que vive em São Luís. Ora, o Mara- . damente aproveitado, o vale do Gurguéia, no Piauí,
nhão, Estado de V. Ex!! - um dos seus mais nobrés e o vale do ltapecuru-Mirim, no Estado de V. Exª, Sr.
e dignos Deputados, que preside neste momento a Presidente, seriam a redenção do Nordeste, sobre-
Câmara dos Deputados, já é beneficiado' com os re- tudo nas áreas mais pobres daquela região.
cursos do Sudam. Aliãs, nesse aspecto, o Maranhão Essas considerações, aliás, tive a satisfação
teve muita sorte, porque o Estado tem pouco semi- de levá-Ias·pessoalmente ao Exffi!2. Sr. Presidente da
árido 'mas conta com os benefícios do Fundo Consti- República, quando tive o privilégio de viajar, no final
tucional da Amazônia e também do Fundo Constitu- de novembro, no mesmo avião de S. Exª, por oca-
cional do Nordeste. Como dizia, considerando que o sião de seu regresso de Teresina, quando, em seu
Superintendente do Banco do Nordeste no Piauí pronunciam6nto, ao anunciar os trabalhos para a
está mais presente em São Luís do que em Teresi- construção da linha de transmissão elétrica São
na, é evidente que. oirecioJla mais as suas diligên- João do Piauí - Elizeu Martins, fez questão de res-
cias e atividades para o Maranhão, o que de certa saltar a sua preocupação de estadista com os desti-
maneira traz de desconforto ao cerrado piauiense, nos do Gurguéia, região que conheceu nos idos de
distante também da Capital do Piauí. 70, quando lá efetuou estudos acadêmicos.
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Nelson Marchezan (S/P)

Sérgio Naya
Silvermani Santos

PCdoB

PSB/PMN

Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

PMOB

PUPSJi)!PSC
Ronivon Santiago' , " .~ -HiláriO- Coimbra, (PTB)
Zé Gomes da,Rocha RohaÍ1â Lavigns

PPB

Nelson Meurer (PPB)

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Edson Queiroz
José Janene
Raimundo Santos (PFL)
Roberto Campos
Ubaldo Corrêa (PMDB)
Welson Gasparini (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Uma
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Adelson SslvaGlor:.
Beto Lelis' I '"

PP_~ ..
Odmo Balbinotti Augusto Carvalho

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
Telefones: 318-69781697916981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
22. Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
32 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PFUPTB
Abelardo Lupion ,Albérico Cordeiro
Adauto Pereira ' Antônio Ueno
Carfos Melles Benedito de Um
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura
José Borba João Ribeiro
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro
Mendonça Rlho Lael Varella
Nelson Marquezelli Luiz Braga
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues

PMOB
Andre Puccinelli Dilso Sperafico
Anibal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso
José Aldemir Noel de Oliveira
Oróino Gonçalves Pedro lrujo
Raul Belém (PFL) Udson Bandeira
Roberto Paulino Wilson Branco
Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Teté Bezerra 2 vagas
Valdir CoIatto

PPB
Anivaldo Vale Célia Mendes
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB)
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB)
Hugo Biehl Marooni Perillo (PSDB)
Roberto Balestra Maria Valadão
Romel Anizio Mário Cavallazzi
1 vaga Telmo Kirst

PSDB
Antônio Aureliano Amon Bezerra
Elias Murad Augusto Nardes (PPB)
Ezidio Pinheiro Carlos Mosconi
Ivo Mainardi (PMDB) Herculano Anghinetti
Osvaldo Coelho (PFL) Salvador Zimbaldi
1 Vaga Saulo Queiroz (PFL)

PT
Adão Pretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Roravante

POT
Luiz Durão Airton Dipp
Oscar Goldoni (PMDB) Carlos Cardinal
1 vaga Giovanni Queiroz

COMISSOES PERMANENTES -----------,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLITlCA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
12 Vice-PresideQte:José Fritsch (PlJ· ••
22 Vice-Presiçlent~: Cleonân~Foí;Is1~ (~PB)
32 Vice-Presidénte: Julio Cesar(PFL)

Tltula~,' S'u'plénteS'
''1 l.:



Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zimbalcli

PSOB
Adroaldo Streck

Antônio Balhmann
Antônio Carlos Pannunzio

Arthur Virgnio
Ayresda Cunha (PFL)

FlávioAms

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Femando Diniz
João lhome Mestrinho

José Priante
Luiz Femando (PSDB)

.Mchel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi
PSOB

Aroldo Cedraz

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
IIdemar Kussler
.Rommel Feij6

Eurrpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

Haroldo Uma

PT
Milton Temer

Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago
1 vaga

POT

PPS

PPB
Adhemar de Barros Filho

Alcione Athayde
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
'Roberto Balestra

PCdoB

Elton Rohnelt
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

PUPSO/PSC

Hélio Bicudo
José Genolno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

De Velasco
José Egyclio

Aldo Arantes

Coriolano Sales
Enio Bacai
Matheus SChmidt

Darci Coelho

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Ta/vane Albuquerque
Valdenor Guedes

Jairo Cameiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -1011
local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS '

Presidente: Samey Filho (PFL) .
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

2Sl Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
3R Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Maluly Netto

MaurIcio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

Ricardo Barros

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

.Gonzaga Patriota
Ubalclino Junior

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB)

,Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto GoIdman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

POT

PMOB

Ana Júlia
Ivan Valente
MltonTemer
Tilden Santiago
Wemer Wanderer (PFL)

Eurfpedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

João Golaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto
..' ~

PSB/PMN

COrauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra •

PUPSO/PSC,

Augusto Farias (PPB)'
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

AntOnio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
C1áucio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

PCdoB
Ináéio Arruda ' , Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivonedo Esprrito Santo
Reunião: quartas-~ir8s,-10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a6910

COMISSÃO DE CONSTlTUICÃO
E JUSTlÇA·E DE REDAÇÁO

Presidente: 'Roberto Magalhães (PFL)
12. Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2Sl Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3R Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

Domingos Dutra
Pedro Wilson

2 vagas

DomingôsLeonelli
Sebastião Madeira ,

Tugá Angerami

Fernandó Ferro (pn
Maria Valadão

Marta Suplicy (pn
Valclclmiro Meger

, WigbertoTartuce

Gonzaga Mota
JurandyrPaixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
2 vagas

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

POT

PT

PSOB

PPB

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/P)

PUPso/Psq·
Robson Tuma' (PSL)

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Betinho Rosado
João Ribeiro 'e,,"
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Cunha Uma
Nelson Otoch

Edson Soares
IIdemar Kusser

Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson
Renato Johnsson

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

Expedito Júnior' .

Roberto Valadão

Ubaldino Júnior Adelson Salvador,
Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidel')te: Pauclemey Avelino (PPB)
12 Vice-Presidente: Mário Cavall~zi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB '

PSB/PMN

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelson Otoçh
Roberto França

,ZulaiêCobra

Domingos,Dutra
Ivan Valente

.Marta Suplicy

Eurico Miranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda
Valdénor Guedes

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
" José Coimbra

Ricardo Barros
Teima de Souza (pn

1 Chicão Brigido
Inácio Arruda (PedoB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PMOB

Agnelo Queiroz (PedoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosao

PMOB

PSOB

PT

PPB

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

B. Sá (PSDB)
Gilney Viana·
José Machado

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

Luciano Pizzatto
Raquel Capib13ribe (PSB)
Salomão Cruz
Samey Rlh,o "
Vilson Santini

Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PedoB)
Wilson Branco

POT
Sérgio Cameiro Itamar Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC
Robson Tuma (PSL) Elton Rohnelt

PSB/PMN
Gervásio Oliveira João Golaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenáiiô'13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (pn
12 'Vice-Presidente: Hélio Bicudo (pn
22 Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
32 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

~ltulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - 10h
Local: Plenário, Sala 112 .... Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

PDT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PUPSD/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-69001690517011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente; Gonzaga Mota (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2º Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

PT

PedoB

PSB/PMN

Vittorio Mediolli

Francisco Horta

Aldo Rebelo

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

PDT
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PUPSD/PSC

Ricardo Heráclio

PPB
Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Udia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurfcio Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivanào Cunha Uma
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveiros Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manoel Castro João Mendes
Mussa Demes Mauro Lopes
Osório Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant (PSDB) Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Uma Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota . Paulo Ritzel
Hermes Parcianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB
BasflioVillani Anivaldo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Domelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya Waldir Dias

PSDB
Antônio Kandir Antonio Feijão
Marcio ForteS' Arnaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro
Silvio Torres Jorge Anders
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
ConCeição Tavares José Coimbra (PTB)



Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genoíno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli

Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vagas

PMOB

Maurício Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB'

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

POT

PSOB

José Canos Sabóia

PT

PUPSO/PSC

Anindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

Giovanni Queiroz
2 vagas

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgnio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h '
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS ~ ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL) ,
19. Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
29. Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3!l. Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nédson Micheleti

Canos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

AntOnio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

2 vagas

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. /P)

PUPSO/PSC
Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PCdoB
Jurandyr Paixão (PMDB)

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Tracl (PTB)
Olavo Calheiros

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

José Chaves (S/P)

PV
João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 31 ~960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
19. Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
29. Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
3!l. Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasnioVillani
Canos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Canos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Cueiroz

Marcos ~JIedrado

Nelson Marquezelli (PTB)
1 Vaga

PSOB
Rrmo de Castro



Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Márcio Fortes
Marinha Raupp Ushitaro Karnia

PSB/PMN
Ricardo Heráclio

PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇOES ExTERIORES
Presidente: Franco Montaro (PSDB)
1º- Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
2º- Vice-Presidente: Canos Cardinal (PDT)
3º- Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Titulares SUplentes

PFUPTB

PL/PSO/PSC
Zé G()flles da Rocha

PT

PT
Elias Murad

Ezfdio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

1 Vaga

André Puccinelli
Armando Abnio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darcfsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Carneiro

Moacyr Anaade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anfzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Chicão Brfgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lafre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alcione Athayde
Ama/do Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Amon Bezerra
Canos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alexandre Ceranto
Canos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PCdoB
Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Anaéa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1º- Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
32 Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares SUplentes

PFUPTB
Álvaro Gauclêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
.Dumo Pisaneschi

Fernando Gomes (PMDB)
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

2 vaga

De Velasco

Adão Pretto
Milton Mendes

Antonio Joaquim
Edson Silva

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Airton Dipp
José Maurfcio

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

POT

POT

PPB

PSOB

PMOB
Adelsori Ribeiro (PSDB)

Ary Kara
Freire Junior

Rubens Cosao
1 vaga

PUPSO/PSC

Luiz Gushiken
Sandra Staning

Canos Cardinal
Renan Kurtz

Costa Ferreira
Cunha Bueno
joséTeles
Pedro Valadares

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

1 Vaga

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Elton Rohnelt

Airton Dipp
José Maurfcio

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mlriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenãrio, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
2º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3º Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SnvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

OIavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

SUplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
LuIs Barbosa

RodrigLÍes Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darclsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecu'Y.
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Titulares

Wilson Braga
1 vaga

Fernando Lyra-

PUPSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

COMISSÃO DE VIAÇÃO E'TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim'(PPB)

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987169901700417007

Fernando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

POT
Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

João Mellão Neto Jair Siqueira
José Carlos Aleluia Luiz Moreira
José Pimentel (PT) Manoel Castro
Paulo Paim (PT) Osvaldo Biolchi
Paulo Rocha (PT) Sergio Barcellos
1 vaga 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1 vaga

PSDB
IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga



Mario Negromonte
Paulo Feij6
1 Vaga,

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Ge.rardo
José Genofno
Paulo Delgado

PT

por
Hélio Bicudo

"Jpsé,Fortunati

PUPSO/PSC
José cariciS Lacerda (PPB) Corauci SObrinho (PFL)
1 Vaga Francisco Rodrigues

PSB/PMN

CandÍli~Q Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PedoB

Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali.

Secretâlio:" Rui Omar Prudência da Silva .
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plehário, Sala12
Telefones: 318-6973 a e~76

Carlos sahtana
Hugo L.agraJllha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel'Pavan

por

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delg~do

Femando Zu'ppo
Matheus Schmidt
'., Serafim Venzon

Antônio Joaquim 'Airton Dipp
Eurípecles Miranda MathéUs Schmidt

VPLlPSO/PSC

Maurfcio Campo~\ . E:)(pedíto Júnior

PSB/PMN

Francisco Rodrigú~ (PSD) 1 vaga

Secretário: Térêió'Meridonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 3·18-7001

COMISSÃO DE DESENVOLiJlMENTO
URBANO E INTERloFt .

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
22 Vic&;Presidente: César Bandeira (PFL)
3R Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

.~1t~lares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO DE'DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurfcio Campos (PL)
12. Vice-Presidente:Eltor:IiRohnelt (P~
22 Vice-Presidente: PaulpDelgado (PU .0,'

32 Vice-Presidente: MarqiJintío Chedid@'~D)

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Fernando Lopes

Ceci Cunha
Leônidas Cristina

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezer/"/:!.
José Rocha

1 vaga

PT

por

PPB

.'
PMOB

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Carlos Airton •
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Albérico, Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

'. Célia Mend~
Nelson Meurer

Osvaldo Reis
Prisco Viana,

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Armando Abmo
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
pinheiro Landim

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

.', ,.. ~,

'~belardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
. MalulYNetto

, Paulo Cordeiro
~rto JeffersOn

PSOB

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

PMOB

titulares

,'PFUPTB

Davi Alves Silva (PMNj' .
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Fagundes

PLlPSO/PSC



Alexandre Cardoso ,1 vaga
Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local~ Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMlssAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSSfVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇAo DE MEQICAMENTOS

Proposlçlo: REQ.3195 Autor: Paulo MourAo
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

, Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João MelIAo Neto Fernando Gonçalves
José Co:mbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
JorgeWil80n Zsire Rezende

PPB
Amaldo Faria d$ Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão,Sessim Moacyr Andrade
1vaga 1vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa

,): . Jorge Anders
PT

José Pimentel Femando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

por
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PUPSDlPSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBlPMN

PSB/PMN
Gonzaga Patriota 1vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17 '
Telefone: 31&-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMlSsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇAO

DOS BINGOS NO BRASIL
"

Proposição: REQ.2195 Prazo: 26-~ à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDT)
32 Vice-Presidente: Padre Roqt.Je (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
4 vagas 4 vagas

PMDB
3v~gas 3 vagas

PPB
Amaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1vaga 1vaga

PSDB
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Carlos santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

POT
Vicente André Gomes Severiano Alves

PUPSDlPSC
Marquinho Chedid Roland lavigne

PCcIoB
Ricardo Gomyde Undberg Farias
Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
LoCai: serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COM,ISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposlçlo: REQ.119S Autor: Freire Jl1nlor
Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Jónior (PMDB)

Ayres da Cunha
Femando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anlbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brlgido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basilio Viiiani
Célia Mendes



PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretári~~ Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-8
Telefi>ne:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POL(TlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇAO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇQES NA LEGISLAÇAO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTlTUIÇAo FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL) ,

, 12 Vice-Presidente: Araqely de Paula (Pf:=L)
22 Vioe-Presidente: Jayme Santana (P8DB)
32 Vice-Presidente: Alzita Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PoMOB)

Tltulares,$Uplentes

PFUPTB

Coriolano Sales ~nio Bacoi
Matheus Schmidt Eurfpedes Miranda

PUPSDlPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSB/PMN

PMOB

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11-Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefi>nes: 318-7067/706617052

COMISSAO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇ{)ES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E A REGULAMENTAÇAo DOS
CASSINOS NO BRASIL· .

Presidente: Homero Oguído (PMOB)
12 Vice-Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Sup~tes

PFUPTB

Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerarclo

José Canos Sabóia

Eurico Miranda
José Canos Lacerda

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner Salustiano

Anfbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Adauto Pereira
Alceste Almeida

Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás

Hilário Coimbra
Mauro Fecury

1 vaga

PT

POT

PPB

PMOB

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

Candinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
SUas BraSileiro

Femando Lyra

Albérico cOrdeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Uma

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Gerson Peres
Ricardo Izar

, 'Silvemani Santos

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Jofran Frejat

João Paulo
Eduardo Jorge Paulo Delgado

Humberto Costa Sancra Staning

Cipriano Correia

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brfgido
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

Wilson Branco

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Osvaldo Reis
Ricardo Izar

PT

POT

PSDB

José Egycio

Itamar Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC

PPB

PSOB

Arlindo Chinaglia
José Aúgüsto

Pedro Carieoo

Serafim Venzon

Waldir Dias

EliaS Ml:Jrad
Jovair Arantes

Jayme Santana

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri



PSOB
Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgnio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

POT
Femando Lopes ~nio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PUPSD/PSC
Marquinho Chedid Pedro Canedo

PSB/PMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

Antônio do Valle
Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMOB

Haroldo Uma Sérgio Miranda
Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo"II- S,a1a 131C/135C-
Ala Nova '
Telefones: 318-7067!l06611052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMOB)
2!!. Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSOB)
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benito Gama
Félix Mendonça
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Laprovita Vieira Fetter Júnior
Renato Johnsson Flávio Derzi
Pauderney Ave,lino VadãoGomes

PSOB
Antônio Kandir Femando Torres
Firmo de Castro Mário Fortes
Luiz Carlos Hauly , Roberto Brant
Veda Crusius Silvio Torres

PT
Celso Daniel José Fritsch
Conceição Tavares José Machado
José Fortunati Paulo Bernardo

POT
Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

J: PUPSO/PSC
Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN,
Sérgio Guerra Ubaldino,Júnior

PCdoB/

EdinhoBez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira

Aldo Arantes

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
Udia Quinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano

PPB

PMOB

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

Francisco Dornelles
~oão Pizzolatti

Sérgio Miranda,

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
AfaNava
Telefones: 318-6874!l066l7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SEssOEs, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA o,cAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC4)175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina



Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 12O-B-AIa
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI Nº- 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL n!2. 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasnioVillani laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdomiro Meger Roberto Campos

PSOB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes
Luiz Carlos Hauly Marconi Perillo

PT
José Fortunati AnaJúlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PL/PSO/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra . Ricardo Heráclio

PCdoB

POT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes
PUPSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11 Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

Nº- 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POLITlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL~ 4.691194 Autor: Senado Federal

Presidente: laíre Rosado (PMDB)
12. Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3º- Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PMOB
Fernando Diniz

Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starting

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
laíre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Antonio Jorge

Gilvan Freire
Oscar Golcloni

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSOB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

PMOB

André Puccinelli
Luiz Fernando (PSDB)

Nicias Ribeiro
3 vagas

PPB

Carlos Airton



Laura Cameiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardn Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy .

PSOB

PT

POT

Carlos Camurça
Felipe Mendes

Rogério Silva
Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

SflvioAbreu

PSOB

PT

POT

PL/PSO/PSC

Moacyf Andrade
2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Laura Cameiro

1 vaga

PPB

PSOB

PMOB

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

José Anfbal
Márcio Fortes

Célia Mendes
José Rezende
Maria Valadão

Albérico Filho
Sandro Mabel
1 vaga

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
l.DcaI: servo Qxn. Esp. -Anexo " -saas 131-G'135-C- Pav. Sup.
Telefones: 7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDn
1l1. Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2l1. Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
3l1. Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
. Júlio César

2 vagas Augusto Farias

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

PMOB

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

Antônio Joaquim
Eurfpedes Miranda

PUPSO/PSC
Roland Lavigne José Egydio

PSO/PMN

Femando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PCdoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-e/135-e
Ala Nova
Telefones:318-7065f1066fl052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBliCOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS H(DRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
1l1. Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2l1. Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3l1. Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Conceição Tavares
Miguel RossettQ

PT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

PPB POT

Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo Miro Teixeira Femando Zuppo



PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo" - Salas 131-G/135-G - Ala Nova
Telefone: 318-7066

Presidente: Sandro MàbeI (PMDB)
1º- Vice-Presidente:~ Aldemir (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Antônio Jorge (PP~

Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carfos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Salas 131-e/135/C
Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052 ,

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NQPRAZO DE 40 (QUARENTA) SEssOEs,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTlTUIÇÃ09-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARÃGRAFO ÚNICO AO

ART. ,180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Ciro Nogueira Carfos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB

José Aldemir Albérico Rlho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSOB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Femando Ferro João Coser
José Pimentel Mlton Mendes

POT
Leonel Pavan José MaurIcio

PUPSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

De Velasco

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Ezldio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (SIP)
Renan Kurtz

PT

POT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

PMOB

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SEssOEs, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 12. DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1º- Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22. Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDe)
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB) ,
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

BLOCO PUPSD/PSC

Francisco Rodrigues

Pedro Canedo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago



BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis

Aldo Arantes

PCdoB

Adelson Salvador

Haroldo Uma

Elton Rohnelt

Raquel Capiberibe

PUPSD/PSC

PSB/PMN

Expedito Júnior

Gervásio Oliveira

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2~ Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB).
~Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator. Salomão Cruz (PFL)

Secretária: Ângela Mancuso .'
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- Ala
t-bva
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À PONSTITUIÇÃO~

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS)

Proposição: PEC-G133f92

Titulares

PFUPTB
Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMDB
Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSDB
Robério Araújo
Tuga Angerami

PT
Domingos Dutra
GilneyViana

PDT
Antônio Joaquim

Autor: Nlclas Ribeiro

Suplentes

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Femando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11-Sala 120-B- Ala t-bva
Telefones: 318-7066/7067

CQMISSÃO ESJ)ECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~ 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTlG0167 E OAR11GO 198 DA '
CoNSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A N(VEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNIC(PIOS
PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E' CONVENIADAS" ,,' '"
Proposição: PEC-G169193 :Aut~~: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1~ Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2~ Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
~Vice-Presidente: Femando Gomes (PMDB)
Relator. Darcfsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Ayres da Cunha Alexandre Ceranto
Carlos Magno DuDio Pisaneschi
Femando Gonçalves Fátima Pelaes
Jair Soares Jaime Martins
Jairo Azi José Coimbra
Roberto Jefferson Luiz Moreira
Ursicino Queiroz " Maluly Netto

PMDB
Armando Abllio Elcione Barbalho
Confúcio Moura Ri1aCamata
Darcfsio Perondi Anfbal Gomes
Femando Gomes 3 vagas
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB
Adylson Motta Alcione Athayde
Jofran Frejat Antônio'Jorge
José Unhares Enivaldo Ribeiro
Moacyr Andrade Fausto Martello
Sérgio Arouca (PPS) Talvane Albuquerque

PSDB
Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo



Osmênio Pereira Sebastião Madeira POT

Arlindo Chinaglia PUPSO/PSC
José Fritsch Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

Marta SUplicy PSB/PMN

Eduardó JOrge
Humberto Costa
José Augusto

PT Wolney Queiroz , , Wilson Braga

POT
Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN

Carlos Alberto Hugo Lagranha
Carlos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (pSDBr Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgnio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: 8ení.Com. Especiais-Anexo li-SaIa 12O-B-A1a
Nova
Telefones: 318-7067fl066l7052 _

COMISSÃO ESPECIAL
, , ,

DESTINADA A, NO PRA;ZO DE
40 (QUARENTÂ) SEssOES, ~ROFERIR

,PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À'
CONSTITUiÇÃO N284, DE1~91, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATQ,DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSitóRIAS"
, (IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJO)

Proposição: PEC-0084J91 Autor:Nlclas Ribeiro
Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
~Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia:'(pn
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Domingos Dutra
Marta SUplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PPB

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim,

3 vagas

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-7066fl067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 4OfQUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!. 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIF1CAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

proposiçao: PEC46191 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente:'Deputado José Rezende (~P~)

22 Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
~Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB,)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

,Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

PT

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB
Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Ubaldino Júnior
PCdoB

Alexandre Cardoso



POT
Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PUPSO/PSC

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

Nedson Micheleti
Pedl'oWilson

De Velasco

Gonzaga Patriota
PSB/PMN

José Egydio

Aâelson Salvàdor
~nio Bacci
Silvio Abreu

POT

CoriolànoSales
Matheus'Schmidt

PFUPTB
Darci Coelho Jonival Lucas
Osmir Uma José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas .

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSOB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT
GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)

Aldo Arantes Haroldo Uma
Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-G/135.-G-Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052 ........ :., '\. '" ,',

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADAA PROFEF.UR PARECER À

PROPOSTA' DE' EMENDAÃCONSTITUIÇÃO
N2 188-A;DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6P- E P. AO ARTIGO B!! DO

ATO DAS o.($POSIÇOES:CONSTITUCIONAIS
"TRANSIJÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU4.~'TO ÀS PUNIÇO.ES APLICADAS,
ATRAVt:S DE ATOS.DE EXCEÇÃO,

. A SERVIDORES MILITARES". '
Proposição: PE~188J94 . Autor: lalre Rezende
Presidente: Ary ~ar;a (PMDB)
19. Vice-Presidente: Roberto Valàdão (PMDB)
29. Vice-Presiderite: Tuga Angerami(PSDB)
39. Vice-Presiderite: Augusto Narclés (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes

PBdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias
Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131
Cl135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9- 96-A DE
1992, QUE ,INTRODUZ MODIRCAÇOES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22. Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

.Titulares Suplentes

PFUPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Ciro Nogueira Átila Uns
Cláudio Cajado Benedito de Ura
Jairo Carneiro João Iensen
Maurfcio Najar Leur Lomanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vidente Cascione Philemon Rodrigues

PMOB

AryKara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Fernando (PSDB)
Roberto Valadão Marcos Urna
Wagner Rossi 2 vagas

PPB

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Nelson Marchezan
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSOB
Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zl,Ilaiê CObra Edson Soares

De Velasco

José Carlos Sabóia

PUPSO/PSC

FrancisCo Rodrigues

PSB/PMN

Gonzaga Patriota
PCdoB



Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

POT
Eurrpedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga 1 vaga

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PedoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo II-Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)n

Proposição: PEe-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
1l! Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3!! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL) ,

Titulares Suplentes

PFUPTB

Pedro Wilson

! Silvio Abreu

Expedito Júnior

PDT

PSB/PMN

PUPSD/PSC

José Pimentel

Eujácio Simões

EurlpecJes Miranda

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe
Secretário: snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131-G/135-C - Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR'A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N233-A, DE 1995,
DO PODER EXECUnVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVlD~NCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E
DA OUTRAS PROVID~NeIAS".

Proposição: PEe-33196 . Autor. ,Poder Executivo

Presidente: Jair Soares~PFL)
19 Vice-Presidente: Fátima PeJaes (PFL)
2!l Vice-Presidente: Pimentel Gomes '(PSDB)
3!! Vice-Presidente: Pr:isdPNiana (PP~<.·

Relator: Euler Ribeiro.<PMDB)

TitulareS : Suplentes

. 'PFUPTB .
. r

A~ Gaudêncio Neto
,"Punil;> Pisaneschi

Fernando Gonçalves
, 'JoSé Carlos Vfeira

'Magno Bacelar
·Roberto Fontes
Vic Pires Franco

, ,-'

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMOB

Euler Ribeiro Anlbal Gomes Benedito de Ura
José Aldemir Darcrsio Perondi Hugo Rodrigues da Cunha
UdiaQuinan Henrique Eduardo Alves José Coimbra
Mansa Serrano Mauri Sérgio José Jorge
Remi Trinta Olavo Calheiros Ney Lopes
Rita Camata Wilson Cignachi Os6rio Adriano

Rodrigues Palma
PSDB

PMDB
Eduardo Mascarenhas Carlos Mosconi
Marcia Marinho Arnaldo Madeira

Albérico FilhoPimentel Gomes FeuRosa
Romel Anfzio (PPB) Osmânio Pereira Antonio do Valle

Gonzaga Mota
PPB Paulo Ritzel

Jair Siqueira Célia Mendes (PFL) Pedro Novais
Laprovita Vieira Jair Siqueira Ubaldo Correa
Mário cavaUazzi Paulo Paim

PPBPrisco Viana Pacto Valadares (PSB)
ttenato Johnsson Valdenor Guedes Anivaldo Vale

Pr Luciano Castro
Eduardo Jorge Artindo Chinaglia Marcio Reinaldo Moreira

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

VilmarRocha

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo litan

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos



1 vaga PPB

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

Finno de Castro
João Leão

Robério Araújo
Yeda Crusius

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Uma

2 vagas

João Fassatella
Hélio Bicudo Marcelo Décla

José Machado
Milton Temer Sandra Starling

sandra Starling por
Coriolano sales r:nio Baccl

,PUPSO/P$C

Airton Oipp Eujácio Simões , ' Expedito Júnior

Fernando Lopes PSB/PMN

Sérgio Miranda

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Secretária: Rejane S. Marques
Local: serv. Com. Esp.: Anexo "~SaIas 131-G1135-C'-Ala
Nova
Telefones:,318-70611706517052.

, COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhaes
Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
22 Vice-Presidente: B. Sá (PSOB)
3!!. Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa

Osmir Uma

Gonzaga Mota
José Aldemir
UdiaQuinan

Márcia Marinho

PPB
Oolores Nunes (PSOB)

Laura Carneiro
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

PMOB

PFUPTB

salvador Zimbaldi

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valadão

José Canos sab6ia ', - Alexandre Cardoso

Secretária: MariaHelena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. -Anexo lI"salas 131-e/135~C-
Ala Nova , ,_
Telefone: 318-700711066/7052

c6MIS~ÃO ES~I;5CIAL '
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOEs, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUlÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO CAPUT DO
ART. 5R DA'~NSTITUIÇÃO FEDERAL",

.(GARANTINDO'DEFlNmVAMENTE'A
INVIOLABI~IDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO) -
Proposição: PEe-25195 Autor: Sevlrlno Cavalcanti
Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
Relator: Annando Abnio (PMOB)

Titulares Suplentes

Armando Abnio
EdinhoBez
Nilton Baiano

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino cavalcanti

Annando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
NelsOli Marquezelli

PMOB

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais



Osmânio Ferreira Maria Laura
Teima de Souza

Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

Luiz Buaiz

PT

POT

PL/PSD/PSC

AnaJúlia
Padre Roque

Giovanni Queiroz

Pedro Canedo

Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

PDT
Fernando Zuppo

1 vaga
PSB/PMN

Nilson Gibson
PUPSD/PSC

Maurfcio Campos
PSB/PMN

Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2173195, QUE

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEc-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator:.Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Cleonâncio Fonseca
Felipe ,Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Ivandro Cunha Uma
Marísa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Suplentes

ArthurVirgnio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

CarlOs Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

PPB

PSDB

PMOB

PFUPTB

Titulares

PedoB
Agnelo Queiroz Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL
DA NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAFO 4º- DO

ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
MussaDemes

Chicão Brígido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Basnio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Celso Daniel
João Paulo
Luiz MainardiCelso Daniel

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carlos Nelson
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Zila Bezerra
1 vaga

Jaime Fernandes
José Carfos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

PT

PPB

PSOB

PMOB

PFUPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha

Marcelo Deda

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes



por João Paulo João Coser

Coriolano Sales Renan Kurtz
Luiz Mainardi João Fassarella

Edson Ezequiel 1 vaga POT

PUPSO/PSC Coriolano Sales Renan Kurtz
Edson Ezequiel 1 vaga

Eujácio Simões 1 vaga PSB/PMN
PSB/PMN

Ubaldino Júnior Sérgio Guerra
Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

PedoB
PL/PSO/PSC

Agnelo Queiroz Jandira Feghali
Eujácio Simões 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
PCd~B

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
Socorro Gomes Jandira Feghali

PROPOSTA DE EMENDA À'CONSTlTUIÇÃO~ Secretário: José Maria Aguiar Castro

41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e/135-e
Telefones: 318-70651706117052

PARÁGRAFO 49. DO ART. 18 DA
COMISSÃO ESPECIALCONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRIAÇÃO DE MUNIC(PIOS NA ÉPOCA DAS DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE-

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL) FESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ
Proposição: PEe-41191 Autor: Titulares Suplentes
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB) PFUPTB
1º Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB) Abelardo Lupion Célia Mendes
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB) Carlos Melles José'Borba
Relator: Antonio Geraldo (PFL) Chico da Princesa Mauro Lopes

José Rocha Nelson Marquezelli
Titulares Suplentes Maluly'Netto VilmarRocha

PFUPTB Raul Belém Wemer Wanderer

Antônio Geraldo Carlos Melles
Theodorico Ferraço 1 vaga

Ayres da Cunha Hugo Rodrigues da Cunha PMOB
César Bandeira José Tude Dilso Sperafico André Puccinelli
Hilário Coimbra Philemon Rodrigues Silas Brasileiro Nair Xavier Lobo
Lufs Barbosa (PPB) Raimundo Santos Simara Ellery Wilson Cignachi
Mauro Lopes Sérgio Barcellos Tetê Bezerra 3 vagas
Mussa Demes Wilson Cunha Valdir Colatto

PMOB 1 vaga

Chicão Brfgido Ivandro Cunha Uma PPB
Femando Diniz Marisa Serrano Cleonâncio Fonseca Augustinho Freitas
Ivo Mainardi Noel de Oliveira Dilceu Sperafico Herculano Anghinetti
Nicias Ribeiro Simara Ellery José Rezende 3 vagas
Oscar Goldol'li 2 vagas Nelson Meurer
Pedro Irujo VadãoGomes

PPB PSOB
BasnioVillani Cleonâncio Fonseca Antônio Aureliano Carlos Mosconi
Gerson Peres Felipe Mendes Danilo de Castro Elias Murad
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl Jorge Anders Welson Gasparini
Nelson Meurer Salatiel Carvalho Salvador Zimbaldi 1 vaga
Telmo Kirst Talvane Albuquerque

PT
PSOB

Antônio Kandir ArthurVirgflio Alcides Modesto Milton Mendes

Eduardo Marcarenhas Jayme Santana João Coser Nedson Micheleti

FlávioAms Roberto Santos Padre Roque Tilden Santiago

Luiz Fernando 1 Vaga PDT
PT Coriolano Sales Airton Dipp

Celso Daniel Chico Ferramenta Luiz Durão Renan Kurtz



" f I,

POdoB

Francisco Horta Marquinho Chedd

PSB/PMN
!

Adelson Salvador Ushitar:o Kamia (PPB)

PUPSD/PSC..

PUPSD/PSC
Francisco Horta .. Eujácio Simões
Secretário: Mário Drtiusio Coutinho
Local: Anexo 11 - salas 131-e1135-G
Telefone: 31 à:"7065i706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTlTUIÇAO Nº-57, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 14,

PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO E ACRESCENTA INCISO"

(VOTO FACULTATIVO)•.
Proposição: PEG-67195 Autor: Emerson Olavo
Presidente: João Almeida (PMDB)
12. Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
32. Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares Supl,ntes

PFUPTB

Antônio Joaquim José Tude
Araqely de Paula Júlio César
Benedito ele Ura Mendonça Filho
Hugo Lagranha Roberto Fontes

PMDB

Emerson Olavo Pires Candinho Mattos
João Almeida Darcfsio Perondi
Orcino Gonçalves 1 vaga

PPB

Alzira Ewerton Darci Coelho
Benedito Guimarães Telmo Kirst
Gerson Peres 1 vaga

PSDB

José de Abreu Celso Russomanno
1 vaga Vicente Arruda

PT

João Fassarella Ana Júlia
Sandra Starling João Paulo

PDT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB/PMN

José Carlos Sabóia GervásiQ Oliveira

PUPSD/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

Secretario: Francisco da Silva Lopes Filho
.Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-e/135-e

. Telefone: 318-70661706717052

1 vaga

Nilson Gibson

Airton Dipp

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

SUplentes·

Carlos Santana
Domingos Dutra

.Carlos ApoIinário
Genésio Bernardino

1 Vaga

Aroldo Cedraz
José Mendonça Beierra

. Peciinho Abrão
Roberto Fontes

PT

PFL

PDT

PPB

Antônio Jorge
Carlos Airton

Pedro Valadares (PSB)
PSDB

PMDB

PSB/PMN

Titulares

José Carlos Sabóia

Antônio Joaquim

João Paulo
José Fritsch

Cunha Uma
Roberto Brant

Benedito Guimarães
Felipe Meneies
Francisco Silva

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
Udson Bandeira

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvea

Ricardopo~yde
Secretária: Maria do Amparo
Local: Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-e/135-C
Telefones; 318-7066 e 318-7052 ,

COMISSÃO ESPECIA-L
COMISSÃO ESPECIAL DESl1NADAA
APRECIAR A PROPOSTA DÉEMENDA

À CONSTlTUIOAO.N9-17I9S;QtJE ALTERA
PARÁGRAFOS PRIMEIRO E. J)EGUNDO

DO'ART. 45 DA t.ONSTlTUIÇ~O FEI)ERAL
(FIXANDO EM NO M(NIMO 5 E:NP MÁXIMO 47

d "'ÚMERO DE DEPUTADOS EM CADA
.UNIDAt1EDA FEDEÀ~ÇÃO)

, • J r • ~ " b •

Proposição: PEC-17196 Auto,r: ~,tônlo Jpaqulm
Presidente: Paulo Gouvea (PFL)
12. Vice-Presidente: Francisco Diogen~ (PFL)
22. Vice-Presidente: Cunha Uma (PSpS),
32. Vice-Presidente: Francisco Silva (PF?,B)
Relator:



PCdo,Ei',
Undberg Farias Riéardo Gômyde

Secretária: Ana tiara
Local: Serviço de Com. Esp. Ane.'f.9II, Sala 131-C
T~etone:318-7~7563

C<>N!ISSÃO EXTERNA
, " .. DESTINADA A AcOMPANHAR OS
, : PROC~I)IMENTOS:REÍ-ATlVOS À ..

DEMARCAÇAo DAS TERRAS INDIGENAS E
, AS QUr;:~TOES Dec.O~ReNTES

OESTE PROCESSO
\ ~ c .' r. ~

Benedito Guimarães (PPB)
Car10s Airton (PPB)
Gilney Viana (Pl) " _ ..
Sebastião Madeira (PSOB)
Nan Souza (PPBt' ! '

Salomão Cruz (PFL)
Samey Filho (PFL)
SifaS Brasileiro (PMOB)
Secretária: Edla Bispo
~~ryi.çp de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 131-C
-AIa.~va ;i "

T~etones:318-706617065f7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)
Albêiico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSOB)
Ivo Mainardi (PMOB)
Car1osAlberto (PFL)
Cunhá Bueno (PPB)
Femando Ferro (PT)
AroIdo Ceclraz (PFL)
SimaraEllery (PMOB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131
C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-A/95, QUE ",

MODIFICA O ART. 34 E O CAPiTULO 111, '
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEe-233196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Elias 'Abrahão (PMOB) ,'" r,

12. Vice-Presidente: Marisa Serrano (P~bB) ..
22. Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSOB)
3J2. Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Jorge Augusto Viveiros
Maria Valadãp Bonifãcio de Andrade
Osvaldo Biolchi Costa Ferreira
Paulo Bauer (s/part.) JoséTude
Raul Belém Osmir Uma
Roberto Jefferson Paulo Bomhausen
ZilaBezerra Ricardo Barrbs

PMDB

Elias Abrahão Simara Ellery
Maria Elvira UdiaQuinan
Marisa Serrano Ivandro Cunha Uma
Maurício Requião Eliseu Padilha
Rita Camata 2 vagas
Ubaldo Correa

PPB

Augusto Nardes Eurico Miranda
Cleonâncio Fonseca José Unhares
Oarci Coelho Mário de Oliveira
Ibrahim Abi-Ackel 2 vagas
Jair Siqueira

PSDB

Alexandre Santos AávioAms
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda Welson Gasparini

PT

Esther Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Oelgado
Peçlro Wilson Sandra Star1ing

Femando ZUPPÇI
Severiano Alves

I"

Ubaldino Jónior

Welinton Fagundes·

PDT

PSB/PMN

PUPSD/PSC

, Renan.Kurtz
SérgioCameiro

Gervésio Oliveira

Pedro Cariedo



", "DIARIO'DA CAMARA DOS DEPUTADOS

. PREÇO'DEASSINATURA

·Assinatur~· s? 9Porte : ~ R$31,00

,Porte do C~rre~ ;:.R$ 96,60

Assinatura CJpbtte R$ ~Zl,(fJ(cada)
' ......

.yaJ.or do núPlerp avulso R$,O,30 ..

Os pedidosdevem~ acompánhailos de cheqt.~pagável emBrasília, Nota de Empenho ou OrdemdePagamenbJ
pela Cllfxa Econômica Federal-AgênCia 1386- PAB~tEGRAF,.conta corrente nO 92QOOI-2 elou peloBanco do Brasil
- Agêilda 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nd 55S6020414, a favor do

"

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - BrasOia - DF
CEP: 70160-900

Maiores infonnaÇÕC8 pelos Telefooes (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição d«
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal,
i' • ,. ,,- • •

, , " > ~

Revista de Informação Legislativa
nO 128 - out./dez. 1995

André Franco Montoro - Integração daAmé
rica Latina em um mundo multipolar
Carlos Augusto Faias - Prescrição no Direito
Administrativo
Adilson Abreu Dallari - Arbitragem na con
cessão de serviço público ,
Leon Frejda Szklarowsky - A execuçãofls- '
cal e as recentes alterações do Código de
Processo Civil
Gilberto Guerzoni Filho - Burocracia, tecno
cracia, pseudoburocracia e a Constituição de
1988: tt.."lltativas e perspectivas de fonnação de
Uma burocracia pública no Brasil
Paulo Roberto Mendonça Silvério
O instituto jurídico dos direitos adquiridos e a
"cláusula pétrea" dos direitos e garantias
individuais
Amoldo Wald - A sociedade e o Estado: o
sentido da reforma constitu~ionàl e legislativa
Paulo José Leite Fafias -Regimejurídico das
contribuições previdenciárias
Sérgio Sérvulo da Cunha - Estado, socieda
de e participação. Perspectivas socialistas
José H. Fischel de Andrade- O treaty-making
power das organizações internacionais
Andreas J. KreU - Diferenças do conceito, de
senvolvimento e conteúdo da autonomia mu-

.,nicipal na Aleinanhá. 'e'nO 'Brasil
Alexandre Lobão Rôcha- A garantia fon':'
damental de acesso do pobre à Justiça .
Ricardo Rodrigues - Abuso de poder político
e manipulação da máquina administrativa com
fins eleitorais
Carlos Roberto Pellegrino - Da razão pres
cricionàl na transposição de regime de trabalho
José Wilson F. Sobrinho - Por um tribunàl
constitucionàl

Newton Paulo dos Santos - Reprografia e reprodu
ção em massa
Luiz Edson Fachin - O estatuto civil da clausura
real
Paulo Luiz Neto Lôbo - Responsabilidade por ví
,cip~ nas relações'de consumo
Afonso César :':':'Do poder regulamentar
Werter R.,Faria - O quadro institucionàl da Comu
nidade Européia
Fernando da Costa Tourinho - Efeito vinculante
das decisões do STF: uma solução para o Judiciário
Paulo Modesto - Reforma administrativa e direito

, adqumdo ao regime da função pública ._
Silvio Meira - Direito argentino e Direito brasileiro

Diogo de F. Moreira Neto - Mercosul: minilateralis
'mo e metaconstitqcionalismo .

-Carlos Alberto' Filho - Lo iitdividual y lo colectivo
en la realidad Bn,lS~eiía •
José de Ribamar B. Soares - O papel do Ministério
Público no controle da AdmiÍlistração Pública à luz
da Constituição~ 1988

Marcelo Rocha Sabóia - O município no Brasil:
aspectos históricos, jurídicos e econômicos
Clito Fomaciari Júnior - Preocupação do advoga
do diante da reforma do CPC
Willis Santiago Guerra Filho -. D~ interpr~ção

especificamente constitucionàl .
• ~ " <-

Cristiano Paixão - O controle deconstitticionàlida-
de e as normas tributárias .
Marcelo da Fonseca Guerreiro - Pode o município
tributar imóvel público estadual que, em razão de
permissão de uso, esteja sendo explorado por socie
dade de economia mista federal?
Marisa Alves de Freitas - O Estado legislador
responsável

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Números 129 a 132: R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominàl à Subsecretaria de Edições Técnicas do
Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão incluídos os

-preços postais referentes à remessa através da ECT.



Subsecr~tat:ia de Edições Técnicas do Senado Federal

Compact Disk
CD/ROM

- Norma Jurídica de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-leis, etc.),
com base .no Banco de Dados NJUT - N9rmas J~ridicas, de forma referencial
contendo texto integral da Constituição dispónívelrio Sistema de Inf6rmação
do Congresso Nacional - SICON do PRODASEN.

- b acervo inclui, além de 3.988 documentos desde '1946~'dados informativos
da legislação posterior àquele 'ano'provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)
-... I>.i~o Ofici~.4~·União·(acervomiCrográfICO do período de 19300954)
- Diário do Congresso I - Câmara (a partir de 1888)
- Diário do CongNsso fi:-;' S~J.1ado (a:partir de 1888)

..-.P!~O da Justiç~. (a partir çl~ .l925) ..

- Trimestralmente,será editada uma nova 'Versão do ·CP/:ROM NJlIT com
. dado$ ~tualizado,sr',

- O pedido deverá ser acompanhado de·depósito bancário a ser realizado na
Caixa Econômic~. ~ederal em.nome da FUNDASEN, agência 0005, operação
006, conta nO 950.056-8.

~ ~ ~ ,

Val()r~Unitário: 65,00
Despesas Postais: R$ ~,OO



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas ,Publicações

ALBERTO PASQUALINI - RS 25,00 A COLECÃO

Obra Sociál & Política

ANTEPib.lEtos DO C'ÓDIGO CIVIL -RS 10,00 A COLEÇÃO
,. ,. .'" ~ " .. . . '. .~ ~.'. ~

Edição de 1989 - 6 volumes

CANUDOS E OUTROS TEMAS - RS 5,00

Eucli4es,da,Ç~ - Edição l!e .1?94 , ,

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - RS 8,00 A COLEÇÃO.

Edição de 1989 - Coleção com 5 volumes

CONSTITUIÇÃO DE 1988 - RS 5,00

Edição afuáIftada ém 199'4, contendo as·EÍIÍéridaS Constitucionais e asÊniendas CoilSútuéionais de
Revisão. . '

CONSTITUTION DE LA RÉPlJBUQUE 'FÉDÉRATIVE'DU BRÉSn. '''RS 3,00

Edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Coilstifuci~nais e as'Emendas Cons"Íiiucionais de
Revisão.

CONSTITUTIÓN OF TBE'FEDERATWE,REPUBLIC O'F·lIRAZIIf~ 'RS 3,00

Edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas COnStitucionais de .
Revisão.

ESTATUTO DA,CRIANÇA·E DO ADOL;ESCENTE ~ RS"4,00

Edição de 1995 - Lei 8.069, alterâçÕe~ ~ L~i8.242 e Legislação Correlata

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 - RS 2,00

Edição de 1994. Comentários àLei 8.713/93 e informações complementares
LEGISLAÇÃO INDIGENIS'TA - RS 3,00

Edição de 1993. Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indigenistas.

LICITAÇÕES, CONCESSÕES E PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RS 4,00

Edição de 1995. Leis 8.666/93, 8.883/94, 8.897/95, texto da Constituição Federal sobre matéria eLegislação
Complementar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL - RS 30,00 a coleçio
Edição de 1994. Série com 3 volumes - Pareceres produzidos (lúst6rico)

REGIME JURÍDICO úNIco E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR - RS 4,00

Edição de 1995. Dispõe sobre oRegime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal. Praça dos Três Poderes, VIa N-2, Unidade de
Apoio IH (ao lado do CEGRAF, parte interna à esquerda do estacionamento do SF).
CEP 70165-900. Brasília- DF - Telefones: (061) 311-4258 e 7333 Telex: (061) 1357

l
I,

!

;1



EDIÇÃO DE HOJE: 224 PÁGINAS


