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D - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
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PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar N9 93, de 1991 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n9 715/92- Estabelece
normas gerais de licitação e contratação; e autoriza os Esta
dos a legislar sobre questões específicas.

Projeto de Resolução n9 99, 'de 1992 (Do Sr. Jório
de Barros) - Acrescenta parágrafo ao art. 66 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Projeto de Resolução n9 106, de 1992 (Da Mesa) 
Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Projeto de Lei n9 2.680, de 1992 (Do Sr. Orlando
Pacheco) - Estabelece punição ao empregador que obstar
o gozo pleno do salário-maternidade.

Projeto de Lei n92.683, de 1992 (Do Sr. Cunha Bueno)
- Torna obrigatório constar, nas Carteiras de Identidade
e nas Carteiras Nacionais de Habitação, o tipo sanguíneo
do portador. .

Projeto de Lei n92.705, de 1992 - (Do Sr. Jackson
Pereira) - Dispõe. sobre remuneração de saldo de conta
de depósito à vista em instituição financeira bancária.

Projeto de Lei n9 2.739, de 1992 (Do Sr. Edison Fidélis)
- Transforma as atuais concorrências públicas e tomadas
de preços em leilões públicos de menor lance.

IV - Pequeno Expediente

ULDURICO PINTO - Administração do Município
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

OSVALDO BENDER - Isonomia salarial dos servi
dores públicos da União.

FRANCISCO EVANGELISTA - Destinação de re
cursos orçamentários para prevenção contra a cólera na
região Nordeste. Centralização das contas do FGTS.

TONY GEL - Nomeação da esposa do ex-Prefeito
de Caruaru, José Queiroz, para o cargo de juíza classista
em Pernambuco.

JOSÉ DIRCEU - Irregularidades na Rede Ferro
viária Federal.

NELSON MARQUEZELLI (Como Líder) - Pre
sença de missão do GATT - Acordo Geral de Tarifas
e Comércio - no País.

HERMÍNIO CALVINHO - Críticas à atuação do
Governo'Fernando Collor.

GEDDEL VIEIRA LIMA - Artigo "Entre a vitória
e a derrota", do jornalista Jânio de Freitas, publicado no
jornal Folha de S. Paulo.

'pAULO LIMA - Críticas à atuação do Deputado
Estadual Artur Alves Pinto, do PFL de São Paulo.

ERALDO TRINDADE - Instalação de CPI sobre
a política de mineração no País.

LUIZ MOREIRA- Concessão de canais de rádio
e de"televisão.

RUBENS BUENO - Liberação de recursos para re
cuperação das estradas do Estado do Paraná.

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Solicitação de
comparecimento dos deputados a plenário para apreciação
da Ordem do Dia.

ADYLSON MOTTA - Anúncio da apresentação pe
lo orador de projetos de lei relativos à instituição de contri
buição para o financiamento da Seguridade Social, à eleva~

ção da alíquota da contribuição social sobre o lucro das
instituições financeiras, ao cômputo do tempo de serviço
de estagiários da Administração Pública Federal, à obriga
toriedade de os hospitais, casas de saúde e estabelecimentos
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assemelhados manterem enfermeiras diplomadas e ao exer
cício do serviço público.

TERESA JUCÁ - Elaboração do novo Estatuto do
Índio.

ROBERTO MAGALHÃES - Desempenho da
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe.

ELÍSIO CURVO - Definição do novo salário mí
nimo.

FRANCISCO RODRIGUES - Responsabilidade do
Governo Federal sobre as dívidas dos extintos Territórios
Federais de Roraima e Amapá.

PAULO RAMOS - Editorial "O nosso companhei
ro", publicado no Jornal do Brasil. Normas da Caixa Eco
nômica Federal relativas a empréstimo concedido ao SI.
Roberto Marinho, proprietário das Organizações Globo.

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Pedido de convo
cação dos deputados a plenário para apreciação da Ordem
do Dia.

ANDRÉ BENASSI - Definição do novo valor do
salário mínimo.

FREIRE JÚNIOR - Indicação do ex-Ministro Fran
cisco Rezek para o Supremo Tribunal Federal.

COSTA FERREIRA - Crise moral do País.
NILSON GIBSON - Editorial "Brizola e os cofres

do Banerj", publicado pelo jornal O Globo.
JÚLIO CABRAL - Suspensão do envio de verbas

federais destinadas aos setores de saúde e educação do
Estado de Roraima.

EVALDO GONÇALVES - Atuação do orador em
favor do Estado da Paraíba.

MAURO MIRANDA - Posicionamento brasileiro
na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento.

CIRO NOGUEIRA - Seca no Estado do Piauí.
RAQUEL CÂNDIDO - Publicação de calúnias e

difamações contra o Deputado João Alves.
VIRMONDES CRUVINEL - Defesa da criação de

escolas de aprimoramento médico no País.
CÉSAR MAIA - Pedido de intervenção nas Secre

tarias de Educação do Município e do Estado do Rio de
Janeiro.

PEDRO PAVÃO - Regularização pelo Sistema Fi
nanceiro de Habitação dos contratos assinados com empre
sas de construção civil no Estado de São Paulo.

OSVALDO MELO - Primazia dos trabalhos realiza
dos pela empresa Mendes Publicidade, do Estado do Pará.

JUNOT ABI-RAMIA - Criação do Fórum Nacional
de Saneamento e do Plano Nacional de Saneamento Bá
sico.

NELSON BORNIER - Despreparo sócio-psicoló
gico do ex-Diretor do Hospital da Lagoa, do Estado do
Rio de Janeiro.

FÁBIO RAUNHEITTI - Fixação do novo valor do
salário mínimo.

JONI VARISCO - Reajuste do salário mínimo.
PINHEIRO LANDIM - Instalação de equipamentos

medidores de energia elétrica para agricultores nordesti-
nos. .

WALTER NORY - Regularização pelo Ministério
da Saúde dos débitos para com os hospitais conveniados.

MUNHOZ DA ROCHA - Manifesto "SOS Brasil",
publicado pelo jornal Mensageiro, do Instituto de Enge
nharia do Paraná.

JORGE UEQUED - Reajuste do salário mínimo.
PEDRO TONELLI - Tramitação do projeto de lei

que dispõe sobre regulamentação da Reforma Agrária.
MAURICI MARIANO - Situação de taxistas no

País.
GERMANO RIGOTTO - Adoção de novo modelo

tributário no País.
CARLOS SCARPELINI - Fixação do novo valor

do salário mínimo.
JOÃO MENDES - Projeto "Volta à Terra Natal"

desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

DÉRCIO KNOP - Reavaliação da sistemática de
atendimento ao estudante universitário.

ANTÔNIO DE JESUS - Aprovação, pela Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
do Projeto de Lei n9 1.498, de 1991, referente ao reconhe
cimento da Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins, como
área de proteção ambiental.

ROMERO FILHO - Reajuste das prestações de ca
sas populares na região norte do Estado do Paraná.

JACKSON PEREIRA - Defesa da aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nQ 55, de 1991, relativa
à extinção da fixação em 12% da taxa anual de juros.

RITA CAMATA - Realização do I Encontro do
PMDB das Cidades-Pólo, em Brasília, Distrito Federal.

NEY LOPES.,-- Transcurso do Dia do Trabalho.
RENATO VIANNA - Reajuste do salário mínimo.
SIGMARINGA SEIXAS - Reajuste do salário mí-

nimo.
CÉSAR SOUZA - Construção do Hospital Univer

sitário Regional de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
PASCOAL NOVAIS - Preocupação do orador com

os desperdícios na produção agrícola nacional.
LUIZ GIRA0 - Êxodo rural.
SIDNEY DE MIGUEL - Situação dos índios Samaré

habitantes em área de influência do Projeto Manejo de
Recursos Naturais do Mato Grosso.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Anúncio da apresen
tação pelo orador de projeto de lei que dispõe sobre preser
vação do instituto da microempresa. Reajuste do salário
mínimo.

MARINO CLINGER - Instalação de Delegacia Ex
traordinária no Município de Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro.

PEDRO IRUJO - Aumento do salário mínimo.
EDMAR MOREIRA - Asfaltamento da rodovia

MG-126.
BENEDITA DA SILVA - Transcurso da Semana

dos Povos Indígenas.
NOBEL MOURA - Reabertura do garimpo Bom

Futuro, em Ariquemes, Estado de Rondônia.
JORGE TADEU MUDALEN - Desassoreamento

do ribeirão Euzebio e do rio Junqueri, no Município de
Franco da Rocha, Estado de São Paulo.

JOSÉ DIOGO - Disciplinamento dos valores de en
cargos financeiros fixados pela rede bancária.
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MATHEUS IENSEN- - Problemática do alcoolismo
no País.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Artigo "Petroquisa
contesta essa privatização", publicado no Jornal da Tarde,
Estado de São Paulo.

ANTÔNIO UENO - Realização da V Reunião Con
junta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicitação do
comparecimento dos deputados a plenário para apreciação
da Ordem do Dia.

V - Ordem do Dia

. Apresentação de proposições: GERMANO RIGOT
TO, IVO MAINARDI, GILVAN BORGES, JOSÉ FOR
TUNATI, JOSÉ DIRCEU, EDÉSIO FRIAS, DELFIM
NETTO, FÁBIO MEIRELLES, NELSON BORNIER,
ADYLSON MOTTA, PAULO HARTUNG... CHICO VI
GILANTE, JOSE MARIA EYMAEL, JOSE SANTANA
DE VASCONCELLOS, JACKSON PEREIRA, ANTÔ
NIO CARLOS MENDES THAME, JORGE TADEU
MUDALEN, FRANCISCO SILVA, RONALDO CAIA
DO, MATHEUS IENSEN, JOSÉ CARLOS COUTI
NHO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Inversão dos itens
1 e 2 da pauta da Ordem do Dia.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado VIVAL
DO BARBOSA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, das emendas do Senado Federal ao Projeto de

. Lei n9 1.854-C, de 1989.
Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu

tados NILSON GIBSON, GERMANO RIGOTTO, RE
NATO VIANNA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a dis
cussão. Votação das emendas do Senado Federal, ressal
vados os destaques. Aprovadas.

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

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para votação em separado da Emenda
n9 5 do Senado Federal. Aprovado.

Votação da Emenda n9 5 do Senado Federal, desta
cada. Aprovada.

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

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para rejeição do parágrafo único do
art. 10 da Emenda nº 6 do Senado Federal. Aprovado.

Votação do parágrafo único do art. 10, destacado.
Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, Os Srs. Depu
tados GERMANO RIGOTTO, PEDRO TONELLI, ED
SON SILVA, ERALDO TRINDADE, CÉLIO DE CAS
TRO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da reda-
ção final. Aprovada. .

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados JOSÉ GENOÍNO, ALDO REBELO, HAROLDO
LIMA, CÉLIO DE CASTRO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para tramitação urgente urgentíssima do Projeto
de Lei nº 2.646, de 1992. Aprovado.

Votação de requerimento para tramitação urgente ur
gentíssima do Projeto de Lei nº 2.671, de 1992. Aprovado.

EURIDES BRITO (Como Líder) - Estranheza da
oradora pela exclusão da bancada do PTR da reunião de
Parlamentares com vistas à preparação da agenda de traba
lhos da Casa.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado VIC
TOR FACCIONI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Recurso do Sr.
Deputado Hélio Bicudo contra decisão conclusiva das Co
missões, solicitando a apreciação do Projeto dI; Lei nº
4.573, de 1990, pelo Plenário.

Usaram da palavra, durante a. discussã9, os Srs. Depu
tados RENATO VIANNA, JOSE GENOINO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do recur
so. Aprovado.

Usaram da palavra, d~rante a votação, os Srs. Depu
tados EDSON SILVA, CELIO DE CASTRO, MARCE
LINO ROMANO MACHADO, PEDRO TONELLI,
GERMANO RIGOTTO, ERALDO TRINDADE, SÉR
GIO MACHADO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento de
pedido de verificação de votação formulado pelo Sr. Depu
tado Eraldo Trindade.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados PEDRO TONELLI, GERMANO RIGOTTO,
GERSON PERES, JANDIRA FEGHALI, NELSON
TRAD, EDSON SILVA, ERALDO TRINDADE GER
MANO RIGOTTO, CÉLIO DE CASTRO MÁRIO
CHERMONT, SÉRGIO MACHADO, HERALDO
TRINDADE, HERALDO TRINDADE, PEDRO TO
NELLI, GERSON PERES, GERMANO RIGOTTO,
ROBERTO JEFFERSON, HERALDO TRINDADE,
FRANCISCO DORNELLES, RENATO VIANNA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continuação da
votação, em primeiro turno, da Proposta da Emenda à
Constituição n9 51-B, de 1990.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados EDEN PEDROSO, PRISCO VIANA, EDMAR
MOREIRA, GENEBALDO CORREIA, JOSÉ GENOÍ
NO, PRISCO VIANA, EDUARDO JORGE, FERNAN
DO CARRION, EDEN PEDROSO, JOSÉ SERRA,
ERALDO TRINDADE, JOSÉ DUTRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado do § 19 do art. 19 do
Substitutivo.

Votação do § 19 do art. 1º, destacado. Aprovado.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, GERSON PERES,
EDEN PEDROSO, ROBERTO MAGALHÃES, CÉLIO
DE CASTRO; HAROLDO LIMA, ERALDO TRINDA
DE, LUIZ CARLOS HAULY, JOÃO MENDES,
EDUARDO JORGE, JONES SANTOS NEVES. RO-
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BERTO FREIRE, GERSON PERES, REGINA GOR
DILHO, JOSÉ SERRA, MÁRIO CHERMONT.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aviso ao Plenário
sobre adiamento, para o dia 6 de maio, da realização da
sessão solene do Congresso Nacional destinada a homena
gens à memória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tira
dentes.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados VIVALDO BARBOSA, JOSÉ GENOÍNO, GENE
BALDO CORREIA, ERALDO TRINDADE, MAURÍ
LIO FERREIRA LIMA, CARLOS VIRGÍLIO, GER
SON PERES, JOSÉ SERRA, GERSON PERES, HA
ROLDO LIMA, MAURICI MARIANO, GERSON PE
RES, GENEBALDO CORREIA, EDUARDO JORGE,
CELSO BERNARDI, MAURíLIO FERREIRA LIMA,
EDEN PEDROSO, IRMA PASSONI, CUNHA BUE
NO, JOSÉ SERRA, CUNHA BUENO, LUÍS EDUAR
DO, ANTÓNIO CARLOS MENDES THAME, HA
ROLDOLIMA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado dos §§ 2~ e 39 do art.
]9 do Substitutivo.

Votação dos §§ 29 e 3~, destacados. Deferimento do
pedido de retirada do destaque formulado pelo Deputado
Prisco Viana.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado EDEN
PEDROSO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado do § 2~ do art. 19 do
Substitutivo à Emenda Constitucional n9 51-8, de 1990.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados EDEN PEDROSO, ROBERTO MAGALHÃES
ROBERTO FREIRE. '

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V.otação do § 29

do art. 19, destacado. .
Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu

tados ROBERTO MAGALHÃES, EDUARDO JORGE
JESUS TAJRA. '

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento de
pedido de retirada do destaque formulado pelo Deputado
Eden Pedroso.

Requerimento de destaque para votação em separado
do art. 2~ do Substitutivo.

Votação do art. 2~, destacado. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados, ISRAEL PINHEIRO, EDEN PEDROSO,
EDUARDO JORGE, ROBERTO MAGALHÃES, JO
SÉ SERRA, ERALDO TRINDADE, JOSÉ Luiz
MAIA, EDEN PEDROSO, LUIZ CARLOS HAULY,
CUNHA BUENO, GENEBALDO CORREIA MÁRIO
CHERMONT, HAROLDO LIMA, CÉLIO Im CAS
TRO, CARLOS KAYATH, ROBERTO FREIRE
ERALDO TRINDADE, JOSÉ SERRA HAROLDO LI:
MA, JOSÉ GENOíNO, JOSÉ SERRÀ, EVERALDO
DE OLIVEIRA, ISRAEL PINHEIRO, JOSÉ SERRA
AMAURY MÜLLER. '

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado da expressão: "de-

vendo encerrar as suas atividades até 21 de abril de 1994",
constante do art. 29 do Substitutivo.

Votação da matéria destacada. Aprovada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados CARLOS SANTANA, JOSÉ DIRCEU JOSÉ
LUIZ MAIA, JOSÉ DIRCEU, LUIZ CARLOS HAULY
ERALDO TRINDADE, JOSÉ SERRA, ROBERTO
MAGALHÃES, ROBERTO FREIRE, JOSÉ GENOí
NO, EDEN PEDROSO, CÉLIO DE CASTRO, GENE
BALDO CORREIA, GERSON PERES, VIVALDO
BARBOSA, HUMBERTO SOUTO, JESUS TAJRA
HAROLDO LIMA, MÁRIO CHERMONT RICARDO
IZAR, NELSON MARQUEZELLI, JOSÉ 'GENOíNO, .
ER~LDO TRINDADE, GILVAN BO~GES, JOSÉ GE
NOINO, ERALDO TRINDADE, JOSE SERRA LOU
RIVAL FREITAS, JOSÉ SERRA, JOSÉ GENOíNO
GE~SON PERES, JOSÉ SERRA, JOSÉ GENOíNO:
JOSE SERRA, ERALDO TRINDADE, EDENPEDRO
SO, MURILO PINHEIRO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado do art. 39 e seus pará
grafos do Substitutivo.

Votação do art. 39 e seus parágrafos. Rejeitado o desta
que. A matéria retoma à Comissão Especial para elabo
ração da redação a ser submetida ao segundo turno de
discussão e votação.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados PRISCO VIANA, ISRAEL PINHEIRO, ROBER
TO MAGALHÃES, JOSÉ LUIZ MAIA, GENEBALDO
CORREIA; ERALDO TRINDADE, JOSÉ SERRA,
HAROLDO LIMA, MÁRIO CHERMONT, EDEN PE
DROSO, CÉLIO DE CASTRO, LUIZ CARLOS HAU
LY, ROBERTO FREIRE, EDUARDO JORGE, GENE
BALDO CORREIA, ERALDO TRINDADE, EDUAR
DO SIQUEIRA CAMPOS, MURILO PINHEIRO, GIL
VAN BORGES, ERALDO TRINDADE, EDUARDO
JORGE, MARIA LUIZA FONTENELE, VALDIR
GANZER, LUCIANO PIZZATTO, CARLOS SANTA
NA, FLÁVIO PALMIER DA VEIGA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para tramitação urgente especial do Projeto de
Lei n9 2.747, de 1992. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados RONALDO CAIADO, PAULO PAIM.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n9 2.747, de 1992.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados TIDEI DE LIMA, JOSÉ LOURENÇO, NILSON
GIBSON, PAULO PAIM, OSVALDO BENDER,
ALOíSIO MERCADANTE, ELísIO CURVO, ERNES
TO GRADELLA, WALDIR PIRES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para encerramento da discussão da matéria. Apro.
vado.

Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado
GENEBALDO CORREIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de substi
tutivo do Relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão de Trabalho Administração e Serviço PÚblico'j
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Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados ROBERTO FREIRE, ALDO REBELO e LUÍS
EDUARDO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Advertência aos
ocupantes das galerias sobre manifestações no plenário.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados JOSÉ CARLOS SABÓIA, EDEN PEDROSO, JO
SÉ LOURENÇO, ROBERTO JEFFERSON, JABES RI
BEIRO, HUMBERTO SOUTO, PAULO PAIM, RI
CARDO IZAR, MÁRIO CHERMONT, ROBERTO
JEFFERSON, ROBERTO FREIRE, PAUDERNEY
AVELINO.. TIDEI DE LIMA, JOSÉ LOURENÇO, JO
SÉ GENOINO, NILSON GIBSON.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para votação nominal do Projeto de Lei n9 2.747,
de 1992, e de todas as proposições acessórias. Aprovado.

Votação de requerimento para votação preferencial
do Projeto de Lei n9 2.747, de 1992, sobre o substitutivo
a ele apresentado. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votaç~o, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, LUIS EDUARDO,
ROBERTO FREIRE, JOSÉ LUIZ MAIA, EDEN PE
DROSO, RICARDO IZAR, ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME, MÁRIO CHERMONT, PAULO
PAIM, ROBERTO JEFFERSON, JOSÉ CARLOS SA
BÓIA; PAUDERNEY AVELINO, JANDIRA FEGHA-
LI. .

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de verificação de votação formulado pelo Deputado
Luís Eduardo.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados HUMBERTO SOUTO, JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ
LUIZ MAIA, EDUARDO JORGE, EDEN PEDROSO,
FRANCISCO DORNELLES, GENEBALDO COR
REIA, LUÍS EDUARDO, EDEN PEDROSO, MÁRIO
CHERMONT, JOSÉ GENOÍNO, Luís EDUARDO,
ROBSON TUMA, JOSÉ GENOÍNO, FRANCISCO
DORNELLES, EVERALDO DE OLIVEIRA, JOSÉ
GENOÍNO, ROBSON TUMA, VIVALDO BARBOSA,
GENEBALDO CORREIA, ELIEL -RO'DRIGUES,
EDUARDO JORGE, AUGUSTINHO FREITAS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovado o re
querimento.

Votação das Emendas de Plenário com parecer pela
rejeição, ressalvados os destaques. Rejeitadas.

Usaram da palavra, durant~ a votação, os Srs. Depu
tados LUCI CHOINACKI, LUIS EDUARDO, RICAR
DO IZAR, GENEBALDO CORREIA, ROBERTO
FREIRE, EDUARDO JORGE, Luís EDUARDO,
EDISON FIDELIS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do Proje
to, ressalvados os destaques. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados EDISON FIDELIS, JOSÉ Luís MAIA, GENE
BALDO CORREIA, EDEN PEDROSO, ROBERTO
FREIRE, Luís EDUARDO, ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME, EDUARDO JORGE, PAUDER
NEY AVELINO, JOSÉ CARLOS SABÓIA, RICARDO
IZAR, REGINA GORDILHO, MÁRIO CHERMONT,

ALDO REBELO, LUIZ CARLOS HAULY, MARCE
LINO ROMANO MACHADO, ISRAEL PINHEIRO,
JOSÉ GENOÍNO, ISRAEL PINHEIRO, GENEBALDO
CORREIA, ISRAEL PINHEIRO; NELSON JOBIM,
ROBERTO FREIRE, GENEBALDO CORREIA,
HUMBERTO SOUTO, ALOÍSIO VASCONCELOS;
FERNANDO CARRION, JOSÉ LOURENÇO; FER
NANDO CARRION, JOSÉ MARIA EYMAEL, GER
SON PERES, PAULO RAMOS, Luís EDUARDO,
PAULO RAMOS, HUMBERTO SOUTO, PAULO
PAIM, JAIR BOLSONARO, RICARDO MORAES,
FRANCISCO DORNELLES, EVERALDO DE OLI
VEIRA, JOÃO TEIXEIRA, Luís EDUARDO, NEL
SON MARQUEZELLI, GENEBALDO CORREIA,
HUMBERTO SOUTO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para votação da Emenda de Plenário
n9 3. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados PAULO PAIM, FLÁVIO DERZI, Luís EDUAR
DO, FAUSTO ROCHA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado do art. 39 do Projeto.

Votação do art. 39 destacado. Aprovado.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, EDISON FIDELIS,
ALOIZIO MERCADANTE, Luís EDUARDO, EDEN
PEDROSO, HUMBERTO SOUTO, JANDIRA FE
GHALI, RICARDO IZAR, ANTÔNIO CARLOS MEN
DES THAME, MÁRIO CHERMONT, JOSÉ CARLOS
SABÓIA; GERSON PERES, ROBERTO FREIRE,
LUIZ CARLOS HAULY, LUIS EDUARDO, HUM
BERTO SOUTO, EDISON FIDELIS, EDÉSIO FRIAS,
HUMBERTO SOUTO, CHICO VIGILANTE, EDISON
FIDELIS, GIOVANNI QUEIROZ, JOÃO TEIXEIRA,
PAULO RAMOS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Aviso ao Plenário
sobre inscrição e sorteio, dia 30 do corrente, para o Grande
Expediente do mês de maio, no plenário da Comissão de
Relações Exteriores.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados ALOISIO VASCONCELOS, MENDONÇA NE
TO, EDISON FIDELIS, Luís EDUARDO, FLÁVIO
PALMIER DA VEIGA, EDUARDO SIQUEIRA CAM
POS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação da Emenda n9 15.

Usou da palavra, durante a discussão, o Sr. Deputado
GERSON PERES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do Re
querimento. Aprovado. Votação da Emenda n9 15, desta
cada. Aprovada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, EDUARDO JORGE.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação da Emenda n9 14.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado HUM
BERTO SOUTO.
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PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de retirada do requerimento de destaque formulado
pelo Deputado Antônio Carlos Mendes Thame.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação da Emenda n° 16.

Usara.m da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LUIS EDUARDO, CESAR MAIA, AUGUSTI
NHO FREITAS, Luís EDUARDO, GERSON PERES,
JOSÉ GENOÍNO, GERSON PERES, MENDESRIBEI
RO, GERSON PERES, HUMBERTO SOUTO, GENE
BALDO, CORREIA, LUÍS EDUARDO, HUMBERTO
SOUTO, ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME,
LUÍS EDUARDO, JOSÉ LOURENÇO, LUÍS EDUAR
DO, LUIZ CARLOS HAULY, GERSON PERES, TI
DEI DE LIMA, LUÍS EDUARDO, ANTÔNIO CAR
LOS MENDES THAME.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para a votação da Emenda n9 16.
Aprovado.

Votação da Emenda n° 6, destacada, com alterações.
Aprovada.

Votação de requerimento de destaque relativo à
Emenda Substitutiva que dá nova redação ao art. 79 Rejei
tado.

Deferimento do pedido de verificação de votação for
mulado pelo Deputado Eduardo Jorge.

Usar~m da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados LUIS EDUARDO, EDISON FIDELIS, ROBER
TO FREIRE, JOSÉ LUIZ MAIA, JABES RIBEIRO,
RICARDO IZAR, ALDO REBELO, PAULO PAIM,
PAUDERNEY AVELINO, EDEN PEDROSO, JOSÉ
CARLOS SABÓIA, GENEBALDO CORREIA. LUÍS

EDUARDO, GIOVANNI QUEIROZ, EDISON FIDE
LIS, JOSÉ GENOÍNO, RICARDO MORAES, CÉSAR
MAIA, ALOISIO VASCONCELOS, CHICO VIGILAN
TE, RICARDO IZAR, CHICO VIGILANTE, LUÍS
EDUARDO, JOSÉ LOURENÇO, REGINA GORD!
LHO, JESUS TAJRA, JOSÉ GENOÍNO, WANDA
REIS, JOÃO DE DEUS ANTUNES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação, em separado, do art. 99 e da expres
são "Inciso 11 do art. 41 da Lei n9 8.213, de 24-7-91",
constante do art. 12 do Projeto de Lei n9 2.747, de 1992.

Votação do destaque. Rejeitado.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados HUMBERTO SOUTO, GENEBALDO COR
REIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação, em separado, do art. 10 do Projeto.

Votação do art. 10, destacado. Rejeitado. Retirados
os demais destaques.

Votação da redação final. Aprovada.
Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado

Eduardo Jorge.

PRESIDENTE (Ibsen PinheirO) - Congratulações
com o Plenário pelo bom desempenho dos trabalhos reali
zados.

VI - Encerramento

2- MESA

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

4 - COMISSÕES

Ata da soa Sessão, em 29 de abril de 1992
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Secretário;

LuizMoreira, 3°Suplente de Secretário; Nilson Gibson, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

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

Roraima

Teresa Jucá - PDS.

Amapá

Valdenor Guedes - PTR.

Pará

Socorro Gomes - PC do B; Valdir Ganzer - PT.

Ceará

Ubiratan Aguiar - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Pernambuco

Tony Gel - Bloco; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Vitório Malta - Bloco.

Bahia

Tourinho Dantas - Bloco; UIdurico Pinto - PSB.
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(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇllo E SERVIÇO PÚ

BLICO; E DE CONSTITUIÇllo E JUSTIÇA E DE REDAÇllo (ART.54).

Estabelece normas gerais de. licitação e contratação, e

toriza os Estados a legislar sobre qüestões específicas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 93, DE 1991
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 715192

Art. 19. A presente lei complementar estabelece normas ge
de licitação e contratação a serem observadas pela Administração.

Parágrafo ~nico. Consideram-se integrantes da Administração,
para os efeitos desta lei, os órgãos públicos, as autarquias, as empre

sas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas
existentes nas esferas da União, dos Estado;r do Distrito Federal e dos

Municípios -bem assim 85 empresas sob seu controle.
Art. 2P. As normas gerais contidas nesta lei abrangem as 1i

titações e os contratos administrativ~s pertinentes a obras, serviços,

compras, alienações, concessões e locações.
Parágrafo único. As obras, os serviços, as compras e 85 alie

I nações da Admini~tração devem ser necessariamente precedidos de licita

Zé Gomes da Rocha - ção, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.
Art. 30. A licitação, realizada em estrita conformidade com

os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, pubii
cidade, igualdade, bem assim com os da vinculação ao instrumento convo

cat6rio e do julgamento objetivo, e os que lhes são correlatos, desti
na-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.

§ '0. É vedad~ aos agentes públicos admitir, prever, in
cluir, ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que:

I - fomprometam, restrinjam, ou frustrem, o caráter co~peti

ti vo do procedimento licitatório;
II - estabeleçam preferêns:ias ou distinções em razão da natu

ralidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.

Mato Grosso

Wilmar Peres - PL.

Distrito Federal

Sigmaringa Seixas - PSDB.

Mato Grosso do Sul

Valter Pereira - PMDB; Waldir Guerra - Bloco.

Santa Catarina

Vasco Furlan - PDS.

Paraná

Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira - PSDB.

Minas Gerais

Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Wag
ner do Nascimento - Bloco; Wilson Cunha - PTB.

Rio de Janeiro

Simão Sessim - Bloco; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladi
mir Palmeira - PT; Wanda Reis - Bloco.

São Paulo

S610n Borges dos 'Reis - PTB' Tadashi Kuriki - Blo
co; Tidei ?e Lima - PMDB; Tuga Angerami - PSDB;
Ulysses GUimarães - PMDB; Vaãão Gomes - Bloco; Valde-
mar Costa - PL; Walter Nory - PMDB. rais

Goiás

Virmondes Cruvinel - PMDB'
Bloco. '

Rio Grande do Sul

Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB'
João ?e Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB; Tel~
mo Kirst - PDS; Valdomiro Lima - PDT' Victor Faccioni _
PDS; Wilson Müller - PDT. '

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 55 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 29 Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é:
sem observações, aprovada.

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

É lido o seguinte

III - EXPEDIENTE

§ 20. Observadas condições satisfatórias de especific~e

desempenho e de q~alidade, de prazo de entrega e de garantia, é assegu
rada preferência aos bens e serviços produzidos no País.

§ J9. A licitação não é sigilosa, sendo públicos e acessí
veis ao público os atos de seu procedimenlo,. salvo quanto ao conteúdo

das propostas, e até a abertura destas.
§ 40. Entende-se como proposta mais vantajosa aquela que se

·apresente, por motivos relevantes e justific~dos, mais adequada, favo

rável e conveniente ao interesse do serviço público, observadas, entre

outras, as Gondiç5es de qualidade, rendimento, pagamento, preço e pra

zo.
Art. 49. Todos quantos participem de licitação instaurada

procedida por órgão ou ente da A~ministração têm direito subjetivo

público à fiel observância do disposto nesta lei.
Art. 59. As obras e 05 serviços só podem ser licitados e con

tratados quando haja projeto básico aprovado pela autoridade competente

e previsão de recursos orçamentários.

§ 19. A licitação e. a contratação de obras ou serviços devem
ser precedidas de pesquisa de preços e qualidade, efetivada pela Admi
nistração e registrada nos autos concernentes, nos quinze (15) dias an

teriores a uma e outra.

§ 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de inexigi
bilidade e de dispensa de licitação.

§ 39. A infringência do disposto neste artigo implica a nu

lidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem

lhes tenha dado causa.
Art. 69. A execução das obras e dos serviços devem progra

mar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final

e considerados os prazos de sua execução.

§ 10. É proibido o parcelamento da execução de obra ou de

serviço, se existente previsão orçamentária para sua execução total,

salvo insuficiência de recursos ou comprovado motivo de ordem técnica.
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tação:

é a modalidade de licitaç§o entre quais
fase da habilitação preliminar, comprovem
de qualificaç§o, exigidos n.o edital, para

§ 2P. Na execuçlio parcelada, a cada etapa ou conjunto de

etapas de obra ou serviço, há de corresponder licitação distinta.

§ 39. Em qualquer caso, a autorização da despesa será feita
para o custo final da obra oy serviço projetado.

Art. 70. As compras s6 podem ser feitas com a adequad~.c_

terizaç§o de seu objeto e a indicaç§o dos recursos finarceiros para seu
pagamento. .

10. Aplica-se às compras o disposto nos §§ lO, 20 e 30 do
art. 50.

§ 2P. As compras, sempre que possível e conveniente, devem
atender ao principio da padronizaç§o, que imp~e compatibilidade de es
pecificações técnicas e de desempenho, observadas, quando seja o caso,
as condiç~es de manutenção e assistência técnica.

Art. 80. N§o poderá participar da licitaç§o ou da execuç§o de
obra ou serviço:

I - o autor do projeto, pessoa física ou jur!dica;
11 - empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou controlador, responsável
técnico ou 'subcontratado ;

lI! - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante.
§ 10. É permitida a participação do autor do projeto ou da

empresa a que se refere o inciso 11, na licitação de obra ou serviço ou

na sua execução, como consultor ou técnico, exclusivamente a serviço da

Administração interessada.

§ 29. O disposto .neste artigo não impede a licitação ou con-

tratação de obra ou serviço, que inclua a elaboração de projeto execu

tivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela

Administração.
Art. 99. Para os fins desta lei, são serviços técnicos pro

fissionais especializados os trabalhos relativos a:

1.- estudos técnicos, planejamentos projetos básicos oy

executi vos i

11 - pareceres, perícias e avaliações em geral;

111 - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias finan-

ceirasi
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou

serviçoSi

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administratí-
vaSj

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
Parágrafo único. Considera.-se de not6ria especializaç§o

profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,

organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos re

lacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
evidentemente o mais adequado à plena satisfaç§o do objeto do contrato.

Art. 10. A alienação de bens, subordinada à existência de

interesse público devidamente justificado, é sempre precedida de ava

liação e obedece às seguintes normas:

I - Quando imóveis, condiciona-s8 a avaliação prévia con-
corrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;
b) doação;
c) permuta;

d) investidura;

11 - quando móveis, depende de avaliação prévia e de licita

ção, dispensada esta n05 seguintes casos:
a) doação, permitida ex.clusivamente para fins de interesse

social;
b) permutaj

c) venda de ações, que podem ser negociadas em bolsa, obser

vada a legislação específica i

d) venda de títulos, na forma da legislaç§o pertinente.
§ 1P. À Administração, 'preferentemente à venda ou doação de

bens imóveis, cabe conceder direito real de uso,.r.mediante concorrência.

A concorrência pode ser dispensada qu-ando. p,I;.,tiVisto, o uso, a concessio

nário de serviço público ou a entidade a~si~te,~cial, bem como se volta-

da, a concessão, ao atendimento de relevante interesse público, sempre

justificado este.

§ 29. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a
aIienaç§o aos proprietários de im6veis lindeiros, por preço nunca infe
rior ao da avaliaç·ão, de área remanescente ou resultante de obra públi

ca, área esta que se torne inaprovel tável isoladamente.

§ 30. A doação com encargo pode ser licitada, de seu instru
mento constando, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumpri
mento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato.

§ ~o. A alienação de bens im6veis pertencentes às pessoa.
jurídicas de direito público, inclusive autárquicas, depende de prévia
autorização legislativa.

Art. 11. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fa
se de habilitaç~o cinge-se à comprovaç§o do recolhimento de quantia
nunca inferior a dez por cento '10%) da avaliaç§o.

Parágrafo único. Para a 'lenda de bens móveis avaliados, iso

lada ou globalmente, em quantia não superior a valor fixado em lei, a
Administração pode permitir o leilão.

Art. 12. Os bens imóveis cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento· podem ser alienados

por ato da autoridade competente, ,observadas as seguintes regras:
I - a,aliação;

11 - comprovação da necessidade ou utilidade da alienaç§o;
111 - adoção do procedimento licitat6rio.

Art. 13. As licitaç~es devem ser efetuadas, preferencial
mente, no local onde se situar a repartição interessada.

Parágrafo único. O disposto neste artigo, que 'se aplica aos

casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, n§o impede a habi
litação dp. interessados residentes em outros locais.

Art. 14. São modalidades de licitação:
I - concorrência;

li - convite;

111 - concurSai

IV - leilão.
1Q. Concorrência

quer interessados que, na

possuir os requisitos minimos

a execução de seu objeto.

§ 20. Convite é a mod~lidade de licitaç§o entre, no mínimo,
cinco (5) interessados, cadastrados ou não, observada a necessária qUA

lificação para o atandimento de seu objeto.

§ 30. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante a
insti tuição de prêmios aos vencedores.

42. LeiHo é a modalidade de licitaç§o entre quaisquer-rtí
teressados para a venda de bens inservíveis para a AdministraçRo, ou de
produtos legalmente apreendidos, a quem oferecer maior lance, igualou
superior ao da avaliação.

Art. 15. As modalidades de licitaç§o a que se refere o arti
go anterior s§o determinadas em funç§o de limites fixados em lei, tendo
em vista o valor estimado da contratação.

§ lO. A concorrêncIa é modalidade obrigat6ria de licitaç§o na
compra ou alienação de bens imóveis; como nas concess15es de uso, de
serviço ou de obra pública, bem assim nas licitaç15es internacionais,
qualquer seja o valor de seu objeto.

§ 22. Nos casos em que caiba convite, a AdministraçRo pode
utilizar a concorrência ~

§ 3Q. Nas hipóteses de concorrência e de convite, deve a Ad
ministração publicar, na imprensa oficial, o nome do licitante vence

dor, ou do contemplado com a adjudicaç§o direta, bem assim as condiç~es

de preço, qualidade, pagamento e prazo, aceitas.

Art. 16. É inexigível a licitaçRo quando evidente a impossi-
bilidade de competição. .

Art. 17. Consideram_se hip6teses de inexigibilidade de lici-

I - a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que,
provadamente, só possam ser fornecidos por produtor, empresa, ou repre_

sentante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca;
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exigir-se

à Administraçlo,Tratando-se de concorrência, cabeArt. 21.

§ 6.. O disposto no § 2. do artigo 3., no § 3. deste artigo
e no § 19 do art. 23 não se aplica às concorrências internacionais para

a aquisição de bens ou serviços cujo pagamento seja feito com o produto
de financiamento concedido por organismo internacional de que o Bras~l

faça parte, nem aos casos de contratação com empresa estrangeira para a
compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, nestes in
dispensável prévia autorização do Chefe de Poder Executivo competente.

Arto 23. Quando permitida na licitação a participação de em
presas em consórcio, devem ser observadas as seguintes normas:

I - comprovação do compromisso, público ou particular, de

constituiç~o de consórcio, subscrito pelos consorciados!

em especial:
I _ publicar o edital concernente na imprensa oficial, em re

sumo, durante um mínimo de três (3) dias consecutivos, com a indicaçAo
do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral e
todas as informações sobre o objeto da licitação, facultado, ainda, à

Administração, conforme o vulto ~a concorrência, utilizar-se de outros

meios de divulgação para ampliar a área de competição;
11 _ observar prazo mínimo de trinta (30) dias entre a primei

ra publicação do edital e a apresentação das propostas.
§ 19, No fornecimento do texto do edital e de seus eventuais

anexos, é vedada à Administração a cobrança de valores que excedam o

custo das respectivas cópias.
§ 29. Quando objeto da licitação compra para entrega futura,

como obra, ou serviço, de grande vulto ou complexidade, é possível à

Administração estabelecer, no instrumento convocat6rio da licitação, a
exigência de capital minimo registrado e realizado, ou de patrimônio
liquido minimo, como dado objetivo de comprovaç§o do idoneidadõ-rr"non
ceira das empresas licitantes, e para efeito d. garantia do adimplemen
to do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3•. Cabe ao Chefe de Poder Executivo competente definir, em
ato próprio, o grau de complexidade e o volume da operaçio, nos casos
do parágrafo anterior, bem assim os limites máximos exigíveis, a fim de

que não se frustre a competitividade.
§ 4•. A exigéncia de capital minimo, ou de valor de patrimô

nio liquido, a que se refere o § 2. deste artigo, não pode exceder a
dez por cento (10%) do valor estimado da contratação.

§ 3"'. As empresas estrangeiras que não funcionam no País de
vem atender, nas concorrências internacionais, as exigências deste ar
tigo, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos

Consulados e traduzidos por tradutor juramentado, bem como estar con
sorciadas com empresas nacionais ou ter representação legal no Brasil,

C,om poderes expressos para receber citação e responder administrativa

ou judicialmente, hip6tese em que cabe exigir-se, ainda, um indice de
nacionalização do objeto do contrato, de percentual a critério da auto
ridade contratante.

§ 49. Havendo interesse público,' empresas em regime de con
cordata podem participar de licitação para compra.

§ 5•. Não se pode exigir, para a habilitação de que trata es
te artigo, prestação de garantia, nem prévio recolhimento de taxas, ou
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital.

de im6ve1 destinado aos serviços d.
de instalação, ou de localização,

pr i os.

no art. 18;
111 _ as situações de ine:tigibilldade nas termas do arf:--16,

inclusive as aludidas no art. 17.
§ ", O ato previsto no caput há de ser submetido, dentro de

três (3) dias, à autoridade superior, para ratificação.
§ 2.. A ratificação a que alude o § 10 é condição de eficá

cia do ato ratificando, e deve ocorrer nos três (3) dias seguintes à

apresentação deste.
§ 3.. O ato de que trata este artigo, e O de sua ratifica

ção, devem ser publicados, integral e conjuntamente, na imprensa ofi

cial, nos três (3) dias subseqüentes ao último deles.
§ 49. O parcelamento, e a contratação direta, 56 podem ser

efetivados após a publicação de que trata o § 39.
Art. 20. Ao realizar licitação, a Administraçlo há de cum

prir o estabelecido no respectivo edital, a que se acha estritamente

vinculada.
Parágrafo dnico. Nas concorrências de âmbito internacional, o

edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comér
cio exterior, e atender às exigências dos órgãos competentes.

VII - nos casos em que a União tenha de intervir no domínio
econômico, para regular preços ou normalizar o abastecimento;

VIII - na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros padro

nizados ou uniformizados, se impossível estabelecer critério objetivo § 5P. t também passival • Administração, nas concorrências de

para o julgamento das propostas; grande vulto e alta complexidade técnica, efetivar Dré-~ualificação dos
IX - na contratação de remanescente de obra, serviço Ou forne- licitantes, segundo critérios fixados, em ato (7" pelo Chefe de

cimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a Poder Executivo competente.
ordem de classificação da licitação anterior, e aceitas as mesmas con- Port. 22. Para a habilitaç~o nas licitações,

dições nesta pferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a
preço, devidamente corrigido; I _ capacidade jurídica;

X - em operação a envolver exclusivamente pessoas jurídicas 11 _ capacidade técnica;
integrantes da Administração ou outras entidades paraestatais, exceto lI! _ idoneidàde financeira;
se existentes empresas privadas que possam prestar ou fornecer os mes- IV _ regularidade fiscal.

mos bens ou serviços, hipótese na qual todas se sujeitam a licitação. § 1•. Em cada licitação pode ser exigida, também, a relação
Parágrafo único. A exceção estabelecida no inciso X n30 se dos compromissos, assumidos pelo interessado, que importem diminuição

aplica às hipóteses de fornecimento de bens, e de prestaç~o de servi- de capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira.
ços, à União, a Estado, ao Distrito Federal, a MunicIpio, por pessoa § 29. A documentação de que trata este artigo pode ser dis-
jurídica de direito privado da respectiva Administração ou outra de pensada nas casos de convite, leilão e concurso, no que couber.
suas entidades paraestatais, criada para o fim específico visado.
Igualmente, não se aplica aos casos de fornecimento de bens ou serviços
sujeitos a preço fixo, ou tarifa, estipulado pelo Poder púbUco.

Art. 19. Devem ser clara e suficientemente justificados, em
ato pr6prio da autoridade competente:

I - o parcelamento objeto do § ,. do art. 6.;
II - as hipóteses de dispensa indicadas no § 1. do art. 10 e

11 - a compra ou a locação
Administração, quando a necessidade
desta, condicionem sua escolha;

111 - as operações que envolvam apenas as pessoas juridicas de
di re i to púb 1ico, inc lusi ve autárquicas, no exercício de se~s fins pró-

Art. 18. É dispensáv"e1 a licitação:
I - nos casos de guerra;

11 - nos casos de emergência, inclusive.os de grave perturba
ção da ordem, e calamidade pública, em que caracterizada a necessidade

de urgente, imediato, atendimento a situação que possa ocasionar pre
JU1ZO, ou comprometer a segurança, relativamente a pessoas, abras, ser
viços, equipamentos e outras bens, PÚblicos ou particularesj

111 - na contrataçào de serviçQs técnicos enumerados no art.

9 2 , de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória es-
pecialização;

IV - na aquisição, ou restauraçAo, de obras de BIte e objetos
hist6ricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finali
dades do 6rgão ou da entidade contratante;

V - quando não acudam interessados à licitação e esta nlo
possa ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantendo-se, nes
te caso, as condições preestabelec.idas;

VI - se a operação envolve, como contratado, concessionário de
serviço público, e o objeto do contrato é pertinente ao da concess~oi
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trato.

11 - indicação da empresa responsável pelo consórcio, a qual
deve atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no
edi tal;

111 - apresentação dos documentos exigidos no artigo anterior,
por parte de cada consorciada;

. IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na
mesma licitação, como integrante de mais de um consórcio, ou isolada- pode

mente. viças

VIII - os casos de rescis~oj

IX _ o reconhecimento dos direitos da Administraç~o, nos casos

de rescis§o administrativa por inadimplência do contratado;
X _ as condições de importação, a data e a taxa de câmbio pa

ra conversão, quando for o caso.
. Art. 29. A critério da autoridade competente, em cada caso,

ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, ser

e compras.
Parágrafo único. A garantia prestada pelo contratado será

liberada ou restituída após a execução do contrato.
Art. 30. A duração dos contratos regidos por esta lei cin

ge-se à vigência dos respectivos créditos, exceto quanto a05 relativos:
I _ a projetos ou investimentos incluídos em orçamento plu

r ianual, prorrogáveis, se houver interesse da Administração, desde que
Administração, isso tenha sido previsto na licitação e sem exceder de cinco (5) anos

ou do prazo máximo para tanto fixado em lei;
11 _ a prestação de serviços a ser executada de forma contí

podendo, neste caso, a duração estender-se ao exercício seguinte

vigência do respectivo crédito.
§ 19. Os prazos de início, de etapas de execução, de conclu

são, e de entrega, admitem prorrogação a critério da Administraç~o,

mantidas as demais cláusulas do contrato, desde que ocorra algum dos

motivos legalmente previstos.
§ 20. Toda prorrogaçAo de prazo deve ser justi ficada por es

crito e previamente autorizada pela autoridade competente.
Art. 31. A Administraçlo detém, relativamente aos contratos

administrativos de que trata a presente lei, a .prerrogativa de:
I - modificá-los unilateralmente, para melhor adequaç§o às

finalidades de interesse público;
11 - extingüi-los, unilateralmente, nos casos especlficados

no inciso I do art. SOl

Parágrafo único. Nos casos em que desclassificadas todas as III - fiscalizar-lhes a execuçAo;
propostas, pode a Administração fixar aos lic! tantes prazo, reduzido, IV - aplicar sançOes motivadas pela inexecuçlo, total ou par-
para a apresentaçAo de outras. cial, do ajuste.

Art. 25. A AdministraçAo pode revogar a licitação por inte- Art. 32. A declaraç§o de nulidade do contrato administrativo
resse público, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordina-
provocação de terceiros. riamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

§ 1.. A anulaçAo do procedimento licitatório, por motivo de Parágrafo único. A nulidade nAo exonera a iAdministraçAo do
ilegalidade, nAo gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no dever de indenizar o contratado, pelo qLle este haja ex~cutado até a da
parágrafo único do art. 32. ta em que declarada ela, contanto que nAo lhe seja imputável, promoven

§ 2.. A nulidade do procedimento licitatório induz a do con- do-se a responsabilidade de quém lhe deu causa.
Art. 33. Os contratos e seus aditamentos devem ser lavrados

Art. 26. À Administração é vedado celebrar o contrato, sob nas repartições competentes, salvo os relativos ~ direitos reais sobre
pena de nulidade, com preteriçAo da ordem de classificação das propos- imóveis que se formalizem por escritura pública.
tas, ou com terceiros. estranhos ao procedImento licitat6rio ....·· .. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal

Art. 27. Os contratos administrativos de que trata esta lei com a Administração, exceto o de pequenas compras de pronto pagamento.
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, Art. 34. Todo contrato deve mencionar, no preâmbulo, os no-
aplicando-se-lhes, supletivamente, disposições de direito privado. mes das partes e de seus representantes, a finalidade, o ato que auto-

§ 1P. OS contratos hão de estabelecer com clareza e precisão rizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da inexigibi
as condiç15es para sua execução, expressas em cláusulas que definam os lidade desta ou de sua dispensa, como a sujeiç~o dos cqntratantes às
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade normas desta lei, e das que lhe sejam conexas, e às cláusulas contra-
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. tuais~

§ 2.. Os contratos em que inexigível, ou dispensada, a lici~ § 1.. A publicação resumida do instrumento de contrato, ou
tação, devem atender aos termos do ato que os autorizou, como aos da de seus aditamentos, na imprensa oficial, condiç~o indispensável à sua
proposta, quando for o caso. eficácia, há de ser providenciada pela Administraçlo na pr6pr~ data de

Art. 28. São cláusulas necessárias, a todo contrato, as que sua assinatura, devendo ocorreT no prazo de vinte (20) dias,· qualquer
estabeleçam: que seja o seu valor, e ainda que sem ônus.

I _ o objeto. e seus elementos car,acterlsticos; § 2.. ~ vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos
11 _ o regime de execuç§o ou a forma de fornecimento; contratos regidos por esta lei, bem assim a suas alterações, sob pena

UI _ o preço e as condições de pagamento, e quando for o caso,\ de invalidade do ato e de responsabilidade de quem lhe deu caus~.

os critérios de reajustamento; § 3.. O disposto no parágrafo anterior n§o se aplica aos ca-
IV - os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão, 50S de extrema e Lomprovada urgência, nos quais a eventual demora supe

de entrega, de observaç§o e de recebimento definitivo, conforme o caso; rior a quarenta e oito (48) horas, para prévia celebraç§o do contraía,
V - a indicaçAo dos recursos para atender às despesas; possa acarretar danos irreparáveis à ordem coletiva, à saúde pública ou

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execu- à segurança de pessoas ou bens, casos em que a formalizaçfto do contrato
çlo, quando exigidas; deve ocorrer no primeiro dia útil subseqüente, convalidando a obra, a

VII - as responsabilidades das partes, as penalidades e o valor compra ou o serviço cuja execução já se tenha porventur~ iniciado, peio
da multa contratualj seu caráter inadiável.

§ 19. No consórcio de empresas nacionais estrangeiras a

liderança há de caber, obrigatoriamente t a empresa nacional, observado
o disposto no inciso 11 deste artigo.

§ 29. O licitante vencedor fica. obrigado a promover, antes

da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos

termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.
Art. 24. No julgamento das propostas, deve a

principalmente:
I - inadmitlr proposta que apresente preços unitários simbó

licos, irrisórios ou de valor zero, ainda que o ato convocatário da 11- ,nua,
ci taçlIo não tenha estabelecido 11m!tes mínimos, bem como proposta que ao da
aponte preço no qual considerada inflação futura;

11 - desconsiderar qualquer oferta de vantagem não prevista no
edital, ou no convite, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
de~ais licitantes;

lU - desclassificar:
a) as propostas que nAo atendam às exigências do ato convoca

tório da licitaçAo;
b) as propostas a consignarem preços excessivos, porque mani

festamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com
os fixados pelos órg§os estatais incumbidos do·controle oficial ~e pre
ços" bem assim as que apontem preços evidentemente inexeq~iveis, obser
vado o que dispõem o § ,. do art. 5. e o § 1. do art. 7•.
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§ 39. No caso de supress§o de obras ou serviços, se o con
tratado já adqüiriu materiais e os colocou no local dos trabalhos, cabe
à Administraçfto pagar por aqueles, pelos custos de aquisiçlo, regular
mente comprovados.

§ 4P. No caso de acréscimo de obras, serviços ou COMpras, os
aditamentos contratuais podem ultrapassar os limites previstos no § lO
deste artigo, desde que nfto haja alteraçfto do objeto do contrato.

§ 50. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alte
rados ou extintos após a assinatura do contrato, e de comprovada reper
cussão nos preços contratados, implicarão a revislo destes, para mais
ou menos, conforme o caso.

§ 60. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumen
te os encargos do contratado, a Administração deve restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 39. O contrato deve ser executado fielmente pelas par
te5~ de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais que lhe
sejam aplicáveis, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua ine
xecução total ou parcial.

Art. 40. A execução do contrato há de ser acompanhada e fis
por um representanfe da Administraç§o, especialmente designa-

Art. 41. Os contratos relativos a compras, a obras, ou
serviços, de grande vulto, e complexidade, ou alta complexidade t!cni
ca, hfto de contar, também, com o acompanhamento de servidor, de nivel
superior, para tal especificamente designado pela Administraçlo.

Parágrafo único. Nas hipóteses de alta complexidade t!cnica,
deve ser designado t!cn1co que detenha elevado grau de especializaçlo
na matéria. .

§ 39. ~ dispensável o "termo de contrato" facultada a
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e inde
pendentemente de seu valor, nos casos de compras, com entrega imediata
e iniegral dos bens adq~iridos, dos quais não r~sultem obrigações futu
ras, inclusive assistência técnica.

Art. 36. ~ permitido a qualque~ licitante o conheeimento dos
termos do contrato celebrado e, a qualquer interessado, a obtenção de caliíada
c6pia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. do. I

Art. 37: À Administração cabe convocar, regularmente, o in- Parágra fo único. Ao representante da Administraçfto incumbe
teressado, para assinar ° t,ermo de contrato, aceitar ou retirar o ins- em registro pr6prio~ todas as ocorrências relacionadas com 8
trumento equivalénte, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob anotar,
pena de decair do direito à contratação e sem prejuizo das sanções pre- execução do contrato, determInando o que seja necessário l regu1ariza
vistas em lei. çfto das faltas ou defeitos observados. As decislles e providências que

ultrapassem a sua competência devem ser solicitadas, R seus superiores,
em tempo hábil para a adoção das medidas cabiveis.

Art. 35. O I'termo de contrato", obrigatório nos casos, le
gais, de concorrência, e nos de convite cujo valor exceder limite fixa
do, ao prop6sito, em lei, é facultativo nos demais, nesses permitido

Adrninistraçfto substItui-lo por outros instrumentos hábeis, tais como a
"carta contrato", a "nota de empenho de despesa", a ttautorização de
compra 'l ou a "ordem d~ execução de serviçal'.

§ 1p. Deve ser fornecida aos interessados, sempre que possi

vel, a minuta do futuro contrato.

§ 2P. À "carta contratou, à "nota de empenho de despesa", â
"autorização de compra" e à "ordem de execução de serviço", como aos

outros instrumentos hábeis, aplica-se, no que couber, disposto no
art. 28.

§ 19. O prazo da convocação pode ser prorrogado, uma vez,
por igual período, quando assim seja solicitado. durante o seu trans
curso, pela parte, sob motivo justificado aceito pela Administra<;lo.

20. ~ facultado à Administraçfto, quando o convocado nfto
assinar o "termo de contrato" ou n§o aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e condiç~es estabelecidos,~convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de cla'ssificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condiçlles propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços, bem como revogãr a licitação, independentemente da
aplicação de penalidade prevista em lei. Art. 42. O contratado deve manter no local da obra ou servi-

§ 30. À lei cabe fixar o prazo, a ser contado da abertura ço preposto, aceito pela'Administraçfto, para representá-lo na execuçlD

das propostas, após o qual, não ocorrida a convocaçfto prevista no ca-, do contrato.
Art. 43. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remo-

put, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. ver, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
Art. 38. Os contratos regidos por esta lei podem ser altera-,o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre

dos nos seguintes casos:
,çlles resultantes da execução ou de materiais empregados.

I - unilateralmente, pela Administração: Art. 44. O contratado é responsável pelos danos causados di
a) quando houver modificaçlo do projeto ou das especifica- r retamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

ções, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; dolo na execuçlo do contrato, nlo excluindo ou reduzindo essa responsa-
b) quando necessária a modificaçfto do valor contratual e~ de- bilidade a fiscalizaçfto ou o acompanhamento pelo contratante.

corrência de acréscimo ou diminuiçfto quantitativa de seu objeto, nos Art. 45. O contratado é responsável pelos encargos traba-

limites permitidos pela presente }ei; lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da ~xecuçfto
11 - por acordo das partes, nas hipóteses em que: do contrato.

a) conveniente a substituiçfto da garantia de execuçfto; § \9. A inadimplência do contratado quanto aos encargos re-
b) necessária a modificação do regime de execução, ou do modo feridos neste artigo nfto transfere, à Administração, a responsabilidade

de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos de .eu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a
termos contratuais originários; regularizaçAo e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Re

c) necessária a modificação da forma de pagamento, por impo- gistro de Imóveis.

sição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; § 20. A Administraçfto pode exigir, também, seguro para ga-
d) necessário restabelecer a relaçfto, que as partes pactuaram rantia de pessoas e bens, devendo essa exigência constar do edital da

inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuiçlo da Adml- licitaçDo, ou do convite.

nistração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, Art. 46. ~ possivel ao contratado, na execução do contrato,
objetivando a manutençfto do inicial equilibrio econômico e financeiro

I desde que expressamente autorizado pela Administraç~o e nos termos e
do contrato. limites por estA impostos, subcontratar partes da obra, do serviço, ou

§ 10. O contratado é obrigado a aceitar, nas mes~as condi- do fornecimento, sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e
çlles contratuais, os acréscimos ou supresslles que, motivada~ente" se legais.

façam nas .obras, serviços ou compras, até vinte e cinco por cento (~5") Art. 47. Salvo disposiçfto em contrário, constante de edital,
do valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma de edl- ~

ficio ou de equipamento, até o limite de cinqüenta por cento (50~) para : convite, ou ato normativo, os ensaios, testes e demais provas, exigidos
os seus acréscimos. \Por normas técnicas oficiais para boa e~ecuçfto do objeto do contrato,

§ 20. Se no contrato nfto tiverem sido contemplados preços correm por conta do contratado.
unitários para as obras ou os serviços, esses devem ser fixados median- Art. 48. A inexecuçlo total ou parcial do contrato enseja
te acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no pa- sua rescisfto, com as conseqüencias contratuais e as previstas em lei
rãgrafo anterior. Art. 49. Constituem motivo para rescisão do contrato:
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bem como:

Parágrafo único. 510 igualmente indispensáveis, os exaMe e
pronunciamento conclusivo, prévios, em referência, nas outras hip6te
ses, de conteúdo juridico, relativas à licitação e à contrataçfto, den
tre as quais aquelas de:

I - inexigibilidade de licitaç~o;

11 - dispensa de licitaçlo, inclusive as objeto dos incisos
e II do art. 10;

111 - rescislo contratual administrativa, e amigável.
Art. 55. As obras, os serviços, as compras e as allenaç~es

realizadas por órglos dos Poderes Legislativo e Judiciário, inclusive
por tribunal, ou conselho, de contas, regem-se, no que couber, pelas
normas desta lei.

Art. 56. Aos tribunais de contas, e conselhos de contas, na
respectiva esfera governamental, cabe fazer o controle das despesas de
correntes dos contratos e demais instrumentos objeto desta lei, na for
ma da legislaçlo pertinente, ficando, os órglos e entidades interessa
dos da Administraçlo, responsáveis pela demonstraçlo da legalidade e
regularidade da despesa e execução, sem prejuizo do concernente slste~a

de controle interno.

Art. 52. A rescisão administrativa do contrato, salvo se re
de razões de interesse público, há de ser precedida de notifi
contratado, na qual:

I - expostos o motivo, e a base legal, da rescisão; e
11 - fixado o prazo para que exercite seu direito de defesa.

§ 19. O prazo referido no inciso 11 deve ser de, no mínimo,
cinco dias, contados do recebimento da notificaçlo.

.§ 29. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses em que
vá ser aplicada, ao contratado, sanção prevista em lei ou no contrato.

Art. 53. O disposto nesta lei relativamente aos contratos
administrativos aplica-se, no que couber, aos convênios, acordos, ajus
tes e outros instrumentos congêneres, celebrados pela Administração,

I - aos contratos de seguro, de financiamento, e aos de loca
çlo em que as pessoas jurídicas de direito público, inclusive autárqui
cas,sejam locatárias, como aos demais cujo conteúdo seja regido, predo
minantemente, por normas de direi to pr i vedo;

11 - aos contratos em que a UnIão, Estado, Municipio, ou o
Distrito Federal sejam parte, como usuário de serviço público.

Art. 54. As minutas de edital, como as de contrato, convê
nio, acordo, ajuste ou Instrumento congênere, devem ser objeto de exame
e pronunciament~ conclusivo do serviço jurídico do 6rglo, ou ente, da
Administraçlo, envolvido.

I - o nlo cumprimento de cláusulas contratuais, especifica- i - assunçlo imediata do objeto do contrato, no estado e 10-
ç~es, projetos ou prazos; cal em que se encontrar, por ato próprio da Administraçlo;

11 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especi-, 11 - ocupaçlo e utilizaçlo do local, instalações, equipamen-
ficaçOes, projetos e prazos; tos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessário~

111 - a lent!dlo no seu cumprimento, levando a Administraçio a à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
presumir a nlo concluslo da obra, do serviço ou do fornecimento, nas mediante avaliação;
prazos estipulados; lI! - execução da garantia contratual, para ressarcimento da

IV - o atraso injustificado no início da obra, do serviço ou Administraçlo, e dos valores das multas e indenizações a esta devidos;
do fornecimento; IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o 11-

V - a paralisaçlo da obra, do serviço ou do fornecimento, sem mite dos prejuízos causados à Administraçlo.
justa causa e prévia comunicaçlo à Administraçlo; § 10. A aplicaçlo das medidas previstas nos incisos I e 11

VI - a subcontrataçlo total do seu objeto, a associaçlo do fica a critério da Administraçlo, que pode dar continuidade à obra ou
contratado COM outrem, a cessA0 ou transferência, total ou parcial, ex- ao serviço por execução direta ou indireta.
ceto se admitida no edital e no contrato, bem como a fuslo, a cislo OL § 20. É permitido à Administraçlo, no caso de concordata do
• incorporaçlo, que afetem a boa execuç§o deste; contratado, manter contrato, assumindo o controle de determinadas

VII - o desatendimento das determinações regulares da autorida- atividades necessárias à sua execução.
de designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçlo, assim como § 30. Na hipótese do inciso 11 deste artigo, o ato deverá
das de seus superiores; ser precedido de autorização expressa da autoridade superior competen-

VII I - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçlo, anota- te.
das na forma do parágrafo único do art. 40;

IX - a decretaçlo de falência, o pedido de concordata ou a sultante
instauraçlo de insolvência civil; caçlo ao

X - a dissoluçao da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteraçlo social ou a modificaçlo da finalidade ou da

estrutyra da empresa, que, a juízo da Administraçlo, prejudique a exe-
cuçlo do contrato;

I - administrativa, determinada por ato unilateral, escrito e
fundamentado, da Administraç~o~ nos casos enumerados nos incisos-I
XIII do artigo anterior;

11 - amigável, por acordo entre as partes, possí.el de~de que
haja conveniência para a Administração, e reduzida a termo nos autos da
licitaç~o;

III - judicial, nos termos da legislaçlo processual.
§ 10. A rescislo administrativa e a amigável devem ser pre

cedidas de autorizaçlo escrita da autoridade superior competente.
§ 20. No caso do inciso XII! do artigo anterior, o contrata

do há de ser ressarcido dos prejuizos, regularmente comprovados, que
houver sofrido, tendo ainda direito:

XII - o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem sufi
ciente provislo, que caracterizem a insolvência do contratado;

XIII - razões de interesse do serviço público;
XIV - a supresslo, por parte da Administraçlo, de obras, servi

ços ou compras, acarretando modificaçlo do valor inicial do contrato,
além do limite permitido nesta lei;

XV - a suspenslo de sua execuçao, por ordem escrita da Admi
nistraçao, por prazo superior a cento e vinte (120) dias, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbaçao da ordem interna ou guerra;

XVI - o atraso superior a noventa (90) dias dos pagamentos de
vidos pela Administraçlo, decorrentes de obras, serviços ou fornecimen
to j' recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçlo
da ordeM interna ou guerra;

XVII - a nlo liberaçlo, por parte da Administraçlo, de área, lo
calou objeto para execuç~o de obra, serviço ou fornecimento, nos pra
zos contratuais;

XVIII - a ocorrência, regularmente comprovada, de caso fortuito
ou de força maior, ou de fato ou ato administrativo, que impeça a exe
cuçlo do contrato.

Parágrafo'único. É também motivo para a rescisão do contrato
a subcontrataçlo parcial de seu objeto, se inobservado o art. 46.

Art. 50. A rescislo do contrato pode ser:

I - à devoluç§o da garantia; Parágrafo único. Qualquer licitante, contratado, ou pessoa
11 - à importância devida pela execuçlo do contrato até a data' física ou jurídica, poderá representar ao órglo de contas competente

da rescislo; contra irregularidades na aplicaçlo desta lei, para fins do disposto
III - ao pagamento do custo da desmobilizaçlo. neste artigo.

Art. 51. A rescislo de que trata o inciso I do artigo ante- Art. 57. Ficam os Estados autorizados a legislar sobre qües-
rior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuizo das sanções ca- tões específicas referentes a licitação e contrataç~o, observada 8 pre-
bíveis: sente lei.
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Art. 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo

-evogadas as disposições em contrário.

LEGISUCAO CITADA. ANEXADA PELA COORDENACAO
DAS COMI SSOES PEIUWlENTES

CONSTITUIÇÃO
D:I'úJLICA FEDEUl'lVA DO DJUIL

lM8

Tltulom

DA ORGAMZAÇÃO DO ESTADO

--~-:----.------..---......--..!._--...-..-.._..--------_.._----••_..-..-_•••
Capitulo n
DAUI'lIÃO

Art. 22. Compete privativamente 11 União legislar sobre;

xxvn - normas gerais de licitação e conlralação. em lo
das llS modlllidades, parDa administração pública. direlll e indire
ta. incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder=:nas diversas esferas de governo. e empresas sob "'u

PariÍgrlJfo único. Lei complementar poderá aulorizar 05
Estados a legislar sobre questões especificas das matérias rela
cionadas neste artigo.

CapltuloW

DA ADMII'IISTRAÇÃO PáBUCA
Seçjol

~C1eIaIII

Art. 37. A administração pública dlreIIl. Indireta ou funda
cional. de quolqlJer dos Poderes da União. do5 Estados, do
Distrito Federal e do5 Municípios obedecerá aos JlIinclploa ele
legalidade. impessoalidade. moralidade. publicidacie e.llimb8n.
ao seguinte;.............- ----- -_.. __ _ ----_ -..- .

)00 - .......hiadOll 05 casos espe<:llicados na legisIaçjo.
as ob..... serviços. compras e alienaçõeS serão conlralados me
diante processo ele licitação pllbllCa que assegure 19uaIdacIe
de condições a todos 05 COflCOITeIlIe.. com clátisulu que esta
beleçam obrigações de pagamento. mantidas..c:ondIç6esefeti.
... de proposta. nos termos da lei. o qual soriIenle pennlllr6
asexlgénciasdequalificaçiolécnicaeecon6mJca~

11 garantia do cumprimento das obrigações.
............ _ ...... • ~__.. - .. ,o ....

DECRETG-LEJ ~? 2.300. DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986*

Dlspór sobre litil"fMs e COllltal05 de Admillisll"'flo Ftdfflt.I. r d4
_JlNWdiIlC".-s.

C:"PITULO I

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

SEÇÃO I

.Dos JNÍ1Ir:ipÍOS

An. I~ Esle Ooarlo-Iri inslilui Oe5latuto juridico daslicitaçllr5 e contralOs adminis
trativos pelllntnles a obras. ",rviços. compras••lienaçOes. conccsSOCS e 1~0es. no âmbi
to dá AdminiSliaçio federal centralizada e aUlarqulCa.

• Anlla t'OIIf mlilrllO *",.",OIId,,,./o DmYH>-WlII~1.341. * 21-7-1"'.

An. ~ As obras. sctW;os. comllfas e alienaçOCs da Administraçlo. quando contrata
das com terceiros. ",rio necessariamente precedidas de licitaçlo. ressalvadas as hiplllese5
previsw ....,e Decrelo-Irí.

• Anllo""" t<d"flo """"'_,PtIo omr''''WlII~ 1.J46, «21-'·191'.

An. 3~ A licilaçlo deslina-se a sell:ciOnar a proposla mais vantajosa paTa a "dminis
iraçlo c SCl' proccuada e jull.d. em eslrll. conformIdade com os principios bisicos da
ipaldade. da pubbc'l\ade. d. probidade administrallva. da vinculaçlo ao imlrumento con
YIII:IIOrio. do julJamcnlo objelivo e dos que lhe ~o cOIIel.tos.

• t~ É vedado aos alenles pilblicos admil'r. jneve<. Inc!Ui:. OI' toler:.r.l;llS IIIOS ae
CI!IlYOCaCIo. e1iusulas OI! condiçOCs que:

I - COII5prOlTlClaJn. reslrinjam. ou frustrem. o cariler compctÍlivo do procedimento
lieitat/lrio;

11 - t51abeleçam lIfefercncias ou disllnçOCs em rado da naluralidadr. da sede ou do
cIcMlicilio dos Iicllanl...

t:!~ Obsr",adas condiçOCs salisfatórias de especiftcaÇlo de desempenho e de qualida·
de, de prazo de entreca e de laranll., será aSS"lurada prefercllCl& aos bens e serviços pro
dl!Ddos no Pais. .

• ".' t'OIIf rrd"flo__ Pt!o D«mo-WI 11.' 1.36D. *1r.P./"'.

'3~ A licitaçlo nlo seri siai1osa. sendo públicos. e acessiveis ao JlÚblico. 05 atos de
_ promlllllelllO. salvo quanro ao conleúdo das proposlas. ale a respecliv. abenura.

An. 4~ Todos quantos panicipem de licil3clo instaurada. procedida por ór,los ou
IIIICS da Adminimaçlo Federallcm dlreilo públito subjclivo à fiel observirn:ia do peni-
llClIIe proccdimtnlO. nos lermos desle Decrcto·lei. -'

SEÇÃO 11

Dtu dt/in;,lNs

An. !~ Para os fins desl~ Decrelo-Iei. considera-se:
I _ 0Ilra -toda consiruçio. reforma ou ampliaçlo. realizada por eX!=CIIClo dirCla ou

indircu;
11 _ 5mliço -Ioda alividade destinada a oblcr del~rminada ulilidade conaela de in

teresse para a Adminimaçlo. lais como demoliçlo. f.b'icáçlo. oon.."o. inslalaçlo. mon
lapm. operaç,lo. conscrvaçlo. reparaçao, manulençlo. transpone, tomumcacloou traba·
lhos Iicnicos profissionais;

• 1_ rtJIfI mIIrIo ""__.,,./0 DmYr"'WlII~ 1."". *14·'-1"'.

11I _ COIIIpr8 _ toda aquisiçlo remunerada de bens par. fornecimenlo de uma sb
_ 011 paTCdadamenle; .•

IV _ Alicnaçlo - loda transfer~ de domínio de bens a lercelfOS;
V _ E_lOdireta _ a que ~ feita pelos próprios ór,los e enlidades da Administra,

$;
VI _ EKcucIo indirela - a que O ór,ao ou enlidade COlllrala com lerceiros. sob

qualcplcr das "Juinles modalidades:

.. CII\llfcitada por preço Jlobal - quando secontrata a .x""uçlo da obra ou do scni·
ço. por preço c~no e 100al:

IA empratada. pOr preço umtàrlo - quando se contraIa. exC'Cuçlo da obra ou doKf..

ViÇO. pur prC\'o (,;erl~ de unid..des dcterml~das:

c) admlnl511l.ç20 Coolfllada - Quando se contraia. exccuçlo da obra ou do serviço,
m<dianle reembol,o das despes.. e paa.menrlHla remuneraçlo ajuSlada para os trabalhos .
de adminlSlraçlo:

di lar.fa - quando sr ajUSI. mlo-de-obra para pequenoslrabalhos. por proçoCCllO,
com Ou sem forneclmemD de malenaís.;

VII -PrOjeIO báSico - o conjumo de elemenlos q~ d~fina a obra ou serviço. 0lI o
complexo de obras ou ,"""ços ObjelO da licllaçlo, eq~ possibilile a eslimaliva de sal cus-
TO final e prazo de execuçlo; .

VIII - ProJelo f\CCUII'VO - o conJunlo dos elementos necessárIOS c 5UrICÃenlcs a cu

cuçlo compleu da obra;
IX - Contratame - a União Ou aUlarqUla sl,nalária do contrato;

X - Conuatado - a pessoa: rUlca ou jurídaca sígutána de contrato com a Unilo ou
aUlarqula

SEÇÃO 11I

Dos obrtu t strwç05

Arl. 6~ .... obr.. e os "''''iços sb podem ser licllldos. quando houver projelo bàsico
aprov.do pela aUloridad. compeleme. e COnlralados somenle quando Cltistir prmslo de
reéursos orçamtn'.rio~. .

, I~ O disposlo nesle arlllo aplica·", aos casos de dispensa e de inexi.ibilidadede Ijci..
taçjo.

I:!~ A ,"fnn,cnera do dlSPOSIO nesle afliJO impltca a nulidade dos aios ou coniriuos
reahUdos e a responsabilidade de quem lhes lenha dado eausa. .

Arl. 7~ A execuçlo das obr.s e dos serviços devem proJramar-se. sem·pre. em sua lo
lalidad~. prrviSlos 5C\lS CUSlOS alual e final e considerados os prazos de sua execuçlo.

t I~ ~ proibido o parcelamemo da execuçlo de obra ou de se"'IÇO. se "'lStenle prm
~o orcamenla"a para sua execuçlo 10111. salvo insuflCiCnc:ia de recurSOS ou comprovado
/IIOIIVO de ordem lecnica. .

• f I! rtJIfI rrd"fID_-. Pt!o 1Jff:mo-lIi li! 2.lU. * 2407-191'.

'2~ Na execuçlo parcelada. a cada etapa ou eonjUnlO de etapas de abra ou scniçll,
!ti de c:orfcsponder lieitaA;lO dislInta.

'3~ Em qualquer caso, a aUloriz.açlo da despesa seri feita para o CUSlO final da obra
ou serviço prolerado. .

An••~ Nlo poderll panicip.r da Iicitaçlo ou da execllÇlo de obra ou serviço:
I - o autor do projelo, pesooa fl5iea ou juridiea. conllalado por adjudlcaçlo dircu:

• 1,./fI <O/fI rrd"fID__tl"./o o.a.,...,., II~ 1.JU. '* 240'·1"'.

11 - cmp<esa, isoladalMnt~ ou .... consorcio, da qualo aUlor do projeto sela diri.en·
le,'ercate. ac:tOlllSla ou conlrolador. rcsponsivellêalico ou subcontralado. bem como ser··

I vidor OU dir,,~nte do ór.lo óu entidade COntratanle.
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f I~ l: permilida a p.;irticipaçllo do aUlor CIo projeto Ou aa empr... a que se rere,e o
inc. 11. na hcnaeio de obra Ou serviço ou na sua cxecuçlo. como consultor ou técnico, CXa
clusiv.lmtntc a servtÇO da Admintslraçlo interessada.

I 2~ O dispoSlo nesle artIgo nlo Impede a licllaçao ou cOnlrataçllo de obra ou s~iço,
que Inclua a ela.borac10 de projeto executivo como enc.rgo do contratado ou pelo preço
previamente fixado pela AdmmiSlraçlo.

f 3~ O In,lo ou entidade. que eloborou o projelo o que olude este onigo, poderá, ex.
CC'pclonllmcnlc. I Juizo do Mmistro de ESlldo competemc, presentes razOes de interesse
pilbhco, qualificar.,. para a execuçllo do prOjelo.

An. 9~ As obros e serviços poderlo,.r execulados nos squintes regimes:
I - execuclo direto;

11 - ex..uçto indirela. nas seguinles mod.lidades:

111 emprellada por preco global;

liI emprellada por preco unllário;

" alIminislraçllo controtada; e
di larero.

An. 10. As obra.s e servIÇOS desl,nadOl aos mesmoslins .erlo projeto' padroniza<lll&
por 1IpD\. !'Itesonos ou cla"... excelO quando o proj<lo-padrao nlo olender a.s condlÇC>eS
("«Uh.ares do ioca1 Ou oU eXlgtnclas ~peclrlCaSdo empreendimento,

An 11. Nos prOJelO\ ba!ICO!I e prolelos c~ecull"'~ de obras c serV)Ços 5Cflo conslde-
radcx principalmente o~ \("gulntn !Co.,jUI\lt05:

I - segurança;

11 - funcionahdade e odequ.cao 00 uncro,. publico;
111 - economlo na e.",uç1o. conseMlÇio e operaçao;

IV - pD\S1bihdade de emprego de mIo-de·obra. maleroois, ,..nololio e mOIOnaS·pri·
ma\ eXllilenlo no local p.;1Ja c_ecuçio. conscf\la,~o c operaç1o;-

V - facihdade na e.ecuclo. conscrvaçlo e operaçllo, '\Cm prejulZo da durabilidade da
obra ou do ..rvlÇO;

VI - 'adoçao da.s normas recnicas adequadas.

SEçAo IV

Dos sn-vlros Ilcnu:os IJ'OfisslOnuIs rsp«lol'l,ados

ArI. 12. Para 05 fIOS de\Te Decrelo-lei, consldcram~5e suYlÇOS lêcnteos profiSSionais
especialiudos os trabalhos rel311vOS a:

t - estudos tccmCQ\, pl~U1eJamcntos c proJelos baslcos ou cxeculivos;

11 - parttereli, pericias e avahaçOCs em gerll~

111 - assessorias ou consultonas tecnicas e audllonas financeiras;

IV - fiscahz.açao. supervis.ao Ou lercnclamento de obras ou serviços;

V - pa1rocínlo ou defesa de causas judlcial~ ou admmistrauvas;

VI - tremamenlo e aperfeiçoamento de pessoal.

• /ftm IKtrU't"'Qdo ptlo Dtcr~fo-It'"." 1.J46. d~ 14·7-/987.

Parágraro unico. ConSidera-se de DOlbnJ espcciahzaç10 o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua c!opcclahdadc. de1.:orrcme de desempenho anterior. C'Studos.
experiência~. pubhcaçOo, oq~amLaçaO.aparelha.mento. equlpC' tecnica. ou de Dunas rcqui
c;1I0\ relacionados com suas allvldades. pennna ,"ferir Que o seu trabalho ~ o mais adequa
do a plena "'tisfaçao do obJeto do controlo.

_ Pororrolo u"",o com ffiH,çtJo dtltrmmada prlo lHcrrUrltl Ifo- 1.J4I. tJ~ 14·'.
1987

SEÇÃO V

ckucompras

I.rl. 13. Nenhuma compra será reila sem a adequada cara"erizaçao de seu objelo e
indicac,lo dos recursos financeiros para seu pagamento.

Art. 14. As compras. sempre que possivcl e conveniente. deveria:

I - atender ao pronciplo da padronizaçao. que Imponha compatibilidade de especifi·
caçoes t«nicas e de desempenho. observadas. quando for o C150. as cornhçGes de rnanuum
çlo e assistência tecnica;

11 - ser processadas atraves de sistema de rcglslro de preços;

UI - submeter·se as condiçOCS de aqui'içao e pogamento semelhantes as do setor pri·
·vallo.

f I ~ O registro de preco, sera precedido de ampla pesquisa de merado.

I 2~ Os precos reglmados serao penud,camente pubhcados no Diário Oficial aa
Unilo. para orientaçlo da Admlmstraçlo.

I 3~ O sistema de registro de preços sera regulamentado por dtcrclo.

SEÇÃO VI

Das alttnaçl>t!s

Art. IS. A allenaç~o de bens da Unia.o c de suas autarquias. subordinada. existência
de interesse público ~evldamemC'jU5lir.ado. será sempre precedida de avaliaçolo e obedece
rá as seluinlcs normas:

I - quando ímovcls. dcpendérá de autorizaç~o&egislativa, avaliaçlo prévia e roncar-
r&K:ia, dispensada esra nos scgUlnles casos:

di doçlo em pagamenlo;

bl doaçlo;

" permula;
dJ investidura; .

11 - quando move.., depender. dc o'·alla,lol'rev," e dellcnaçlo. dlSpensadaesla nos
~,ulnlr\ CI'OS:

G) doaclo. pt'I'milida ucluslvamcnu: para lins de inleresse social:

bl ""nnu'o;

t1 venda de .çOC\. qUt podC'f~a \tr nejlocl3dól\ em bol'iool. ob!.er.....d. a Icp.lslacao cspe.
a.

U, venda de mulas. ôa forma da It'itslaç,3o prr·llnenle

, '" "AdmlnmraçAo. prdereonlcmcnle a \'tnda Ou doaç~Q.dc ben\ imóveis. concede
ra dlttllo J:..I de- uso. mo:hoinle concorrêncL,l A concorrênCia poderá ~r dispensada quan
do o U\O \t dC"\lInar I conceulolllno de serVlÇO publico. a cmidades asslslcnciais. ou verifi
car-se rcl('\IOIc mlerC")se publico ~ conceu.au. dl"Vida.meme Justificado.

E ~. Entende·~ por mve)fldur.. , para os fim deSle Decreto·lei. a ahcnolç~o lOS pro
poel.arIO\ de ImOVel\ hndclrO\. por pre.;o nunc4I IOrenor ao da avahação. de ~rea reman~

l.:cn .. Ou re\ullanle de obra putlhca. ara esta que se lorne maprovellavellsoladamcnte,

• 11" COII'I trdaçlo MltrmlMd" ~fo O«rrlirltl n-} J48. dt 14·7·1P87

§ 3~ "dClolçlo \."001 cn..:argo poderl ser IIcllada. e de '!oeu Inslrumenlo constar10. abri.
loiIlloClamcmc. os ('"CU~~, prazo de seu cumpnmemo e c1i.usula de reversAo. sob pena de
nuhdade do aio'

Art 16 Na concorre:nclJ para a vend... de bens ImOV(l'), a falje de habilitaç.2.o límitar~

lit-á a comprovaçJo âo m:olhlfilenlo de quantIa nu",a mfenor a IOIJ. da avahaçAo.

Par.a~rafo UOI';O PAra ~ venda de brnlõ nlovel" avahados. I,;olada ou globalmente. em
quanua n~o sUIX'nor ~ Cz.S S.()(X).OOO.OO. ~ AdmlOlstraç~o podera permitir o leilao.

- PafOlfTJ(O unu:v ('om miao}o tkltrtnllfodo INfo D«r~{&-It' tr.- 1.J4. d~ 2~7-
m~ •

Are 17. ex bem 1móvels da Um30 e suas aUlarquias, cUJa aquisiçao haja derivado de
procedimentos Judicia.!lj ou de daça.o em pa~mento.poderao ser alu:nados por ato da. auto
ndade competente. observadas as segUintes regras:

• C.PUI roI1t TWiDçl20 dtltrmtnDd. ptlo Dt'C'rrlo-/~,,,~2.J48. dt 24-7-1'170

I - avah~o dos bens alienado!>:

11 - comprovaçllo da necessIdade ou ulilidade da olienaçAo;

111 - adoçlo do procedImento li"IIIOOo.

C...PlTULO 11

')1. LICITAÇÃO

SEÇÃO I

Das modalidades. "mi/es t dlS~1UD

An. 18. As IicÍlaçOcs serao efCluada.s, preferencialmente, no local onde se situar a fe•
pan icao interessada.

f I ~ A licnaç10 podera ser r..huda no Dlstrilo Federal sempre que o valor de seu ob
jelo ou o inleressc pubhco o eXIBir.

I 2° O disposto neste artIgo RIo Impedirá a habililaÇaO de inter....dos residcntes em
OUlros IOQis.

An. 19. As concorrên.... e lomadas de precos. embora reahzadas no local da rcpani
çlo intC'ressada~ devcrao ser pubhcadas com a 8ntccedénCla referida no § S~ do an. 32. no
Diano antiallocal e. conu:mpor;;aneamente. "oliciadas no Diário Oficia) da Ur.~o.

• ArtI~o com rtdO(IJo dtttf'mmado ptfo fN~~lo-J~,n,-1.J46. dr U.7-/9I7

An. 20. SAo modalidades de hcitaclo:

I - concorrênCia;

11 - lomada de precos;

111 - convile;
IV - concurso;

V -Ielllo.

f I ~ Concorrência <a modahdade de IicitaçAo entre quaisquer interessados que, na fo
se inicial de habiluaç;lo prellmmar, comnrovem possuir o}-fequisitos mínimos de qualira.
çlo exigidos no edllal para o e.ecuçAo de seu Objelo. ~

I 2~ Tomada de preços < a modalidade de bCIlaç10 cnirc inlernsados previamente ca·
dastrados, observado a necosano quahrw:açlo.

t J~ Convilc e a modalu.loldc de hCHaçlo cnlre. no mimmo. 1 (tr~l inlcessados do ra~

mo p;rllMnle ao seu obletu, L.oI.d.l\!tóuJO\ ou n10. e\cOlhldo!; pela Untd3de admtnlSlrallYtI.
t 4~ Concurso e a modalidade de l1"uI1;20 enlre qUaisquer l~teressado1 para escolha

ck .r.balho tl:cnK:o ou IrtisIICO. mcdlame a msmul~ao de prêmiOS lOS vencedores.

f 5~ leilao t a modahJade de hCllaçao entre quolSQuer inleressados para a Yt:nda de
bcnç inservivcls para .. Admln15lraçio. Ou de produlos legalmenu: apreendldof. a quem ofe
recer maior lance. igualou suponor ao da av"haç1o.

• ~ S,- rolt. Ir.'o dttrrmlNJdil /N/o D«"((~k, lI:' 2.346. tk U7~/9I7.

An. 21. As modalidades de hClloçlo, o que se rererem os ilens I a 111 do amgo l1li••

rior. serlo determinadas em funçlo dos Se&umlC'S limnes, lendo m1 vista o valor cstimado
da conlrolo,ao: .

I - para obras e servicos de engenharia:

111 çonvile - at< C.S 1.500.000,00
bl tomada de preços - al< CzS 15.000.000.00
" concorrência - acima de CzS 15.000.000,00



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 30 7657

11 - para compras e servlÇOS MO refendos no Hem amerior:
AI convite - .tt CzS 350,000.00
/li lomada de preços - alé CZS 10.000.000.00
" concorrência - acima de CZS 10.000.000.00
f I ~ A concorrência t a mexlahdade de licllaÇ;1o cabivel na compra OU alicnaÇ;1o de

bens imbveis. e nas conce55OCs de uso. de serviço 011 ele obra pública, bem como nas lieita·
çlles inlemaclOnais, qualquer que seja o v.lor de seu objeto.

• f 1.- tom rwMriJo d~/r"",lNda ~/o D«n1D-wi,,! 2.360. dr ''''9-1981.

f 2~ Nos casos em que couber conVIte•• Administraçao poderá utilizar a tomada de
preços e em qualquer caso, a concorrênc••.

§ 3! As compras e~entuais de gêneros ahmentícios pcrecive1s, em cenlro de abasteci·
mento, poderio ser realizaclas d"el&menle com~ no preço do dia.

" f J." rom TrdIt;do dmrmilU1da /W1o Ci«trro-k, ~! 1.J4• • U7·/Pl7.

An. 22. É dispeÍlsável a licilaç!o:
I - para obras e serviços de engenharia alé Cd 100.000,00:
11 - para OIIl1OS serviços e compras ale CZS ".000,00 c para alicnaçOcs, nos casos

previslos neste Decrcto-Iei;
IIJ - nos casos de ,uerra, Irave penurbaÇ;1o ua .,rdem ou calamidade pública;
t\' - C\Oi C&1Oi de emcriênda.. quando caracleriz.ada a urlénCt4l de atendimento de si·

luacao que possa ocaslon.u prcJullo ou comprometer. segurança de PC'ssoas. obras. servi·
(0\. tqulparnrQlex c OUUOS bens, pubhcOi Ou particulares;

\' _ quando hou\'cr comprovada nccessNiadc e conveméncla adminislraliva na con
lralac;lo dlr~la~ para complcmen'~il.ode obra, servjço ou fornecímenlo amcriar, observa
do Ohmlle prevlS'o no arl. 55 e seu i I~;

• l,r". mm tWJ«1o M'e",,,'" pdo lJ«rrI.k, n~ 2.J4. tk 24-1-1917.

VI - quando 010 acudirem inleresudo< .Iicitaç.to .nlerior. e esla 010 puder ser repeli.
da ..... prejullo par. a Admlmstraç1o, manlldas ncsle ;aso as condiçOCs pr....l.belccidas;

• ItnII C'OIfI1«lIIr1D tHlrrmltlllM ~Jo Dt!cTr,.W; 'I.• 2.J4'. dr 24·1-/911.

VII - quando a <>peraçlo envolver concessIOnário de serviço público e o obje.o do
contraro for pcrunenlc ao da conccs.~o:

VIII - quando a Uni~o tiver que intervir no domínio econõmico pil. regular preços
OU normalizar o abasll:C1menlO;

• Ilrwt ('O'" 1'td«1o d"rr""fIIIIh,w1o DtrTrIi).It1,,~ 2.J43. Ih 24-'·1937.

IX - quando as proposras aprescnradas consignarem preços manifestamente superío.
rn aos pralicados no mercado. ou forem ancompallycis com os ii;udos pelos orgaos ~la·

lai!t u,eumbuSos do cORuole ofiCiai de preços. casos em Que. obstrvldo Oparagrafo -único
do .rl, 31. <era admllida a adlu,hcaçlo dire.a dos bens ou servIÇOS, por valor nlo supertor
ao conu.me do re'lsuo de preços:

• I''''' com rwhIrlo drl","ul'Uld4 ~Jo Dtcrr,,,..It, ".. 2.J48. tk l4·1~/987.

x- quando a operaçlo envolver exclusivamente pessoas juridicas de direi.o público
iDlemo, ou en.idades par.estala" ou, aind., aquelas sujcilas ao seu controle majorilário
~tO \C houver mlprnas prtvada. que pouam pratar 0\1 (omecer OS mesmos bens ou ICI·
~ICOS. h'PÓUM em que 10lIu nc.rlo .ujeilas a IIci.açlO;

" Ir.... """ .....*'_ fWIo~In~! 1.141• • U7-lfJtI7.

XI - para a aqu.taçao de Maltriai'\, equlpamenlos ou Itneros padrOnizados ou uni·
(orrnlllldos. por Orllo OfICI.I, quando RIo for possivd "labelecer cnleno objellvo para o
iul,amenlo du proposlas

• "r'" ('O.IIf n-a«40 IW'rnrt''''a ~Io l>rrTrl.."', II,-l.JU. Ih 2'-'7,,1.7.

PatiJlafo únoeo. Nlo se aphca a exceçlo prevls.a no final do ílem X. des.e a"i,o. no
ca<o de fomeomenlo de bens ou preslac~ode servlCOS i prbp"a Admimslraçlo federal.
por 0'110< que a ,"Ielrem. ou .nlldades par.esl&lals. erlaclas para esse fim especifico, bem
&S\lm no caso de fornecunC'01o de bens ou Kl'VtÇOS JUJeilôs. preço rlXo OU carifa, ~Upula~
do< pelo Poder Púbhco.

• hrlJ~,.fo 1l111CO C'CN'f ~M1 ..,,.,.,,.,1ÍIIttM ,rkJ /J«frlt»-It'i ".·1.141. di 24-1~
/917.

An. 23. ~ ,nc.i,ivela licllaÇ.io quando houver inviabilidade de compeliçlo, em espe.
cial:

" C'ru' "'''' murlJo ."'m-' /W'" D«rno-In Tt! 1.U6• • U.7./Pl7.

, I - para I aqLlI ....çào dc m~lerilis.equlpa~mosou làu~ros que sb possam ser forne.
cido< por produ.or. empresa ou represem.me comerclale.clusivo, vedada a prefercooa de
móuca:

11 - para a conlralaç'~o de serviços ItoemC05 enumerados no afl. le .1e nalurcu sin.
,uJar. com profl)sionalS ou emprc~s de: nolarla espcciahzaçlo;

• I".,., co", f'tdl/fiJo dr'""'''''' pcolo 1J«"'o--ko. n! 1.Jd. tk 14-1·' V".

111 - para a contraraç,So de profissional de qualquer seior arrísllco. dlrrllmenll~ ou'
allavés de empresano. desde que consalrado pela crillca especiahuda ou pela 0jI1r.11o pu.
blica;

• lftt'f cu", rrd.riKJ dtl,.""lItIJd. ~kJ D«rrlo-wi ,,!' 2.J4I. dr 14·'.1917.

IV - para a compra o~ locaçAo de imbvc1 deslin.do ao serviço público, tuJas necessi.
dades de instalaçlo ou locahuçlo condicionem a sua escolha; .

• 'tnrt t'Om m:i1l(40 d~/"m""'",1o O«rrlo-w, 11.- 1.J4I. di' 14-7-'''''.

v - para a aquisiçlo ou reslauraçlo de obras de alie e objelos hislõticos. de autenti·
fidade certifIcada. desde que compativels ou i~enlcsas fmalidades do õtllo ou entidade,

• IM'" com trd~ dr,,.,,,,,,.;. IN/O D«rrlo-Ir, " .. 1.J4'. '" 1.-.,·i~1.

f I~ ~ vedada a liciraçlo quando houver poSSIbilidade de compromellmenlo da ICIU'
r.nça nacional, a juIZo do Pr..idente da Repúbhca.

f 2~ Ocorrendo. rC:SCIIAo previsla no arl. 68, e perrnilida a contrataçAo de rcrnan..•
cente de obra. serviço ou fornec.mcnlo. desde que a.endlda a ordem de classirocaçio e acei·
la. as me<ma' COndlÇOCS oferec.das pelo vencedor, inclu'lVe quanto ao preço. de"damenle
corri,ido.

An. 24. As dispensas previstas nos inCISOS IIJ a XI do ano 22. a .iluaçao de inc.úlibi·
lidade refenda nos tnC"OS I. 11 t IIJ do art. 23, necessariamente }uslificaclas, c o parcela·
mento preVISh) no fmal do § I~ do art. 7~. deverAo ser comunicados, denlro de reis dIaS. i
aUloridade supenor, para raliflcaçlo. em i,ual prazo. como condiclo de erlCácia dos atos.

• ArI'~ com m»r1G Mlr",,,,t_ pttlo O«"ro--w, ".. 1.JMJ. dll6-f.IN'1.

SEÇÀOII

Dtlli.rbililJlç,o

Arl. 2S. Para a habiliraç10 nas licitaçOCs, elilir·se·á dos interessados. excluslVamen·
te. doC'umenlaçlo relativa a:

-1 - capacidade juridica;
11 - copacidade ltemca;
11I - idoneidade nnanceira;
IV - relularidade fisc:al.

I I! Adocumcnraçlo relauva' capacldadc jurldíca, conforme o caso, coasistir' CIII:

I. e:tdula de idenlidade;
1. rca~tro comercial. no caso de emprcu ÍIIdividual;
3. alo conslàlulivo. cslaluto ou tOmrllO SOCIal em vilor, ckvidamcme rClistrados. em

w tratando de socled.des comerCiais, e. no caso de SOCIedades por .çOCs, acompanbadosde
documenlos de eleiçAo de seus admmistradores;

4. inscriçlo do aIo con.UlUllvo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prOVI
de dlrelolla em e.erciclO;

5. decrelo de aUlonzaçAo, dcvulamenle alqulvllGO, em se lIalanuo de empresa ou s0-

Ciedade ..Iranleora em funcIOll.~nlo no Pal~.

f ~ A documentaclo .elollva a ca"""dade .tenoca, conforme o caso, consistir' em:
I. rqislro ou irucn;ao n~ cnudade profiu,onal competente:
:t comprova('aode arlICUo para dcxmpenho de allvidade PCUInclllee compallVcJ. em .

quantidade> e prll.lO\ com o obJelo da 1I,,"açlo, e ind....lo dI' ,"Sla\açlle~e do a""relha·
mtrllO Ircnoeo adequado • dl~pomvcl para a rcahzaÇ;1o do objelo da Iicllaçlo;

3.......a do a.endlmtnlO de reqUlsllos prCVISIOS ml Ie, especial. quando for o caso.
I]~ " documeruaç.to rel,"va • idoneidade finallCClra, conforme o caso, consistir.

CIII:
I. dcmonsllaçOCs contabeis do úlllmo ..ercicio que comprovem a boa siluaçio finan

ceira da empresa;
2. ccnidlo nccaliva de pedido de falênci. ou concordata. ou elecuçlo palrimonial,

npedida pelo dlslribuidor da sede da pessoa JUlldica ou domicilio da pessoa física.
i 4~ A documen.açlo relaliva i r..ularidade fiscal, conforme o caso, colUisura em:
I. prova de Inscnçlo no Cadasllo de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadaslro Geral de

ContribuIntes (CGC);

2. prova de qUllaÇ;1o com a Fazenda Federal, Estadual e MunídpaJ ou OIItra equiva·
Ien.e, lia forma da lei.

• "ttrf R)Ift rrdar40 drunn,NKiIl"r1o DtarlOo/n 11,· 2.JR. dr 24-7·1911.

f ,~ Os dOCumentos referidos no. pari,rafos .nleriores poderio ser aprcscmados em
on,.nal, por qualquer processo de c6pia aUlenlicada, ou publiaçlo em Orllo de imprensa
orleíal.

f 6~ Em cada lícitaç!o poderá ser eligida. ainda. a relaÇ;1o de compromissos assumi
dos pelo inleressado, que imponem dimmuiçlo de capacidade <>pera.iva ou absorclo de
dtsponibilldade financeora.

f 7~ A documentaÇ;1o de quelrata este amlO poderá ser d.spensad. nos casos de con·
vilc, leillo c concurso. ' .

• t ,.. nwrr 1WI«1o tklt"",nDd4 prlo D«tr/o-k, If.. 1.J48. d~ 14-7·1911.

i .~ O ccnirocado de rcgisllo cadastral a que se refere o § I~ do ano 29 des.e Decreto
lei Silbs1ilUi os documentos enumerados nesle .mgo, obrigada a pane. declarar, sob as pc
..\idades cablVC\S, a supervenii:l\Cla de fàtO Imped.tivo da habilitaç.1o.

I ~ AAdminisl~o poderá acei.ar ceniroeado de r..istro cadasllal emilido por ór·
JIO OU cnlidade federal, desde Que previsto no edital.

i 10. As empresas CSlran,eiras que 010 fUl\Clonem no Pais alenderlo, nas .oncorrên
C'Ía.\ Inlcmacionais. as exilénaas dos parágrafos anteriores mediante documentos equiva
lenles. aUlenucados pelos respccuvos ConsuJ.aáos c tradUZIdos por rradutor juramenl.1ldo,.
devendo csur consoraadas com empresas naclorulis ou ter reprcsencaçilo legal no Brasil.
com podercs expressos para receber Cllil~O e responder .wninistralíva ou judicialmcnte.
bipbtcse em que sesá ai,ido. ainda, um Indite de nacJonaliraçlo do objetodo contrato, de
percemuaJ a criltno da aulOridade conllatan.c.

~ f /11 eóWr Tlfia;IJo .r.",.,._".1o Drrrr,I>o"j ~! 2.146• • U7·/Pl7.

I 11. Havendo inlercsse público, empresas em r.,ime de concordala poderio panici
par de IialllÇlo para compra.

I 11. Nlo se aigirá prestaçlo de garantia, para a habililaclo de que traIa este anilo,
lICIft prftio recolhimen.o de taxas, ou emolumenlos, salvo os referentes I fornecimento do
edital.~ sm'citado. com os seus elementos constitutivos..
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t 13. odlSposlO no 12~ do arl': 3~ • no § 10 do art. 25. no § 1~ do ano 26 e no paráJra·
ro único do an. 45. 1110 '" aplica às concorrcncias internacionais para a aquisiçlO de bens
ClllIefViçoscujo p&&amento ..,ja f.llo com o produlod. finaneiamento coocedido por orp
l\alma tnlcrrq~ional. de que o 8r.1011 faça pane, nem n05 casos de t'ontralaçJo com emprcs.
mrana!:"•• pari. compra de equlpamenlos r.bflcadm. e enlfCaUCi no etlenor. desde que
par. nle.c.~o tenhi havido prcvia Iluonzaçlo do PresI1enlc da Repubhca.

• I lJ .r,,,rrnuHlo IN/o D«rrlo-w, ". 1.J"'. dI }4. 7·/911.

An.26. QUlndo permilida na licilaçlo a patlicipaçlo de .mpr.....m consbreio.
obsef\tat·~·ao a\ segulnl~ normas:

I - COrntl:<"''o..:.;l() do ,~·mpromism.pubh~o ou paulcuLar. de (,Qmmuaçlo de corisót..
t:w. 5ubs.,ruo pelo~ consorciados;

11 - indlcaçlo da .mpr.sa responsáyel pelo consbrClo que dev.ra lI.nder h condi
clles de hd.llnça. obrtgatortamente fixadas no edital;

111 - apresemaclo dos d,,-,ulllemo, .Xilidos llO arligo anlerior. por pan. de cada
COft50rciada:

IV - impedlm.mo de patlictpaçlo d. empresa consorciada. na mesma licilaçlo, alra·
\'tS de mais de um consbrclO ou Isoladamente.

I 1~ No consorcio de empresas naCionais e tstrangelras a liderança caberá. obril.io
riamente. I emprcS4 naCIOnal. observado o disposto no inc. 11 deste arli,o.

I 2~ O hcu.anle vencedor fica obrigado a promover••ntn da celcbrat;Jo do contraio.
I consutui"lo e registro do consórcio. nos lermOS do compromis.so referido no inc. Jdesle
anilo.

SEÇÃO III

DÓs nilulfos codas/rDis

An. 27. Para O< fins deSle Oe<:rClo-l.i, O< órgãos e .ntidades da Adminimaclo que
realiz.m freq~entememe IicitaçÔ"s manlerlo r.gimos cadamalS para .f.llo de habililaçlo,
alualizados pelo menos uma y.z por &00, na forma r.gulamentar.

Parágrafo unico. É facultado às unidades adminimalivas ulilÍlllr-se de rClÍSlros ea
damais de OUIrOS brglos ou entidades federais.

An. 28. Ao r.qu.r.' Inscrição no cadaslro, a qualqu.r lempo. o imeressado fornecerá
os elem.nto, nccc;5arios à sllisfaçlo das exigcneias do an. 25.

Arl. 29. Os inscrilos serllo classificado, por categonas, lfndo-se em vista sua especia
Iiuclo, subdIvididos .m grupo'. segundo a capacidade lecnia • finanncil2. ayaliada pelos
elementos constantes da documenlaç~orelaCIonAda no art4 25.

t I ~ Aos inscruos será fomecido eertificado, r.noyáyel sempre que", alualizar o re
,imo.

12~ A alUacão do Iicitanl. no cumprim.nlo de obrigaç6es assumidas será anowla no
r"peCliYo re,imo cadastral.

Art. 30. A qualquer lempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o rcaimo do
inscrito que deíxar de satisfuer as eXlgencias do art. 2S deste Oecreto-Ieí. ou as estabeleci..
das para a classiflcaçlo cadastral.

SEÇÃO IV

Do procedimento e Julgamen/o

An. 31. O procedimento da Iicilaçlo será iniciado com aaberlura d. proces.so admi
nístraliyo, devidamenle autuado, protocolado e numerado. comendo a aUloriuçlo respee
liva, a indicaçlo sucima de <eu objeto e do recurso próprio para a despesa e ao qual seria
junlados oponunament.'

I - edual ou conyue e respeeliyos anexos. quando for atUo;
11 - comprOyanle du publicaçocs do edllll resumido. da cOr.lunicaçlo .. enlidad.s

de ela... ou da cmr"" do conyue;

111 - ori,ina' das proposll' e dos documemos que u inslruirem;
IV - alas. relalbrios • d.liberaçOCs da ComiSsão Julgadora;
V - parecer.s lécnicos ou jurldlco' emitIdos sobre a Iicilaçlo;
VI - aios de adJudlcv,.lo do objelo da.hCltaclo e da sua homologaçlo;

• Ilfm <om fCflDrlo tkitmtU1M1a pt/tl Dtr:rr1",,1tI ti!' 1.J4, d~ 1407·1911.

VII - recursos eventualmente apresentados !'CIos licitanles e respeeliyas manifesta
çOn e decisOcs;

VIII - despacho de anulaçlo ou de rlYOPçlo da Ucilaçlo, quando for o caso;

I" - lermo de contrato ou Instrumento êqulvaJente, conforme o caso:
X - outros r:omprov.nt~de publicaçOes;

XI - dema" doc.:ulllemo. relallYos ! IIC1ucão
Patigrato' umco. As mmutas dos eWLalll de IU:lllC.lo. bem como dos comralos, acor..

d~. con.,é'mo~ ou .JUSltS dnenl $.er preYumcnte examInados pelo inalo competeme da
AdvocaCl1 Coruulult. da UOIlo

Árt. 12 O edItai comela. no prC3Il]bulo. o numero de ordem em s~rie anual, o nome
da rcpatllclo Iftl.r",..d.a. a hll.llldade da hClllçlo, a mençlo de que sera r.gida por esle
Dccrclo·Jet. o local, dUI e hor" para re«btmenta da documenraçlo c proposta. bem como
~ra IniCIO da abertura dos envelopes. e IndlaFl o sea:ulOte:

• Capul rom tW1l1{du dt'rrmmadl1 ",10 D«~/o--W' "-1,J48~ tk 2.#.7·1917..

'1 - obj.lo da IIcuaça". em d....nç30 ,UClnu e clara;
11 - prazo e condlçOe\ para a l!.Smalura do contrato ou retirada do instrumento, pre..

VUil0 no art. 54, eKecuçl0 do contraiO e emreg.l do objeto da hcuar;lo;

• Iltm com ndDf(JD dt'rrmllUldll ~/o D«nio-k, n!' 1.Jf~. dt 24-7·/917.

111 - sançlles para o ""0 de inadimplemento;
IV - COndlÇÔ"5 de pagamento, e, quando for o caso, de reajustAmento de preços;

V - COndlÇO<S de recebImento do ObJCIO da hcuação;

VI - condlçOes paro parllclpacão na ltcitaç<lo e forma de aprcscntaçlo das proposw;

VII - CIlterio para o jullID'enlo;
VIII - local • horarlo em que 5<:rllo fOrneCIdos elementO'. informaçlles e csdareci·

meDlos rclauvos • hcuaç&o;
IX - outras indu:açOCS especiftcas ou pecultares da Iiclllçlo.

t I~ O origInai do edual deverá ser datado e assinado pela aUlondade que Oexpe<lir.
pcnnancccndo no processo de bCII.çlo. e dele extraindo-sc as cbpw integrais ou resumi-
das. para sua dIVulgaçlo. .

t 2~ O edital de concorrencia. ressalyada a hipótese do ano 19, sera publicado, no
Diirio Ofadal da Un130. t'll roumo, durame tris dias consecutivos, com a indlcaçlo do Jo.
cal em Que os mtCfcs~dospoder20 ler e obter o texto mtegral e todas as informacOes sobre
o objeto c1J, licuaçto. podendo .mda a AdmlntStTaçAo. confonne o vulto da concoJTcncia,
ulilizar-.., de OUtros meiOS de dlyulgaçlo para amphar a arca de compelic~o.

• I 2- COM lWi('fdo dtttnflllf«14 ptlo 1>«fYto--k, tf~ 2.J48. th 24·1·1911.

t 3~ A Admimmaçlo nas compras, para entrega futura. obras e serviço, de Brande
yullo ou compl.xidade, pode esLabeleccr, no tnstrumento conYOC&IIJno da licllaç&O, a exi·
Jlncia de capital mínimo registrado c reahzado, ou de palflmo,nlO liquido mímmo. como
dado objcli\lo de comprovaçlo da idoneidade financ(ma das empresas licítantes t para dei..
lo d. larantia do adlmplememo do contraiO a ser ulleflormem. c.l.brado.

• t J.- nJm ,.dII('do dtlommllda pr/o DtcUIo-Y, n!t 1.J4I. d.1.f·7·1917

t 4~ O Poder Executiyo d.ftnirá, .m alo prbprio, o grau de complexidade. o yolume
da opcraçlo, a que se refere o paragrafo amCflor, bem assim os hmites maximos exiJlvclS. a
fim de que 010 se fru"re a compeliuyidade do proc.dlmemo licilat6rio.

I 5~ O prazo mínimo senil de mnta dias para concorrencia e concurso. de quinze dias
para lomada d. preços e leillo. comado da primeira pubhcação do edital, • de Ires dias
úl.is para COnyile.

• I J .• com rtiJ.IIIt'wdl1trmmada /H/o D«rtlo-It' n! 1.J"', dt ]4·7-1917.

I 6~ O capllal minimo ou Oyalor do patrimônio liquido, a que se refere o I 3~ d..te
arli,o. nllO poderá exc.der a 10'1. do yalor cstimado da comrataÇão nem ao limite estabele
cido na alinea b do item I do art. 21.

• f 6~ CKrt::SJ:rnllHio prJo DtC~tcr/~1 n! 1.J.f8. d~ 14·7.1987.

Art. )3. A AdminimaçAo nllo pode d"",cumprir as normas e condiçÔ"s do tlIital. a
que se acha estrnamen~Vinculada.

I I ~ Decairá do dir.llo d. impugnar, peranl. a Adminimaçlo. os l.rmos do edital de
licitaçlo aquele que, lendo-o aceito s.m objeção, y.nha a apontar. depoIS do julgamemo.
falhas ou irrq;uland3des, Que o viciariam. hlpÓICs.e em que tal comuuicaçlo 010 lerá deilo
de recurso:

• t 1:- COtn trdtl(lJo dt'rrmltladll ~JlJ D«rtlo-Il' n.· 2.J48. dt 14-7·1987.

t 2~ A inabililaçto do hcilam. Impona preclu~odo HII direilo de panidpar <W fA'
ses subuquentes.

• t l' com múlrlJiJ """,'''0''''. /W1o CtcrrtlPl.t n." 1.JII, tk 11-7·1917.

Art. 34. Nas concorreneias d. imbilo imemacio~I,o edital d.v.rá ajustar·", às dlr"
.rtleS da policie.l monelana c do comercio exterior e atender às exigencias dos or&l05 rom·
~Ient~.

Arl. 35. A concorrenCla s."': pro~essadae julgadaco~observllltia do segutnle plOl:C
dimenlo:

I - abenura dos enyelopes "do<:umenlaçlo" c sua apreciaçlo; _

li - deyoluçlo dos .nyelope5 "proposla". rechados, ao< concorrentl'S inabililados,
desde que nlo l.nha havido recurso ou após sua deneaaçlo;

111 - abenura dos enyelopes "proposla" dos concorr.me' habilitados. desde que
transcorrido o prazo ~m IOterpo'iiçáo de rec:ursot ou tenha havido deslsli:ncia expressa. ou
após O julpmcmo dos recurro' Interpostos;

IV - e1usificaçjo das propostas;

• 11"" com 'fdlJlfl1o d~ltrmmDdD prlo D«wlo-kl n~ 1.3". dl14-1·1N1.

V - deliberaçlo pela aUloridade compel.nle.

• 11"" tom I'fd"'"'~ tHlrl7",,,tJdo prJo DfCfPtc..", ,,~ 1.348. d~ 2.#·1·1"7.

I I! A abertura dos envelopes ·'documentaç.J.c" e "proposta" $erá rea1iuda sempre
em alo público, previamente dcs111t\ado, do qual se la\lrará at3. circunslanciada. assinada
pelos licilanles presentes. facultahyamente. e pela Comissão.

• li!' com rtdar4u tkttrmmtJda MIo D«rrlo-ki n~ 1.3". dt14..7..IH1.....

I 2! .Todos OS documemos ••ny.lol'CS "prol"Oua" serlo rubricad<:>s pelos I1cil&Olts
plCSCllt.. e pe'" ComlSslo.

• t 2.- C'OIIf IWJtlfi60 d,IHiflfntldil ~/o [}n:-iflo.t/l n.- 2.J". ih 14-7·1917,

t 3~ É facullada" Comi,slo ou autoridade superior. em qualquer fue da conconin·
cia. a promoclo de dih,õncia, deslinada a esclarecer ou a complemenlAr a inslrueAo do plOo
cesso•
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• ~~ o dispo,\o';,~' n:!!. :l.o'; :f:: ....i•..:.;.:»l;. d'" ..,~e couber. i:;D (onc:urso, ao leil'o, • tnnv.
lia ele preços c ao conv;le, facuhada, quanto a este ilhimo, a pubhcaçlo no Diário OficiaI
lia Unilo.

t 5~ Ullnpasudaa Case de It.lbilitac1o (itens I e 11) e abenas as propostas,(ilem 111),
JIIO lIllis çabe desclassificll·las, por motivo relacionado com capacidade juridica, Clpacida.
de l«nica, idoneidade financeira e regulandade fiscal, salvo em razio de fatos SUpervCllien.
les, 011 SÓ conhecidos .pós o julgamento.

o t 5" com m/lfllo thttrmllUldtl ~Io D<t;,.,o-"i n," 1.348. d. U.7.lfJI1.

An. 36. No julpmemo das prOPOSlIS, a comisllo \eVará em cOll5ideraçlo OS squin.
ICS ralores:

I - qualidade;

/I - rendimenlo;
JIt- preço;

IV - prazo;

V - OUtros previstos no ~ilarou no convile.

i I~ Será obrilalbria a justiflcaçlo escrita da Com;~slo Julladora ou do responsável
pelo convile, quando 010 Cor escolhida. proposta de menor preço.

i 2~ Nlo se consider.rll qualquer aCena de vantagem 010 previsla no edilal ou 110
c:onvite, nem preço ou vanta&em baseada nas aCenas dos demais licil.mos.

i 3~ Nlo se admitirá propos". qu.apre-senle preços unilános simbblicos, irrisbrios ou
de valo: aro, .inda que O.to convOCllboo d. Iicitaç:lo nlo lenha estabel..ido limites mio
IIÍIIIOO.

An. 37. O julgamento das proposllS será objetivo. devendo. a Comisslo de Licitaçio
011 o responsável pelo convile. reállzi·lo em conCormidaae com os tipos de licitaçlo, os cri,
lérios previameme estabelecidos no .10 convOCllbno e de acordo com os falores exclusiv••
menle nele reCeridos. .

o """0 COM l'ffIortD d".......... "./D D«mo-IH n~ 1.J4a•• 14-7-1917.

Par....ro único. Par. os efeilos deste anilo, constituem tipos ele Iicilaçio:

I - • d. m.nor preço;

11 - • de melhor lce:nlca:

111 - • d. lecnJci • preço; e

IV - a de preço-t>asc, ..,. que. Admm"..açllo fUI" um valor iniciai e estabeleça. em
rlllllÇlo dele, "mlles mln.mo" nWllmo de preços. especifocados no alo convocalbrio.

An. :11. Serlo desclassi ficadas:

, I - U propostas que rIJo .Iendam U e"'a~1lC1lS do alO convOCltbrio da licilaçlO;

/I - as proposw com preços exc"""os ou marnCeswneme inexeqüíveis.

Paragrafo ÚnICO, Quando lodas as proposllS forem descla.<,ific.das,. Adminislraçllo
poderá fiur .os licllanle> o pruo de 8 dtas Úl... para .presentaçllo d. OUlras csco.madas
das causas rtleridas nesle .rugo.

o 1'otwIrwJo ......... «ramt,_ prio ~'o-IHn~ 1.'41• • U7.19a7.

Arl. 39. A Administraçlo poder' r<YoJAr • IIcllaçlo por interesse público, devendo
anulá·la por ilegalidade. de OfICIO ou medlanle provocaçlo de lerceiroo.

• Anlto rom m!laÇ'o .'tmtltUJdll ~/o /),«wUrM11I.! 2.J4 d~ 14.'.''''.

i I~ A anulaçlo da proc.dlm.mo IIclI.lono. por malivo de ileplidide. nlo &er.
obrilaçlo de indenizar, r.....lvado o d15J'OSI<' no parálr.Co umco do art. 49.

• t J:I com rtdiJ(~ dtltrmmllda ptlo Dtc-rrlo-/tl n.-l.J41. til '4-7./N1,

i 2~ A nulidade do proc~:,lImemo lIc:ilatboo induz a do conlralo.

o t 1........ rrrl4r1lo th",_".1o Dffle,o-/e, n" 1.34• • 14-7·1917.

An. 40. A Administrac10 nlo poderá c.lebrar o contrato. sob pena d. nulidade. COOl
pr..eriçlo di ordem de c1assiflCaçlo das prOPOSlas ou com l.rcelrOS esuanhos ao procedi.
menta licilalbrio.

• AnilO C'Om miDÇao ikl"",,,,lIda /Wlo lJ«Trlo-lt, li! 1.J48•• 2~1~/M1.

Arl. 41. A habililaçlo preliminar, a ínscriçlo em registro cadáslral. suaalleraçllo ou
cancelamemo•• as proposlas 'erlo processadas e lulladas por uma conusslo, pennanelll.
OU especial. de', no mlnimo. Ires, membros.

• ANI'D tom IWlII(IO .'t""lIIl1dll ptlo D«rrtiJowi 11.- 2.348. «'.,.7./N1.

i I ~ No Ca,o d. conVIte. a comissAo julladora pod.rá ser subslilllida pos servidor de
silnad~ pela aUloridad. compelenl•.

• 2~ A c0mÍ5s10 para Ju1iamenlO dos pedido, de mscriçlo em relislro cadastral. 'Ul
,lIeraçloou cancelamemo, sera imigrada por profis,ionais I.salmenle habilitado" 110 caso
de obras, servIÇos ou aqulSlÇlo d. equlpamenlo,.

• § 1.- co", rrrJlJfdo tkltrmutDdo ~/o D«1~/~k, n" 2.J48. tk 1.,.1.1911.

i 3~ Enquamo nlo nomeada. C0mÍ5s10 Julladora. ,ncumbirá 11 aUloridade que ex.
pediu o edllal preslar o, esclarecllnemos que Corem solicllaao,.

• f J." COm rrJ-r'O dt"""lNIda/Wlo lJ«relo-wl n! 2.348. tk 24.7.1911.

i 4~ A inveslidura dos membro, das Comissbes Perman.nl.' 010 excederá 'd. um
ano, vedada a rcconduçlo. para a mesma ComlssAo. no período sub~uenle.

• t ..... co," miardO .'trmlltllda ",/0 D«trltrMl n.- 2.348. tk 1"'7-1967.

Arl. 42.. O concurso, a que s. refere o § 4? do an. 20. d.ve s.r precedido de fClula.
memo prbprlo, • ser obUdo pelo, Inl.ressados no local indicado no ediLlI.

i I ~ O r.lul.menlo deverá IOd,car:

I - a qUllirlC~çlo "'Pd~ dos panicipames;

11 - 2S d'fCtrlZ" • a forma d. ap"e;cn"~I)do Irabalho;

JJI - as condlçbes d. rcahuçllo do concUrso c OS prém'os a ..rem oonoedidos.

i 2~ Em s.lralando d. proj.to. o v.noedor dev.ra autoozara AdlruDlSlraçlloa execu·
li·lo quando julaar conveniente, medlaOl.licltlÇaO, da qual pod.rá panicipar o seu .utor.

An.43. O leillo, a que .. reC.rco § 5~ doan. 20, pod...r com.tidoaleiloeirooficial
OU a servidor designado pela AdminIStração, procedendo-", na forma da Ic:llislaçllo peni
nenle.

i I ~ Todo bem a ser leiloado sera previamenl. avaliado pela Admimmaç.lo, para ba·
se do preço inicial d. venda.

i 2~ O< b.n, arr.maladas serio pago, i v'sta. ou no pcrc.mual eslabelecido noedital,
e imedillameme cmreaues ao arrcrnatanlC, após a assmatura da rcspccliva ata lavrada no
local do I.illo,

I ). O tdull do 'etilo dc\c K'r amplamente dlVulll1do. prmclpa)menlt no m~nicipio

tm qut ~ \11 fu,hur.

C ..PITUIOIII

DOSCONTIl;\TOS

SEÇÃO I

D,spDJt(&s pr~lImtna"~

An 401 O< conlralOS .dmlmmaIlVO' d. que Irala esl. !Jecreto-Iei "guIam.", pelas
luas cl~u!oul..1S c pdo~ preceuos de dareno pubhc.o. apilcando--sc.lhC'\! supleli~lmcOlc. diSpo.
..çoe> de dlrCI'O pnv...Jo.

i ,~ Os. cOnlralO1. devem estabekcer com clareza. e preosao as COndiÇõeS rara sua ellle·
cuça .... ("(pres~ em claul)ul.l~ que defm.am O!. dlrtuoSo. obngaçlks e rt::Sponsabthdade1 das
p.artrs. tm conformii.Udc com os Irrmm. da hcltaç.1o e da proposta a que se Vinculam.

§ 2~ Os contratos Que dJspenum hCllaç;to devem atender aos temlOs do alo que os au·
forllOu e da. propu5t&. quando for o caso.

Arl. 45. 5&0 clausulas ncces'~"a' em lodo contr.to a~ quc est.beleçam:

1 - O ObJC10 e seus elementos caraClenStlCOS;

11 - o regime d.....uçlo ou a Corma de Corneclm,mo;

IJI - Opreço e as cond'ebes de pagamenlo, e quando for o caso os crileroos de rujus
lamemo;

IV - o; prazus dc Inicio. de .lapas d•••ccuçlo, d. concluslo, deenlrega, d. observa·
çlo c de recebimenlo defimuvo. conforme o caso;

V - a indica,",o dos recursos para alender às despesas;

VI - as pramlas. OfCfCCldas para au.egurar sua plena Q.ecuçlo.. quando exicidas:
VII - as responsabilidades d.. panes. penalld><lcs • valor da mulla;

VIII - OS casos de rcsclSlo:
IX - o rcconbeclm.nlo do, direitos da Admim,irac1o••m caso de rescislo .dminis·

!raliv., prevIStOS no ano 67;

X - as condo;/lCS de imponaçllo. a dala • a laxa d. cimbio para conversllo, quando
Cor ocaso.

ParigraCo ÚnICO. No, conlr.tos cel.brado, pela VOIiO Fed.ral OU suas autarquias.
com pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no ..tranS.lro deverá constar. necessariam.n·
le, cláusula que declare compet.nt. o foro do Dl'trito Federal pari dinmir oualquer ques·
llocoD11'1lUal, SIlvo O.dlSposlO no § 13 do ano 25. penllludo nesses casos o juizo arbilral.

• PO'tII,tifo ","K'O com ft"daç40 d~ftrl?UltOdtJ. pfto 11«,.10-11, It~ 1.U4. dr 1~7.

IH7.

Ao. 46. A crismo d••utoridade compet.nl•• em cada caso. poderá ser exigida pres-
laçlo d. Jarlnll. na.s coD11'1laçbes d. obras. semços e compras.

i I~ Caberá ao contratado optar por uma das seguIRtes modalidad.s:

I. cauçÃo em dIRheiro. em lItulos da diwida publica da Uniào ou fidejussbria;

2. fW\Çl banciria;
3. SCJUro-JArantÍl.
t 2~ .... pranuas a que se r.ferem o, numeros I • 2 do parágraCo anterior, quando

. exigidas, 010 excederia d. 5'70 do valor do contraIo.

• 11.- com 1t'daçlM dtltrmUIIJda pio Dtcrtl&-ki n,- 1.)48. tSt· 2-1-1·1911.

13! A ,araOlia prestada pelo cOOlralado o;crá liberada ou res11Iuida após a execuçio
do contraio.

• t .'tI com rnlQ(do dr'~lmJn"da p'lo 0«,,,,,.. .n! 1.JtllI. dr 14·'·19&1.

I.~ Nos ca-.olio de COntraiO. que' imponc cnlrC'l!a de bcn~ pela Admimstraclo. dos.
qUlili o comralado fK'ará dr:posil,ario. a g::J.ranlll devera corresponder ao valor desses bcR5,
mdependcnlcme'nle do limite' rcfendo no f 2~.

• t f.fIO «~IC'rltrodo fWID D«rr/o-h:1 n,·Z.J411. dr U·l·/~7

Ar!. 47. A duraçlo do, conlralOs r.gldos.por eSl. Decr.lo·lei ficara adstrila i vigmaa
dos rcspcclivos cr~dllo~. excelo quanlo aos relativos:

• CIPUI ("om '«1«'0 dtltrmmadll ~/o D«rtlo-Itl n~ 2.•~4&. dt 14-7-1981.

I - • prOJtlOS Ou Ir'lVCmmcnIOS incluidm em orçamento plurianuJI. podendo ser
procropdo s. houv.r IOI.r..sc da AdmlOlSlroçao, desde que IS'O lenha Sido previsto na Il<i·
laçtO e 5Cm exceder de S anos ou do prazo ml.llmO para Ilnlo filllado em lei: e

• Ilt'm 1I(1"t'S<YlJlodo ",lo fJt('"o-ltl"·) '48, di 14·1·/987

11 - • prestaçlo d. s.rvlçol a s.r <necu,"da de ror,"" conllOu., podendo I duraçlo
l~lenckr.seao fftcrciclo stgumlt;,),1) d.:o. ~'~,,!_~ncl~ do rc'\.p:O:-CfwO crédllo.
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t l~ ()<; prOlos de IOiclo. de el'p,s de ..ecuçAu. de conclusão e de enlreg•••dmilem
prorrolaç~o a erlleno dJ AdmlOlstr.aç.1o. manudas as demais clausulii\ do contraio. desde
que ocorra algum do\ IlitgUHlICc; mOllvQs:

I. alleraçAo do prc,JCJO ou t~pccificaç~li.pela Admlnlstraçlo;

2. supcrvcniênctoi de f.tlo excepcional e lmpre...·lslvcl. C'Slranho à 'Vomade das panes.
que .lIere fundamentalmente as condll;Oc!l de execuçao do contrato;

3. interrup;10 da c:\ecucao do comralo ou dlmlOuic~odo ritmo de trabalho. por or
dem e no Interesse da Admmlstraçao;

4, aumenro das quantidades micialmcmc previstas no comralo. nos limites permilidos
por este Dccreto-Iel l.rl. 55. i l~);

5. ~mpe(hmenro de exccuçâo do COntraiO, por fato ou aio de lerceiro, reconhecido~
la Admmmrac:lo. em documento comemporãneo à sua ocorrencra:

6. omiss.\o ou atralio de provldéncias a cargo da AdmiOlstraçl0. do qual resulte dlre-
tamenle impccl!menlo Ou relardamento na execuç,ao do contraio.

I 2~ Toda prorrogaç10 de prazo deverá ser jusuflcada por escrilo e previamente aUlo-
rizada pela aUloridade competenle. ..

I ]~ O limir~ de cinco anos. a que se refere este artigo. nao se aplica aos conlralos de
concculo~ direito real de Ul;,O. de obra púbhca ou de 5erVlço pubhco, bem assim ao~a)o
Clçlo de bem imbvel, p.rl o ..rvlço pubhco.

• • J~ ('um ,rdor'u d~l~rmlfl(JdaPIlo Drc-rrlo--Ir, n- 2.J". úr }4.1.1'"

An. 48. O regime jurídiCO dOli contraros admml5lralivos. inslIIuido por este DecmOo'
lei, confere i Admini'\lraç~o, em relaçao a eles, a prerrogativa de:

, - modificá-los unil.,er.lmenle par. melhor .dcqu.çAo ás fin.lid.des de interesse
público;

11 "- C1uingui·los, unilaleralmente. nos casos especificados no inc. I do ano 69;
III - fisc.lizar·lhes • e.ecuç30;

IV - Iplic.r s.nçOes mOliv.das pela mexecuçAo. 101.1 ou parcial, do Ijusle.

Art. 49. A decl.r.çAo de nulid.de do COnlr.'o administr'l1vo opera retroaliv.mente.
Impedindo os efeilos juridicos que ele. ordlnanameme, dn'eria produzir, atem de descanso'
lIluir o. ja produzidos.

Para,raCo umco. A nuhdade n!o ~-.onera a Adminislraç!o do devcr de indemzar o
conmuado. pelo que esle houver e:ll:ttutado ate a data em que ela for declarada, contamo
que nAo lhe seja impullvel. promovendo-se I responsabilld.de de quem lhe deu causa.

• PIlTWtrr1.fo IHIK'O <'OM rrdardD dnr,mmoda pt/o D«trll>W' n!' 2.348. dr 1tI.'.
IPII7.

SEÇÃO 11

DtI formaliV1(ão dos conlrtllos

AfI. 50. Os contraias e 5a1S adhamemos serl0 lavrado.. nas repaniçOes inlereuadas,
.o1UC manieTA0 arquIVo cronolollcO dos seus autógrafos e reglslro sislemátlco do seu eXlra·
to, salvo os rellllvos I ducHas rUIs sobre ImovelS, que se formalizam por mstrumenlO pu·
btico. de tudo IUnl.ndo-se cbl"" no processu que lhes deu onJem.

Parágrafo único. É nulo c de nenhum efeito o contraio verbal com I Administraçlo.
salvo o de pequenas compr.s de pronlo pagamento.

An. 51. Todo COOlralO deve mencionar. no prdmbuJo. os nomrs das panes e de seus
reprcsenllnu:s. I fmalldade. o alo que au(Onzou I sua·lavralura, o número do processada
Itcnaçlo ou da diSpensa, • 5uje.çao dos conual.lnles as normas deslc Decreto·lei c As cliu·
sulu contraluais.

"I 1~ A publiaçJo resumida do Instrumento de conUllo. ou de seus adilamemos no
bíirio Oficial da Unlao. que é condlçao mdlSpensavel para I sua efICácia. seri providencia·
da pela Administraçio na mesma d"1 de sua assmatur•• p.r. ocorrer no prazo de 20 (vin·
te) dias, qualquer que sela o SCII vllor••ind. que sem Onus.

• 11.' tom rrdor"" .'tmt,1llIlU".10 /)«,.,0-1<, n.'l.J". dr14.7.,P,7.

• 2· ti vedado atribulf efato< financeiros retrOltlvo< 10< cont"'too reaidos por ""e
Decrelo-Iel. bem .~slm as suas aJtc:raçOo, sob pena de Invalidade do lia e responsabilida4c
de quem lhe deu c.~

t 3~ O dlSPO!l1O nu ~.u it~r ... (J ",otenor nau \e ~p1Jca 305 casos de eXlrema e comprova.
d. ur.énc~, se .. evcnlual demora superior a 4a hor.ll, p.ar.l prnli l."l:Jcbraçâo do contrato.
puder .c:a"'~tarc1anOi InepariJYCHI • ordem colellvOi. ~ saúde púbhcol ou I. segurança naClo·
nll. hlp6C~c em que a sua form.a.hl.o1-;~o dcverã ocorrer no primeiro dia ulIl subsequcme.
convalidando 11 obra. I. comprl ou s.crv1ÇO cUJi. exC'Cuç~o ja se lenha porvenlUra imciado,
pelo seu earáter inadJ.vel.

• f J- «rnf'tnUldo p'lo D«IY/~~'If" 2.J4. tk ],f.]:JP81.

An. 52. O "i~rmo de conlralo" e obna,llbno no ClSD de concOfTtnC11 e no de tOrnada
de preços. em que o v.lor do Contr.1O CACcCa' CZS 2.000.000.00 e f.cullatlvo nos demais.
em que I. AdmmlSlraÇ41:o podt1".í 5ubslllui·lo por outros insuumentos hábeis. taiS como
"cana COnlra1o". ··nOII de cmpenho 'de despe1a". ··aUlonza.çio de compra'" ou "ordem
de u<coçAo de serVIÇO".

t I ~ Seri fornecíd••". interC'So'ldos. sempre que posSlvel, • mmul. do fUluro contra.
lO.

I 2~ Na "an~ conlriro", u nota de empenho de despesa.. , "auloriz.açlo de
compra". Uordt:m de C:ll:a:'UÇ.l0 de serviço·' ou oulros inslrumenlos hábclS. aplica·se, no
que couber, o disposto no .n. 45.

• 12.- rom rrdar;dO"d~t~"runQdo~/o D«rrl(;~ln,- 2.J4. dr 24.7./911.

t 3~ Aplica·se o dlSPOSIO nos arts. 45. 48. 49, ~O. 51 e demais normas ,er.is, no que
couber:

ai lOS contralos de seguro. de fm.nclamento, delocaçAo, em que o Poder Público seja
Ilocatário. e ao\ demaiS cUJo comeudo seja re1.udo, prcdominaOlcmenu:, por normas de di.
reiro privado; 'to

Dl ao, contraI", em que. Umão for parle. como usuaril de serviço público.

• f J"' ~"r~wnlQ(I() prlo lJ«trU;Wl"- 2.348. dr 24-1·1917.

14~ É dl~PC'nQvel o "lermo de contrato" e facultada a subslHuiçlo previsla neste Ir·
li,o, a critériO da Admml"itracoio e IOdependenlemcme de seu valor, nlJS casos de comprai.
com coneita imechala e mtegral dos bens :lllquiridos, dos quaiS n10 resultem obnlaçOCs fu
lura.., inclUSive aslôlstêncla rtcnica.

• 14.- «rntrntodo ptlo fJ«rrlo-kl n" 2.J<I8. dt 14-7-/9&7.

Arl. 53. Epermitido a qualquer licuante o conhecimenlo dos lermos do COnlrato eelce

brado c. a qualquer IOlercs~do, iil obtençlo de cópia aUlcnuclda. medtante o paaamenlo
dolli emolumenlcx dC'\lido!t.

Arl. 54. A Admimsnacâo convocará regularmente o interessado para assinar o tmnQ
de conlrato. aceitar ou rtl1rar o IOslrumenlQ equivaleme, dcntro do prazo e condiçOcs esta·
belecido'\, '\ob penâ de decair do dlrellO à comrataçlo sem prejulzo das sançOes prev15tu no
In. 73.

i t ~ O prazo da c:onvoca~o podera ser prorrogado, uma vez. por ilual pcriodo.
quando liolicnado duranle o seu lran'icur!lO pcllil pane, e desde que ocorra mOtivo justifiCa
do aCCllo pela Adminl5lraclo.

§ 2? ~ facultado" AdmlOl~lraçàu, quando o convocado nio assinar o ··Iermo de con·
Iralo" ou n~o ao:irar ou rcllrar o Ins.lrumenlo equivalente:. no prazo e fi:ondiçOcs cstabeleci
doc;, convocar os licir.amcs remane)Centes. na ordem de c1assificaçao. para raü~lo cm 11ua!
prazo e nas mf"S,mas condiçÔC'~ pr0p0')13li pelo I? claSSIficado. incluslvc quanto lOS preços.
OU revopr a licitaçlo. IOdc:pendemcmeme da cominaçlo prevIsta no art. 71.

• 12.- com rrdardo deltrmlnQdll ptlo O«rrlo-lri 11.- 2.148, tk 11-7·1911.

t 3~ Decorridos sessenla dias d. d.ta d. abenur. das propostas, sem convocaçlo pa
ra a conll1llaçlo, rtcam os licilanles hberados dos compromissos assumidos.

SEÇÃO 111

Da a'r~rDÇl1o dos conrrolos

Art. ~S. Os contrllos reaidos por este Dccrelo-Iei poderao ser Iherados nos squinlCS
casos:

I - unilateralmente, pel. Admimstr.çAo:
dl qUlndo houver modific.,~o do projeto ou das especificaçOes, para melhor adequa

çlo técnica aos seuS obJetIVOS:

bI quando nec';":'r~ • modificaç30 do valor contratual em decorréncJa de aetéscilno
ou diminuiçao quantllallv, de seu obJelo, nos limites permitidos por esle D<aeto-lei;

11 - por Icordo das panes:
Q) quando convallenle ia substlluiçl0 da aaranua de cxecuçlo:
bt quando nccC"UAna a modlflcaçao do rqlme de C:ll:eCUç~O ou do modo de fomeci·

metlto. em flce de ~enflClçlo lecnlca da lIJ.pllcabihdade nos termos COlltrltuais oriPni·
000;

" qUlndo necessá,," • modificaçAo da forma de paprnenlo, por imposiç.to de ciro
CUIlSlincias supcm:ruemes. manll~o o valor iniCial;

di para r~tabeleeerI relaç:lo. que as panes paclUlIam inicialmente, entre OS enarlOS
do contr.tldo e I re, ..buIÇao d. Adm'n1str.çAo pari a IUSII remuneraçao da obra, serviço
OU fornecimenlo, obJOllvando a rnanulençao do inici.l equiliprio econOnúco e flflllll:eiro
do contr.lO.

I t!' O conullldl' faCÕll obriltado a aetll~r. nas mC'Smas condlÇOts contratuais, os
aCTncunm ou lupreuoes que se- (Izerem nas obras. servlços Ou compras. IU~ 2511. do vllor
inlcl.Il do ,0nUIIO, t. no Q\O parllcular de reforma de edifica0 ou de equipamc:mo. Ile o li
mlle de 50'1. pari os seus Icrncllnm.

i 2~ Se no conlrato nAo houverem sido conlempl.dos preços unitincs para obras ou
oerviços esses ..rAo f,..dos med,anlelcordo entre .. p.nes. respellados os limites eSllbele·
cidos no par'arafo anlenor.

t]~ No caso de supresslo de obras ou serVIços. se o contrllldo ji houver Idquirido
os malen.is e poslO no local dos trlb.lhos. deverlo ser pagos pell Admintstraçlo pelos
CUSIOS deaquisiçAo. reaularmente comprovados.

t 4~ No caso de Icresclmo de obras. Sel'Iiços ou compras. os aditamentos cootrlWais
poderAo ultr.passar os lImiles previstos no t I ~ desle .mao, desde q~e nAo haja aheraçlo

•do objeto do contraIo.

I 5~ Quaisquer IribulOS ou encargoslepis. cnados, aherados ou extinlos. apÓ's a assi·
nalura do eanlralO, de comprovada rcpercu5Üo nos preços conrratados, implicaria a revi·
do dcsu:s para mais ou para menos~confonne o caso.

• 13:' toM rrdilf*" drk",.MMlWJo [)«rrlo-I",,~1.SU. IH 14·7·IN7.

t 6~ Em havendo aheraçlo unllalrTal do eonlralO. quc aumenl~05 encargos do cano'
tralado. I Administraçao deverá resl.belecer. por Iduamenlo, o equilíbrio econ6mice>-fi·
raanttiro inicial.

SEçAolV

Dtz U«I4'ão dos contralos

ArI. 56. O coo"ato deverá ser execulado fielmente pelas p.nes, de acordo com os
clausulas .vençadas e as normas desle Dccrete>-Iei, respondendo cad. qu.1 pel.s conseqUên·
Ou de sua inexec~~o101.1 ou parcta!.

Art. ~7. A execuçAo do contr.lo deverá Ser acompanhada e fiscalizada por um repre·
sentlnte da AdmlOlStraç~o. espect.lmente dcslgrw1o.
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Para~rafo úl1ico. o reprcsenljlnte da Admirll~lr.=.ção100{2.:a em :.eg~strcpróprio foda:.
as OCOr:ênclal relaC10lUdas com a execudo do contrato. delerrmnar.do o Que for necessá
rio.i fea:ul.:mucAo d~ fah...~ ou dclellos obscrvado~. ~ decisões e providências que ullra~

passem a sua competência deverão ser sobcll..adas a seus supenores. em tempo bábíl para a
adOÇ.o das mcchdas coovcnlenlcs.

Art. 58. O contralaCio devera manter. no 10c.11 da obra ou serviço. preposto, aceito
pela AdmlO,,"aç10, par> repn::senlo,lo na ote<:Ul;10 do contraIo.

A.n. 59 O contratado e obrl([ado a reparar. corngir. remover. reconstruir ou subSfi·
fuir. as wa\ e.pensas, no lotai ou em pane, o objeto do contrõUo em Que se verificarem ví
CIOS. deralos ou irn:orn:çõn resultantes da execucjo ou de materiais empregados.

Arr. 60. O contratado e responsivd pelos danos causados dlretamenle , Admíníslra
Cio ou a lC'rCC'iros. decorrentes de:' sua cuipa ou dolo na execuci10 do comralO, n~o excluin
do ou reduzmdo essa responsablÍllude a flSCal=ç,to ou o acompanhamenlo pelo brlAo in·
leressado.

An. 61. O conlratado e r",ponsovel pelos cncargos trabalhlSlas. previdenciários. fis
cais e comerciais. r~uhanl~ da cxecuç,\o do conlralO.

I I ~ A anadlmpléncl.il do ronujludo. tom referência aos encargos. referidos nate ani
'o, ""o transfere a AdmmlSlrao;Ao Pública a ""POnsabllidade de seu palamen'o. nem p0

der. onerar o obJelo do comrIto ou resmnglr li regulanuçlo e o uso du obras e cd.r.ca~

çOos. inclusive perame O IlqlSlro de Imb..lS.

• f /- t'O'" tWJ-rlo tHlHtff,1tMJllpno Dtr~/t»-W' n~ 2,J4, • U.1~/N1.

I 2~ A AdmmlS"aç,to podera e>ug.., lamb<:m, squro para ,aranua de pessoas e bens,
de...endo C'H~ tltlSCn'IJ constar do Wll,,1 da hCllaçao ou do· conVlle.

_ j r rem "UJÇI1CJ dnt',mlmlda rw'o lJ«"t~/rl n' 1 J4A. *14-7·/911.

Arl. 62. O contralado. na uecu1;10 do cOntraIo. sem preJ.ulZo das responsabilidades
conulluais e leJils, poderá subconlralar panes da obra. servr.ço ou fornCamel1l0, ale o li..
mi1e admilido, em cada ta500, pela Admlmstraçao.

An. 63. E.eculOdo o ""ntr.lO, o uu obJelo urá recebido:

I - em K' tr:uando de obras t: servlÇos:

al provlsonJ.menlC', pelo rC'Spon~a\'et por seu acompanhamcmo c fJ.scaliuçlo. me~

diante lenno ClrcumtdnClado• .a:.smoldo pel.LS panes. dentro de qUlnu dias da comunJCaÇiO
escrua do conrrillado.

b) definitIvamente, par ~ervldor ou comlsslo designada pela aUIOI"idade compctcmc.
mediante lermo cm:unoolanclado. a\sm.ado pchn pane~. apbc. o decuuo do prazo de obscr~

va('Jo, Ou de vlstona que comprove. adequaçl0 do objeto aos lermos contralUaI", obser
vado o disposto no art. j~,

11 - em se Inuando de compraç;
~ provISOnam(m~.para dcno de poslcnor verifaçlo da conformMiade do malerial

com I especiflcaçào;
b) deflnillvamenle. apó, a veriflcaçAo da qualidade e quamidade do nweriale conse·

quenle aceuaçAo.
I I~ "los casos de aqulSlçilo de equlpamenlo' de Irande vulto. o reccbimenlo Car·$C·.

mechanlc lermo circunstanciado c. nus demaiS. medl.nte ret:lbo.
I 2~ O receblmemo prOVisório ou delinÍlivo n;lo exclui a rcsporlYbllidade ci1ti1 pela

.olidel e segurança da obra, nem a ellco-profl'S1onal. pela perfella e.ccuç,to do conlfato.

t 3~ O pra.zo a que .. refere a alinea b do inC. I deste artilo 010 podai ser superior a
calo e vime dla.s. salvo em casos otCCPCIOlllJS. devldameme Justifladooe pn:vistos DO edllai.

Art~ 64. Poderá ser dIspensado o receblrncmo provisbrio nos seguintes casos:

I -'Jêncros peréclvcis. alimemaçao preparada e aUIfOS IDalenais. a cnlerlO da Admi
nimaçlo;

11 - se('or'IÇOS profislilOnalS;

111 - obras e SCfV>ÇOS de valor alio CZS 350.000,00, desde que nlo se compoabam de
apan:Ihos, "luipamemos e ínslalações SU)OIOS • verifltaç.1o de fWlciooamcDlo e produóvidade.

Pará;rafo único. Nos casos desle amgo, o receb,memo ura fello maI...nle rflClbo.

An. 65. Salvo dosposlçlo em cOnlrorio. constanle do edilal, conVlle ou de alo norma·
uvo, OS ensaios. Ics1cs e demaiS provas etlgidos por normas lecnicas oftciaís para boi! cxe-
c&lÇAo do objelo do conuato correm por coRla do contralado.

1"' 66. A AdmlOiSlraçio reJeilará, no lodo ou em pane, obra. serviço. ou Corneci
mento, se em desacordo com o eonlralO.

• ArtlKD co". rrdordo d~I~'mlnodlJ ~/o DrC'rrlo--lft n.- 2.148. «14-7·'".,.

SEÇÃO V

Da illtxtcuÇ40 e do rtsclSão dos controtos

Arl. 67. A one.ecuç10 100al ou pamal do contraio enseja a sua rescislo. com as conse-
qu!ncias contralUAIS e as prC'Vlstas em lei ou reJulamemo.

Are 68. Comlllucm mOIlVo para rescls10 do conualO:
I - ('I I\lo-eumpnmcnlo de clausulas comran.tal~. CSpccifICaçOeS, prOjelOS OU prazos:

11 - Ocumpnmcmo Irrcgúlar de clausub:s conuilluais. CSpeciflCaÇoeS, projetos e pra~

Z~;

III - a Icnlldlo no seu cumpnmento. levando a Adminíslraçlo a presumir a nI<H:On
c1us.t.o da obra. do serviÇO ou do fomr:clmemo. nos prazos estipulados:

IV - o alraso InJust&faç.do no miclo da obra. scrviço ou forntcimenlo;
V - a parah,aç,to da obra. do $<fVIÇO ou do forn<CImcnlo. sem jusra causa e prévia

comunK:ac10 ~ Adminís.tu,çSo;
VI - a .ubconlraraçAo lotai ou parCllI do seu ObjelO. aassociaçlo do cOOlralado com

OUlfem.a CessA0 ou lflnsferencia. 10lal ou parcial. excelo se admnlda no edilale no conlfa·
lO, bem ""mo a fuslo. C1<1o ou incorporaç.1o. que afetem a boa execuçlo desle;

• 11'''' co'" ffdM;/Io dtl<f"'_ ~Io D«",,,,1ft "! 1.141, .14-1-/911.

'til - o desatendlmenlo das delmninaçOes regulares da aUlondade desi,nada para
acompanhar e fi....hzar a sua otCCU1;10. assIm como as de seus .upenores;

VIII - o eometimenlo reilerado de Calru na sua ex<alÇlo.lI\OWIas na fonna do pa.
raatafo .."CO do an. 57;

IX - a d""r~o de fal~ncia. o pedido de concordata ou a insuuraç.1o de insolYtn·
da civil;

X- a d...soluç,to da sociedade ou o fal<CImenlo do contrllldo;

XI - aalteraç,to social ou a mod,flCll;lo da finalidade Ou da estrulura da empresa.
Q\IC. a jlllZo da Adminl"'lÇ&o, prejudIque a e.ccuç&o do COlllfllO;

XII - o prOIC<IO de IlIulo. ou a emllSlo de cheques sm> suflCacnle provisio, que: co·
rlCl&'l'll.ala • &n$Olvêncll do cOnlrl~do:

XIII - n.Wcs de mleresse do sernço público;

XIV - a supres.s.lo, por pane da AdnunlStraç,to. de obras. serviço. Ou compras. acar·
lCIando lDOdiflCaçlo do valor inicial do conlralO. além do limile pennilido lICIte Decreto
lei (an. 55. I I~l;

. XV - a suspcns.lo da sua ue<:UI;lo, por ordem escrita da Adminislraçao, por prazo
wpcrior a ....lo e VIOle dias. salvo em caso de calamidade pública. Ira'" penurbaç,to da oro
dan illICfIla ou lucrra;

XVI - Oalfaso supenor a novenra dw dos pagamento< devidos pela Adminislraçlo.
da:orrenJes de obras. U<VlçOS ou forno:macOlo Ja rea:bidos ..Ivo em caso de calamidade
pilbloa, aravc pcnurbaç,to da ordem antema ou ,uerra;

XVII - a nlo hbcraç,to, por pane da Admmi.uraç.1o. de áru. local ou objelO para
necuçlo. de obra. serviço ou fO<1lflClnlenlo. nos prazos conualUlÍS.

• /"!" com _110 .,.....-.d.~t. D«n,,,,,.. ... :1.141, • U1./f!'7.

Art, 69. A rcscisao do contraIo poderá ser:

I - delmninada por alo unilalera! e cscnlO da Adminisuaçlo. nos casos enumerados
llOO incisos la XIII do lnllO lnlenor;

11 - amialvel. por acordo enlre as panes. reduzida a termo no processo da licilaçio,
dade que haja conveníencia para a AdmtnlstraçlÔ;

111 - jlldicial. nos lenno. da IeglSlaç,to prOC"SSuaI.
I1 ~ A rescislo administrativa ou arnilivei devera serprccedida de autorizaçlocscnta

e fundamenlada da aUlocidade compeleOle.

I 2! No caso do inc. XIII do ani,o anlerior será o contratador...arcido do. prejuízos
rqularmenle comprovados. que houver sofri<jo. lendO. ainda, dtreilo a:

I - cIcvoIuç,to da ,arlnlia;

11 - papmentos devidos pela exccuçlo do COOlralO &Ié a clala da rcscislo;

111 - pa,amenlo do CUSIO da desmobiliz.açlo.

An. 70. A rescisl0 de que traia o inc. I doanlgo antenor acarreta as seJuintes conse.
qiléncias. sem prtjullo das sançoes prevIstas nesle Decret~Ie,·

I - assunçlo imediala do objeto do conuato. no eSlado e local em que se encontrar,
por alo prÓprio da AdminiSlr"lo;

n - OcUpal;10 e ulilizaç,to do local. instalaçOcs, equIpamentos. maleriale pessoal em
prepdos nl cltecuçAo do conlrato, necessários à sua continuidade. a serem devolvidos ou
ressarcido. posleriormenle, med.ameavahaçao;

111 - e.<cuçlo da garanlla éônlr31ual, para r...arcim...., da AdministrlÇlo e do, va.
Iores das muh~ e indenizaçlo a ela devidos;

IV - relenç10 dos crédllos decorrentes do contraIo. ale o limite dos prejuizos causa.
dos à AdminimaçAo.

I I! A aplicaç10 das medidas previ'las nos incs. I e 11 fICa a Cril~riO da Adminima.
çlo, que poderá dar continuidade á obra OU servil;o por execuça<> direta ou indireta.

. I 2~ É permilido á AdminimaçAo, no caso de concordala do contralado, manler o
cocuralo. assumindo o conrrole de cielcrmínar alividades neassári;"s i sua cxecuç1o.

I 3! Na hipbu:se do inc. 11 deste anigo. o alo devera ser ,recedido de aUlorizaçlo ex.
pn:ssa do Minimo de Estado compelente.

CA,InJLO' IV

DAS PENALIDADES

Art. 71. A recu,a injusra do adjudicatário em assinar o conlralO. acellar ou rellrar o
inslrumento equivalenle, dentro do prazo ~tabclccido pela Admlnlstr,vto. caracteriza o
descumprimento lotai da obrigaçAo usumida, sujeuando-o às pelUlidades aludidas no
m. 73, ainda que nAo lenha ~ido caso de licillç,to.

• AnllO com tw:kJçdo d~l"múuu:ltl pdo !>«rrIO-B n! 2.JII. 11124--7./9&7.

Pará,rafo único. O disposto nesle anilo nAo se aplica aos Iicilantes convocados nos
~ dos aru. 23, t 2~. e 5-4. t 2~. que n10 aceilarem a contralaç10, nas mesmas condi.
~. InclUSIve qUlnlo a prazo e preço. das propo,tas pelo pnmmo adludlcalano.

• P.rd,,,,/o IinK'O tlrtnC'fntQdo ptlo Dt-crtto-It; ft,-1 348. di 14-'./P81,

Art. 72. O alraso injustificado na e.ecuç,to do contraIO sujeilará o comratado à mui.
.. de mora, rtuda na forma prevista no inslrum~nloconvoclf6no ou no contraio.

f I! A mulla a que alude este artIgo n10 Impede que a AdmlOlstraç,to rescinda unila.
.mfmel1le o conlralO e aplique as oUlras s.ançOes previstas nesle Oecrelo-lei.

~ 2~ A muha será desconlada dos pagamenlos 011 da garanlla do respeclivo coOlralo.
ou. aInda, quando for O c15o. cobrada JudIcialmente.

. • An..73. Pela ine~ecuçlo10lal ou parCIal do conlralo a Admmimal;lo poderá, laran.
lida prév... def"",. aphcar ao COntUladO as selumles sançOes:

• Capua co", tWillC60 dl/~'muUIlU p,Jo D«rrlo-k, n~ 2.341. ~t ]1.7-/011

I - advenfncia;
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n _.. nl"&IUi, ;la ,c.,Dkol :.--,;: ...·'Lol. dO m3'~ :j(.t:..UO cOn\'OCaiOnO OÜ nc· .:omr1ilOi

11I - su.penslo I.mporiria d. panicipaçlo .m licitaçllo • impedimenlo d. conlraw
CGllI a Admini.lraçllo. por prazo nllo superior a dois anos:

IV - declaraçllo d. inidon.,dade para licitar ou contralar com a AdmiRlmaçlo Fede·
ral. enquaRlo perdurar.m os mOlivos del.rmlnanles da puniçlo ou alé que seja promovida
a rcabililaçlo. peranl. a propria autoridade que aplicou a penalidade.

• li"" com m/orlo «",mm«ia pr/o Dtrrtlo-It, n." 1.J46. d.14-7·/9IJ7.

f I~ ~ a muha aphcada for .uperlor ao valor d. , ..anua prestada••Iém da perda
de\la. responderA o alOtr...do pel••ua dIferença. que serA desoontada dos PI,ameRlos
~ualmcnledevidos pela Adminrmaçlo ou cobrada judICialmente.

f ~~ AuançOes previst.. nos incisos I. 11I e IV desl. miJO poderio ser aplicadas jun·
_Ie com a do inçioo 11. facuhada a def.... prévIa do Inler....do. no respeclivo preces·
00. 10 prazo de 5 dias illN.

• 11~ ""'" m»rlo d.,tr",,_ pr/o DtrfPIo-lt. n," 1.m. « U-7.19IJ7••

t 3~ A sançto CSlabdecida no inc. IV é de competõncia exclusiva do Minimo de Esla·
do. facullada a def... do interessado no respecl ivo processo. no prazo de dez dias da abor·
lI..a ele vim.

An. 74. As sançlles previsw nos ines. JII e IV do mia0 anterior poderio também ser
aplicadas u empresas 011 profission.is que. em rmo dos contr.los re,ido. por esle Decre
..lei:

I -pralicatem. por meios dolosos. fr.ude fiscal. no recolhimento de quaisqu.r uibu·
lOS;

11 - prallc!rem .Ios i1icilos. visando. frum.r o. objetivos d. licilaçllo:
11I - demonstr.rem RIo possuir idoneidade para contrat.r com a Adminislraçlo. em

virll,de ele lIos i1icilos pralicados.

.OOlTULOV

,DÓDIREITO DE PETiÇÃO

An. 75. Dos aios da AdminiSlraçlo Feder~ deco~enlesda aplicaçlo desle Decreto
lei cabem:

I - rccuroo. no prazo de cinco di.. úteis • contar da inlimaçlo do alo ou da I.vralura
da .... llOS casos ele:

4Il habililaçlo ou inabilil.çlo do Iicilante:
bl julpmcnlo das proposLas;
ct lIlulaçlo ou revoJacllo da licilaçlo;
/I) indeferin\cnlo do pedido d. in.scriçlo.m rcaimo cadaslral••ua .ltcraçlo OU canc:&

1lmen10;
ft n:scislo do CORllaIO. a que s. refere o inc. I do an. 69. aplicaçlo das penas de ad·

vcnfncia. suspenslo lemporiria ou d. mult.;

11 - represc:nllçlo. no prazo d. cinco dias úleis da intimaçllo d. decisao relacionada
CGllI o objeto da Iicilaçlo ou do Contr.IO. d. que nlIo caiba recurso hierárquico;

11I - pedido ele reconsideraçlo. de decíslo do Ministro de Estado no caso do t 3! do
1ft. 73. 110 prazo de dez dw Úleis da inlimaçlO do alo.

• I! A intilnaçio dos IIOS r.fcrido& no inc. I. a1incas b. co e •• desle aniao. Cllcluld.. os
ele advenhlcia e muha ele 1DOr~. e no iac. 11I. será relll mcdllllle publlcaçlo no Diino on·
cial da Unilo.

t 2~ O recurso previsto na alinea 11 do inc. I desle anllo lerA efeito suspensivo. A au·
loridade competenle poderl. mOlivadamente e presentes razOes d. inleresse público. atri.
buir ao recurso Inlrrpmto ericJ.cl. susperwva. nos cuos prCVIsros nas alíneas be "do inc. I
eIesleanÍJo.

. t 3~ Imerposlo Oft<:urso. será comunicado -os demai.licilanles. que poderio imPUI:

..lo 110 prolo de anca d... uleis. .

t 4~ O recurso será dirl,ido á aUloridade superior. por intermédio da que pralicou O
110 ncorrido. a qual pod.ra reconsiderar sua decisao. no prOlo de cinco dias úteis. ou. nos·
IIIIICSIIIO prazo. fazê-lo subir. deVIdamente inrormado. l'oesle caso•• cleci.lo deverá ser
proferida dentrO do prazo de cinco dIas úleis. conlado do recebimenlo do recurso.

CAPITULO VI

DISPOSIÇOES FINAIS E TRAN5ITORIA5

Arl. 76. N. conl.lem dos prazos eSlabelecidos neste Decreto-lei. excluir·..•• o dia do
ÍIIicio e inçluir....Ao do vencimento.

Par"raro único. Sb se iniciam. v.ncem os prazos ref.ridos nesle arrllo em dia de ex·
pedia!le no brllo ou n. enlidade.

• hml,nifo ';"..-0 «'~l.WIltHlo,wlo i)«r,u;k, 11.- 1.J4. dr 2.-.1·1P17.

An. 77. A Adminimaçllo.b pa,arA ou premiara projeto desde que o aulor ceda os di
mlos patrimoniais a ele rel.livos e possa utiliza-lo d. acordo com o previsto no re,u!amcn·
10 cs. concurso ou no aJusle par••ua .Iaboraçllo.

Parqrafo único. Quando o projelodlSser respeilo. obra imalerial. dec".ler tecnol6
1Iico,InsuSCCIivel de privilégio•• cess~odos direilo, IDciuirA o fornccim.nlo de lodos os da·
dos. documenlO< e elementos de informaçllo perrinentes • lecnologia de concepçlo. desen·
voIvimenlo. fixaçlo em suporre fislCo de qualqu.r natureza e aplicaçlo dz. obra.

An. 71. Quando o objeto do Conlr.IO inleress.r • mais de uma enlid.de pública. ea
Ilcrá ao brJlo COntralant•• peranl. a enlidade int.r....da. responder pela sua boa CllllCU-
elo. fiscaliuçlo e pagamento. '

"

i'arigrafo único. Fic. racultado á entidade inler....da o arompanhamento da t::t::-.:
elo do contr.lO.

An. 79. O conllole das despesas decorrenles dos cORtr.IOS e dem.is inurumenlos re·
lidos por este Dccrelo-I.i serA reilO pelo Tribunal de Cont.s da Unilo. na forma da le,isIa·
çlo pertinente. ficando os orgias int.ressados da Admlmslraçllo responsáv.1S pela ~....ons.
lraçlo da Ieplidade • r.gularidad. da dcspesa ••xecuçlo. nos I.nnos da ConslllUlÇ1o e
ICIII prejuizo do sisl.m. de controle int.mo ncsta previslo.

I I ~ Qualquer Iicit.nte. contratado ou pessoa fi.ic. ou juridica POder. representarao
Tribunal de Conlas contra irregularidades n. aplicaçlo desl. Decreto-Ici. para rInS do dis
POSIO nest. ani,o.

t 2~ O Tribunal de Contas da UniAo. no .x.rcicio de sua compelenci. de controle da
adminislraclo financeira e orçamenlária (arl. 70. f§ I~ • 3~. da Conslituiçlo). poderá expe
dir inslruçlles complemenlares. re,uladoras dos procedlmenlos licilltorlOS e dos conlrllos
administralivos.

Arr. 80. O sislema inslituído nesl. Decr.lo-Iei nlo impede a pré·qualirlC3ç1o de Jici.
lanl" nas concorrencix:r d. grande vullO • alia complexidade lécnica.

Parilraro único. A ulíliuçAOdo Slslema previsto nesle .lIiIO. por palie d. brJlos 011
enlid.des da Administraçlo Fed.ral. estar. subordinada .os crilérios fixados .... RcpIa
1Sen10 proprio. pelo Poder Executivo.

• _,1'If!0 ÚllKO co", tw/<Iria ih,""" ... Ptlo Dtrrr/O-'" n~ 1.346. « 14-7
1967.

Arr. I •. Os brglo. da Administraçlo poderio .xpedir nonnas peculiares u' suas
obras. serviço•• compras e alienaçOes. observada. as di.posiçOes eIesle Dccrero-lei.

P.ri,ra'o único. As n~rm.s a que se rerer. este anilo. apó••provaçlo minist.riaI,
clevcrlo ser publicadas no Diário OrlCi.1 da Unilo.

• "',àI'l1jo ';'IIKO «Tnuftlo-do ~/o D«1Y1f~kt1I.-l.J". d~U1..1"7.
Ali. 12, Aplicam·", a' d,,~Oesdesle Decrelo-Ie,. no que couber. aos convtnios•

acordo.. alusles e OUIlOS InSlfumentO, con,éncres. celebrados por brllos C enlidades da
AdminislraçAo.

• An .-mIIt(Io__ :.lo DtrrrI...It, ~."1.m. Ih 14-7·/967.

AlI. 1). As obra' rvIÇO'. compras e .lIenaçOes realizados pelos bralos dos Poderes
LcalSlall\o. JudlCLlno e do Tnbunal de Contas re,.m·se pelas normas d.... Decr.lo-Iei,
ao que couher.

'An..... A AdmID"..açlo promoverA. n. form. a ser eslabelecida em re,ulamento.
_. conf.rêncla' e palemas que v.sem a dirimir dúvidas. a rixar d".IrW:s para unifor·
IIIC apbcaçllo dnl. Dccreto-Iei. d.vul,ando as declSOes de conl.údo normativo.

An. IS. ApI,cam·se aos Estados. MuniciplOS. Dislrito Federal. Territllrios as nonau
.,aIS estabelecida, oesle Dccr.lo-Iei.

Paral'afo único. As entidades tneaeKlnadas nesle mia0 RIo poderio:
, ......pb.r OI Ca>Ol de dispensa. delncx",btlidad•• de vedaçlo de hcnaçlo, nem osli

Dtes _1m05 ele valor fiudos pasa as dIVersas modalidades de licílaçlo;
bt rcd~zlr OS prazos de publicidade do .dltal ou do convi,•• nem os estabelecidOl para

a interposiçlo c clecislo cs. recursos., •""""'0 .~Irll ... lI'dtIfIo «.._,_ P'kJ DtrrrI.'" n~1.m. «14-7.
/fI7.

Ali. 16. As sociedades de economia misl•• empresas e fundaçOes públicas e demai.
entidades controladas dlr.la ou indiretamem. pela Unillo. e pelas enlldades rer.ridas no ar·
IÍIO .nlenor. ale que «Inem reau!alllCnlos proprios. devidam.nte publicados. com procedi·
meDlOS ....tivos SImplifICados e obsorvinaa dos principias básICOS dalicilaçlo, mcluSlve as
vcdaçOes conlilUs no parlarafo únICO do ano 85. rlC.rllo ,uJCitas u disposiçOes deste De-
cnto-lei. '

• An/lo.- m»r"__"./0 Dtr,.,.,.Z; ~~ 1.341. «1#-7·/"7.

I I~ Os brglos públicoS e as sociedad.. ou enlldades conlroladas. direlli ou indireta
tnCRI•• pelo Poder Publico. para as aquislÇOes de equipamentos e m.leriais e r.alizaçlo ele
obras e scrvíços. com base: em políllca Industrial. d. desenvolvimento tccnolbgico ou seto
rial do Governo Federal. poderio adorar'modalidades apropriadas. observados. exclusiva·
tnCRIe. as dirClrius qa referida politica e os respcclivos reauJamentos.

• I/~.- m/tIfIo ., ,"_Pt/o Dtrrr/o-It, li! 2.J6O, « 16-11-1967.

I 2~ Os rqulamenlos a que ....r Sl. anigo. no 1mbilO de AdminlSlraçlo FedcraI,
após aprovados pela auloridade de aivel ministerial a que csliverem vmculados OS respecü.
_ ór,aos. sociedades • entidades. deveria ser publicados no Otário OrlCial da Unilo.

• I r. __ rwI..ia .,""'_ p<Io Dtrrr'o-It, n~ 1.360. Ih 1i-1I-/9117.

An. 17. O Poder Executivo rICa autorizado a rever, pcriodic:amcIIl., os valores rIU
doa IIOS atU. 16,21.22. 52 e 64 dc:st. Dccrcto-Iei.

Paraarafo único. Os valores r.feridos nesle ani,o. Il,depcndcnl.mcnle da rcvisAo nde
autorizada. seria aulomallcamente corngJdos. a panir do primeiro dia úlil de cada lrimes
tre civil. a iniciar·.. pelo de oulubro a dezembro d. 1987'. tomando-se por base. variaçlo

.das Obripç6es do Tesouro Naciona~em compasaclo com a vigorante na data de vil!ncia
e1este Decre!o-lei. desprezada no resultado ranal a fraçlo Inf.rior a CzS 1.000.00.

• hdtI'!fo _Jé'o «mI:tIIJ«io Pt/o Dtrrtto-lti n."1,m. «1#-7·'''7.

An. U. ,O.dispÕsto neste Decreto-lei nlo se aplica ulicitaçOes••os conlratOS, illJlatto
radas e assinados anleriormente á s... vi,i:ncia.

• An/lO com m/..Io r/t'_,fIIId. P'kJ Dtrrr/"'''' ~~ 2.341. «1#-7·19117.

,.,..,.ro ünico. Os contralos relativos a ImóvC'ls do Jnlrunõnio da Uni.lo conllnuam
a rq.r·.. pela. dlSposiçOC. do Decr.to-I.i n~ 9.760. de 5 de set.mbro de 1946. com suas aI.
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cotejo cem o oiploma legal vigent~, foram Jntroduzidas consoante a es

trita observância das diretrizes ditadas por Vossa Excelência, a saber:
_ conceIto de Administraç~o dotado de amplo espectro, a SUD

$umlr não só os órgãos públicos, as autar~uias, as empresas públicas,
as sociedades ~e ecn~~mia mista e as fundaç~es públicas e~iste~tes ~as

esferas da Uni~o, aos Estados, OC Distrito rederal e dos Municípios,
mas, também, as respectivas empresas controladas (ar~. 19);

_ imposição de que o procedimento licitatório e a contrata

ç:i.~, 'relativos a obras, serviços, ~u compras, sejam precedidos ele pes
quisa de prpç~s e Qualidade, inclusive nos :asos de inexigibilidade e

dispensa de llcitaç~o, e s~mpre sob pena de nulidade dos atos ou con

tratos realizados e de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa
(arts. 5P e 7p );

- elenco exaustivo dos serviços técnicos profissionais espe
cializados (art. 9P)õ

- extensDo, ~s situações de inexigibilidade e dispensa de li
c1taçlo, da norma a dispor devem as licitaçOes efetuar-se, prereren

. cialmente, no local em que se sitUe a repartiçDo interessada (art. 13);

- redefinição das modalidades de licitação, abrangendo a do
convite a~ situações atuais de tomada de preços (art. 14);

- obrigatoriedade de que, nos casos de concorrência e de con
vite, a Ad~inistração publique, na imprensa oficial, o nome do licitan
te vencedor. cu do contemplado com a adjudicação direta, bem Qs~im as
condições de preço, quaiidade, pagamento e prazo, aceitas (art, 15);

- indicação mínima de hipóteses de inexigibilidade da licita
çlo (art. 17):

- lnserçlo, dentre as s1tu8ç~es em que dispens'vel a licita
algumas às quais hoje prevista a inexigibilidade desta, como a
de atuais hipóteses de dispensa (art. 18);

- imperiosidade de serem justificados, em ato próprio condi_
clnnado a ratiricaç~o de autoridade superior. todos os casos concretos
de inexigibilidade, e quase todos os de dispense, de licitaçDo, bem as
ai_ obrigatoriedade da publicação, daquele ato e dO que o haja ratifi_
cado, na imprensa oficial, antes de efetivada a contratação direta

.(art. 19);

i'ICJ'{ çlo, de
exclu$Jo

novembro de 1 986, - consideraçDo indispens6vel, no julgamento de propostls a
e 55, item lI, da consignare~ preços excessivos ou inexeqüiveis, dos dados colhidos na

pelq~!sa de preços e qualidade antes realizada, a cada caso (Drt. 24);

- exlgencla. quanto aos contratos relativos a compras, b~ras.

ou serviços, de grande vulto, e complexidade, ou alta complexidade téc

nica, de acompanha~ento por servidor, de nivel superior, especialmente
designado pela Administraçao, merecendo registro a circunstância ~e

qUI, nas hipóteses de alta complexidade técnica, impende designação
de técnico de elevado grau de especillizaçlo na matéria (art. 41);

_ asseguramento de prévio' direito de defesa ao contrata~o,

nas hip6teses de rescisão contratual admiAistrativa (res5alva~as as re
sultantes de razOes de interesse do serviço'público) e de apllcaç~o,

'quele, de sançaes previstas em lei ou contrato (art. 52);
- necessidade de que as ~inutas de edital, como as de contra

to, conv!nio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, sejam objeto de
exaMe e pronunciamento conclusivo do serviço jurídico do órg~o, ou en
te, envolvido, indispensável. também, tais exame e pronunciamento ccn
C1U51vo, prévios, a cada vez se trate de inexigibilidade, ou dispensa,
de licitaç~o, como de rescislo contratual administrativa amigá.el
(art. 54).

Calcado nesse elenco de proposiç~es, o projeto preco~iza nc~a

vislo da relevante matéria, sob prisma de maior rigor na ação admin~s

trat1vI, c9locando-a, sempre, em runç~D do efetivo cumprimento dos ci
t.~es constitucipnais, em especial dos princípios da legalidade, mo=a

11dade, igualdade, i~pessoalidade e publicidade.
Respeitosamente,

.,
l· 'I 11 '/,', . t.. ~,,

. I.. \-, ,'. 01",,;•• .. .., .'

Senhore. Mem~ro. do Congresso Nacional,

IctaÇé:... c"os rcl.t1y~ a ilpcrliilr.';OC:s de crtdno interno ou t,'(ler;o C',,=It':br.d05 peja Uniio 011
• ~lCC$slo de laranua do Tesouro Naciooal conllnuam relidos pela Ic,i.laçlo perlinente.
apllClndo-sc este Dcaeto-Ie,. no que couber.

• ~(I i"'JJN:J IICrncmllldo ",Jo D«rrlD-kl"~2.J41. Ih 24-1./911

Art. 19. Este Decreto-Iei eOlra em vilor na data de SUl publicaçlo.

~'. 'lO. Re~oiam.sc asdlspo.içOe. em eonlrárío. espccialmenle as do CódiiO da
c:mabihdade Publica da UOIlo rcrereOles a licilaçlo e contratos: o an. I~ do Decrelo-Iei
I. 1'5. de 23 de.f~ereirodel967; o~ ans. 125 a 144 do DecrClo-lei n~ 200. de 25dcreverei.
rode 1967; a lei n..5.456, de 20 de )unhode 1968; oan. I~ da lei n~ 5.721, de 26 de OUlu·
Mo de 1971; e a leI n~ 6.946. de 17 de sclembro de 1981.

Irasllía, 21 de novembro de 1986; 165~ da Indep"'"!~naa e 98~ da República.

JOSÉ SARNEY

Mensagem D" 715

No; lerinos do anigo 61 da Cons!ituiç~o Federal, lenho a honra de submele:
Aelev-.<da delibe~ação de Vos,as Excel1:ncias, ac'-'mpanô,ado de Exposiç.o de Motivo. dos
Sonhores Minist:'o ue L:~tadG d:t Justiça e Secrecário :.1-1 Administração Federal. o anCXL:

projeto de lei cc .'!lolemt:nmr que "Estabelece no:mas kf;rais de HeitaçUo e contrata,:?!: ."

lWtoriza os EstacJs. ioglslar ,obre questões especiflcas.'

Bra!l1ill, em 5 de dezembro de. i9~ ..

:~~.' '.y:.\',:.~:c, .•. ,.':.';
1.- ,\.~. • ..\,.

!Mcelentissiao Senhor Presidente da República.

A ed~çDo do Decreto-lei nP 2 300, de 21 de
com rundam~nto nos artig~$ 8P, item XVII, letra "e",

constituiçDo revogada, suscitou acirrados debates.
O Id\ento da Carta de 1 988 superou a celeuma ent~o protago

nizada, ao estabelecer que compete ~ UniDo legislar, privativaMente.
sobre nar.as gerais de licitação e contratação, em todas as modal1da

d.s, paFa a ac~jnisttaç~o públjca, direta e indireta, nas diversas es
!~ras~de goYer~o. e empr~sas sob seu controle, cabendo ~os Estados, se
devidamente a~torllados pór lei COMplementar, legislar sobre questões
aspecíficas re:at!v.s à 'matérla (artigo 22, XXVII e seu par~grafo úni
co).

Oe outro lado, n~D se pode olvida: que a adminlstraç~o põbli
em. dlret~ e indireta, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados,
do Distrito fe?eral c·dos ~unicrplos deve preceder, necessaria.ente. as
luas obras. ser~içDs, compras e alJ.enBções de processo de licltaç;}o,
que as.egur~ igualdade de condições a todos os concorrentes (inciso XXI
do artigo 37).

ObjetivaMente, em race da pr6pria .istemática constitucional
vigente, parece aconselhável registrar que não se considera a opç30 pe
la presente prcoosta normativa imune à crítica.

A qualquer sorte, ta~bém em prestigio aos principios consa
grados nO·caput do artigo 37 da Constltuiçlo _ de igualdade, impessoa
lidade, moralidade e publicidade -, arig~ra-se adequada a iniciativa
que objetive a unificação das nOraas gerais concernentes à licitação e
aos contratos da Admlnistra,Do pública, a'partir da imperiOsa necessi
dade de dar-se concretude ao novo ordenamento constitucional.

Nesse exato horizonte, encarta-se o projeto ora submetido a
Vo~sa Excelência, cuja elabcração ~ai norteada pelo QU~, de no~mas ae
r.1s, 5e contém no Decreto_lei nP 2 JDO, de 1 986, diploma este oriu~do

do trabalho SérlQ de Eminentes publicistas. procedendo-se aos necessá
rios ajustes, trazenoo-se inovações.

Assim pr~sidida a concepç~o do texto, merecem ressaltadas as
proposlç~es mais expressiva&, aquelas Que, guard;ndo originalidade em.
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Aviso nO 1,397 - ALISO.

-z.CGISLAÇ'AO CITADA. ANEXADA rCLA COOIIDEJiAC'ACI
DAI COM/SSOCI r1I1MAN&NTEI

Brasm.. 6 de dezembro de 1991.

Senhor Primeiro Secretârio:

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem dn Excelentlssimo Senhor

Pre<idente da República, acompanhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministro de

Estado da Justiça e Secret:!rio da Administração Federal da Presidência da República,

relativa a projeto de lei complementar que 'Estabelece normas gerais de licitação e

contratação e autoriza os Estados a legJslar sobre questões especificas'.

Atenciosamente.

RESOLOÇÃO N° 17. DE ] 989
AproV6 O RegImento Intemo
d8 tAml1f/J dos Deputlldos.

TItulo lU
DAS SESSÓES DA CÁMARA

. CAPITULO I
Disposições Gerais

Art. 66, As sessões ordinárias terão normalmeílte <3uruçiÍtó de dn
co horas. inidando-se às nove horas. quando convocadé'c piFe! lIr. <,.,,1as
feiras. e. nos demais dias da semana, às treze horas e trinta minutos,
compreendendo:

1-sessão de debates. às segundas e sextas-feiras. que constarao
de:

11) Pequeno Expediente. com duração de sessenta mmutos impror
rogáveis. destinado à materia do expediente e aos oradores inscntog
que tenham comunicação a fazer;

b) Comunicações de LIderanças. com duração de sessenta minutos
improrrogáveis. salvo o disposto no § 3< do art. 84. destinadas ao debate
em tomo de assuntos de relevância nacional:

c) Grande Expediente. com duração de cento e oitenta minutos
improrrogáveis, distribuídos igualmente entre os Deputlldos inscritos;

d) Comunicações Parlamentares. desde que haja tempo. destinadas
II representantes de Partidos e Blocos Parlamentares. altemadamente
indicados pelos Uderes: •

• -lessões deliberativas. às terçllS. quartlll e qulntas-felras. que
constlIrbo de:

.) Pequeno Expediente. na formll da alineall do inciso IInterior;
b) Orllnde Expediente. com durllçÍlO de noventa minutos Improrro

ghveft:.distnbuldos na fOl1TlII dll alinell c do Inciso anterior;
r:) Comunicllçáes de I.JderllnçllS. na forma dll lIlinea b do Inci!lo

anterior;
d) Ordem do Dia. com durllçÍlO de noventa minutos prorrogáveis.

para apreciação dll plluta da sessão;
~) Comunicllções Parlamentares. nll forma da alinell d do Inciso

anterior.
f l' O Presidente da C&mllra poderá determlnllr. a fim de adequar

os periodos de discussilo e os deb<:tes e deliberações do Plenário M
necessidllJes dll Cllsa. que a OrClem do Dia dlls sessões àe terçllS,
quartlls ou quintas-feirlls tenha durllção de cento e oitenta minutos.
llbollndo-se o tempo deslinlldo llOS oradores do Orande Expediente.

f 2' O Presidente d<!l C&mafll. de ofício, por propostll do Cdégio
de Uderes ou mediante deliberação do Plenário sobre requerimento
de pelo menos um déCImo (lOS Deputados. poderll conVOCllr penedos
de sessões extraordinlmas ~c!usjvamente cieslinlldas 11 discussão e votlI
Ç80 d<!ls matérills constantes do ato de convocação.

f 3" Durante os penodos de se5SÓeS 11 que se refp.re O plll'lígrafo
anterior. não 'serão realizadas sessões ordinárias nem funcionlU'áo as
Comissões Pennanentes.

(PUBLIQUE-SE. DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO § l' DO ARTIGO

216 DO REGIMENTO INTERNO, ENCAMINHE-SE A COMISS~O DE CONS

TITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇ~O E " MESA).

Acrescenta parágrafo ao artigo 66 do Regimento Inter~

Câmara dos Deputado~.

5 40 - Os 15 (quinze) dias que antecedem o término '

da seasao legislativa ordinária, bem como os 15 (qulnze) dias que
antecedem a interrupçao e~ 30 de junho, na sua totalidade, serão

sessOes deliberativas e destinadas, exclusivamente, à discussao e

votaç!o das matérias constantes da Ordem do dia.

MARCOS COIMBRA
Secretário-Geral d.

Pre<idência da República

PRIMEIRA SEClIETARIA

e"J.LU:l=_J "'Qjs.ohw
~á'i'.G'P1' d. MUO'~) 'I;.' .
~ Vi"'-' v-.. ", :-<.J.... "-O.pulado INOdN OUVEl

'''m.'''o Sacr.tdrio

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO. 99, DE 1992
(Da Sr. Jõrio de Barros)

Art. 1Q - O Artigo 6b,do Regimento Interno da

Clmara dos Deputados passa a vigorar acrescido do seguinte p~rágr~

fo,
"Art. 66 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado INOCE:-JCIO OUv'EIRA
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
Jl.lW.!.LlM!E.

Art. 20 - Esta. resolução entra em vigor na

sua publicaçao.

data de
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106, DE 1992

Art. 3R ~ Revogam-se as disposições em contrário. (Da Mesa)

JUSTIFICAÇAO Inatitui o Código de ~tica e Oecoro Parla~ent~r.

o ~~úmulo de matérias de relevância que vem se veri
ficando prejudica, sobremaneira, a efiçiênclA e eficácia dos tra
balhos além de nao atender às prerrOqatLvas básLcas desta Casa. A
fixação dos 15 (quinze) dias que antecedem os recessoS apenas pa~a

deliberaçOes de matérias constantes da Ordem do Dia, ocasionarlam

a desobstruçao da pauta e o cumprimento do calendário legislativo.

sala das Sessoes, em . . ,J '.' I.: $

&----U
á'õã:ro DE Bl\RROS

(PUBLIqUe-sE. oEcqp=roo Q ,·.zo PO!UISTD .0 , ,. 00
ARTIGO 216 DO REGlr."HO I~rõRNO. ENCAMIN"õ-SC ~ :c
MI~SaO DE CD~STIT~I;40 E :U9TIÇA E DE REG~ç40 E A
MESA) ,

A Cimara dos oe'?Jtados resolve:

. CAPíTULO I

Art. lsr No exerdcio do l'MIl&t:o, o Dep-Jtado atenderá às pres

criçoos const.itucionais ~ reçimeneais I! às contíd.u "toste CÓdigo, su:eita;:

~.se aos p:-ocediment0.5 e medidas disciplinares nele previstos (RII art. 231).
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~. '21 são "-vere!! fundamentai!! do 'Deputado:

I - ptalI:)'Ver a defesa dos inter.lIaeoS populare,s. e naci~

f 2" Não se incluem na proibição constante do inciso 11

dlreçio ou gestão de jornai.!" editoras de livros e similares.

a

Mia:

11 - zelar pelo ~rilfK)r~nto da ordem ~titucional e leq~

do ~I., pArtie:ulatDente dai iruttituiçães delf'lOCráticu .. repce.s.ntatiVa5, ..

pela p"arrogativu do Podotr Le9ialativo:

1II - exercer o Nndato can dignidade .. r ....speito i coiai! públ!

ca e i venta"- popular:

IV - apreaentar-a. i Câmar. durante u aessãea l~isl.tivlL5 o~

diniria • extraordinária .. participar d<U5 se15sàea do PlenÁrio e das reuniões

de Ca:niasÃo de que seja mrtftbro, além das ze:ssõe" conjuntas do Congresso

.....ional.

Art. SI Considera-se incarpatível can li ética e o decoro

parlAlllentar:

I - o &buJ5o da.s prerrogativas COI1!Ititl:cionais M8equradas ao.s

....crc. do CongreMO Naciun.al (CF, art. 55, § li: RI, art. 244, i 21, I);

11 - • percepção de vantagl"M indevidas (CF, art. 55, S 11 :

U, art. 244, S 2', 11), tais como doações, benefíci~ ou cortesias de ~

p:eau, grupos econômicos ou autoridades públicas,ressalvadas brindes aetn

valor econõmico;

111 - a prática de irregularidades graves no desepenho do ~

dato ou de encargos dele decorrentes (RI, art. 244, S 22, III).

I - "-_ a expedição do diplomo:

CAPITULO II

DAS Ym\ÇtleS lXJlI'I'l'llCICRUS

PU'~rafo único. Incluem-ae entre as irregularidades grav.s,

para. os. fins deste artigo:

I - a atribuiçao de dotação orçamentária, sob a forma de

aubv.nç5es aociais, aoxíli05 ou qualquer outre rubrica, a entidade. ou in!

tltuiçôes d~ quais participe o Deputado, seu cônJuge, c~ira ou pare.:

t., de l:In ou de outro, até o 'terceiro grau, bem CClftl:) pes.eoa Jurídica diret.

cu indiretamente por eles controlada, ou ainda, que aplioue", os recur.!os

~bidos em atividades que não correspondam rigorosamentei:s suas finalid;!

de. estatutárias:

11 - a criação ou autorização de encarg0.5 em tenro.s que, pelo

NU valer ou ~las características da errpresa ou entidade beneficiada ou co.:
tratada, ~U1 resultar M' aplicação ineevida de recursos públicos.

11 - até o trigi.sillO dia seguinte ao encerramento do prazo para

-.tnga da Declaração do Il'l'Ç05to de Renda da.5 peuoas fíeica.s: CÓpia da

Dec:laração de n:poeto de Renda: do Deputadó e do aeu cOOJuge ou carp:mhelra:

111 - ao assumir o mandato e ao ser indicado snerrbro de Canü5~ão

"r:maMnte ou Ten-porária da casa: Declaração de Atividades Ecl:::JrÔUCM ou

JIIrofiMiana.ia, atuais ou anteriores, ainda que delas oH' encontre trar.sitori!.

-.nte .!a-stado, can a respectiva remuneração ou rendimento, inclU8ive quai,!

quer pegamentoa que continuem a aer efetuados p'r antigo empregador:

IV - durante o exercício do mandato, em Comi.:5são ou em Plenário,

ao iniciar-.se apreciação de matéria que envolViii direta..nente .eeU5 inter.~ses

patrblOnia.is: Decl.araçâo de Interesse, em que a .seu exclu:sivo

crit'rl0 declare-ae inpedido de participar ou explicite AS razões pelu

cau-i., • seu juízo, entenda c:ano legítima sua participaçio na diaCU55io e

votaçio.

Art. 6' O Deputado apresentará ao Conselho de ttica e Decoro

ParlAmentar as :!~uinte5 declaraçé)e.s obrigatórias periédicM, para fins de

OII'Pla divulgação .. publicidade:

,I - ao a-sslITIir o IlWldato, para efeito de ~se, e nov~t.a die

Antes das.eleições, JlO último ano da legislatura: ~aração~ Bene te PontP.5

de Rax1iI e "Passivce, incluindo todoG ae passivos de sua própria respon.satJll,!

dàde, de seu cõojuge ou cOlrpal\heira ou de pe!l~'jôrídicas por. eles direta

CU indiretamente controladas, de valor igual ou auperior a sua remmeração

-X CQlD o.putado:

aplica a
prel!5ence

CAPITULO III

llCll "'!'OIS lnlmARIas A !TIa & NJ llEO:A:l PARLAIIEm"AR

I 31 Ctlnsi"-rom-se peSa0a8 juridicu àa quaia aa

vedaçio referida na .línea "a·, do inci:lo 11, para os fins do

c6digo, 08 !'Undoa de Investimentos Regional•• setorial••

II - "-_. poaae:

a) ••r proprietário" controlador ou diretor de enpresa

que goze de flivor decorrente de contrato can pe.:55Oa jurídica d. direit.o

p'íblico, OU nela exercer função remunerada:

b) ocupar cargo ou função de qJJe seJa demis.sív.1

at nut.., nu tiltidade3 referida.! no inci.:5o 1, -.!";
... c) patrocinE' causa em que Hja interes~ qualquer da.s

~'!~a a qüe se refere o inciso I, -.!-:
d) aer titular "- lMia "- ... ca'9D ou _to público .l~

tivo 1C!'. ut. 54: RI, art.. 231. § SI).

I 21 " proibiçio CONStante da altn..a "a" do inciso I

de o Deputado, cano pessoa física, seu cônjuge ou cClITpaJlheira ..

judélicu dir..ta ou indir..t ....nte por eles controladas.

I 1- Conaider.am-s~ incluídaa 11M proibições previ:stas nas aI!

neu -.- e "b· do inciso I .. "a· _ -c" do inciso 11, para os fins do pr!.
aente CÓdigo de etica e Decoro ParlMlentar, pessoas jurídicas de direito

pdv.ao controladas pelo Poder Público.

.) flrNr ou Nnter contrato com pes,soa jurídica de dire!

to público. Autarquia, empcesa pública, .sociedade de economia mista ou

~••• conc..ssion'ri& de .serviço pÚblico, salvo quando o contrato obedecer

• cláusulas unifoa.s:
b) aceitU' ou exercer' cargo, f\1l\çio ou errprego rernuneraõo.

1nc1uaive 08 de que .eja dellisalvel ild nutUlD, naa entidades constantes ca

al1nea anterior;

I - celebrar contrato com instituição financeira contra!!

da pelo Poder Público, incluídos ,nesta vedAçio, ali~ do Deputaào cetrO peSSOl'

fI.iea, .eu cônjuge ou ccrrpanheira e pte550a5 jurídicas direta ou indir,!

tlrll'lef1te por ..les controladas:

11 - dirigir ou 9trir ~t"e.H., órgãos e meioa de ~

nicaç~, considerAdos Cc;::m:J ta! pessoas jurídicas que indiquem .m .nu cojeto

KlCial a execuc;io de .l5erviÇ05 de r~iodifusão &OnOra ou de sons .. ill'lagens:

III - praticar Abuao do poder econômico no prOCI!S50 eleitoral.

S II !: permitido ao Deputado. bem com::> a .eu cênjuge ou =
panhe:ir~, n'W:Ivimentar contas e manter ch.ques eSpKiais ou garantic:bs, de v~

.J.ee....~ econtrato de cliusulaa ooifot"1TleB, nas instituições financei
r_ r.feridas no inciao ,I. -

I II Caber. ao Conse.lho de ttica e Decoro Parlamentar dili9.~

clu para a publicação « divulgação das Declarações referidas neste Artigo,

pelo llenOS nos seguintes veículos:

I - no Ól:9io de publicação oficia! - onde Mrá feita aUA p!:

bUc:açio integral:

II - ... 1JII jornal diário de grande circulação no' Estado a que

~rtenç. o Parlamentar - en forma de Aviso resumido da publicação feita no

ózgio oficial:

, 111 - no Programa ·Voz do Brasil"/Câmara doa: Deputados na fo!.

.. do inciso anterior.

I 21 Su prejuízo do disposto no parágrafo anterior poderá qual

9*' cidadio 801icitar diretamente, mediante requerimento à Mesa da Câmar;,

~ informaçõea que .. cont..nh... nas Declarações apresentadas peloa '
, Doputadoa.
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que a CâJMra

rII):

caráter r,!
(RI. a:t. 246•

Art.'. As RW."didu ài:sc:iplinare.s Ão:

a) _ertêdcia,

b) ansur.:
c) perda temporária do exercício do mndato:

d) perda do llla1lddto.

Ar1;. 8' A advertência é medida di!lciplinar de ~t~ncia do

Presidente da Câmara .. do COO$elho de ttica e Decoro Parlamentar ou de C2,

lliaio.

~. 9' A CI!ru!ura será verbal ou escL"íta (RI, art. 245).

f 11' A censura verbal será aplicada p:210 Presidente da Câmara..

do con..e-lho de !:tica ou de Canissão, no ânbito desta, quando nio couber pe"!
l.idade Jnai.., grllvt'" ao Deputado que:

I - deixar de observar, salvo rr.oti'.'o justificedo, 05 dav~r.s

inarentes «o tMndato ou 05 preceitos do RegllMnto Interno;

JI - praticar atos que infrinj&m as I:'t.gras da b:,ja conduta nu

depenclineias d~ Casa:
tIl •- perturbar a ordem das 3e'!58ÕeS ou da.s rcmniÕ2.s (RI, art. 245,

, lI).

§ 21 A cet3ura escrita será i~ta pvlo conselho de ~ic& •

Decoro Parlamentar e horrologada pela ~eSil, se outra cominação mais grave nio

c:oubltr, .0 Deputado que:

I - usar, em di3CUrso ou propo.$ição, da expi:es15õea atentatórias

do deeoro parl.M!'lentar:

11 - praticar ofeMM físicas ou rr..orais, a qualquer pessoa, no

edif!cio da Câ..-.ara, ou df!sacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a

..... ou comissão, ou os re.!lpRctives C'r~.sidl?i1te,!lj (RI, art .. .245, § 22).

Art. la corusidera-.se incurso na .sanção de perda tett'ÇClrária de

exercício do mandato, quando não for aplicáveol penalidade mais grave, o !'!
putado que:

- reincidir ilM hipÓteses do artigo antll!Ceõente (RI, ar:t. 246,

I):

11 - praticar transgr:e~iograve ou reiteraoa aos preceitos do

RegilN!nto Interno ou de!Ste CÓdigo, especia11l1ente quanto à otJservância dcJ

dio_to no art. 61 (RI...rt. 246. rI):

111 - revelar cont~údo de deb3tes o~ d21iheraçi5e.s

ou Ccadasão haja resolvido devam ficar: 8ecreto.'S (RI, art•.246,

IV - revelar int'ortrldçÔf?s e documentos oficiais de

..rv.ado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental

IV):
v - faltar,.em zroti1JO jU5titicado,. dez sessões ordinárias

ccnucutivas ou li qua['enta e cinco intercaladas, dentro da :sessão legislativA

ordinária ou extraordinária Ctu, art. 246, v).

Art. 11 serio punidos c:om _ perda do ....ndato:

I - • infração de quelquer dl:ts proibições constitucionai. r.t~

rldas no ~t .. 31 deste Código (CF, art. 55: RI, Art. 240, Ih

11 - • prática de QUalquer dos lItM contrários à étic. e Ao

decoro parlamentar capitulachs nos: arts. 4' é 51 de~te CÓdigo (CF, art. 55:

III. _rto. 229. 240 e 244):

111 - li intração da disposto nas irlCiso.5 111, IV, V e VI do art.

55 "- constituição.

CAPl'IULO VI

m l'R:laZSO DISCIPLTIlAR

Art. 12 A sanção de que trata o art. la será decidiõa pelo Plen!

rio, e • .scrut:ínio secreto e PJt' maioria simpll:!s, ll".iêdiante provocação da

Mesa, do Conselho de teica ou de Partido Político representado no COngresso

Nacional, na forma. prevista nos arts. 14 e 15 exc~t1Jada a hipótese do par!.
grafo único deste artigo.

Parágrafo úni~o.. Quando se tratar de infração ao indl!lo V do

art. ~O, a .sanção será aplicada, dê ofício, pela Mesa, re:5guardado, em qua!,
...c;uer cuo, o princípio da arrpla defesa.

Art. 13 A peràa dO lMndato será àec:idida pelo Plenário, .:n ~

crutínio !iecret~ e pGr maiçria absoluta de votos, medidllte iniciativa da MrBb

do Conselho de ttica e Decoro parlamentar OU de Partido político representadO

no Congresso Nacional, na fot1M prevista 005 art.!5. 14 e 15 (CF, Art.. 55,

, 21 ).

'.r~rafô único. OJando se tratar 62t infração aos incisoe: 111,

IV. V do art. 55 da CorustitU1Çio,. ,. sançio l5erá aplicada, de ofÍcio, pel.a

til.., re'9uardado, em qualquer caso, o princípio da aftÇla defesa.

Art. 14 OferKida repre.e.entação contra Deputado paI: (ato suje,!

to • pena de perda do mandato ou i pena de ,perda tetf\Xlrária: do eJ.:ere.ício

do Nndato, aplicáveis pelo Plenário õa cãmara, .ser'; ela Inicialmente encam!

Ilhada, pela Mesa, ISO Conselho de !tica .. Decoro Parlamentar resaalvadas u
hJpÕteaes do .rt. 17, quando o process:J tem orlqem no Conselho.

Art. 15 Recebida a representação, o Conselho observat'á 05 a,!

guine.5o procl!dimento.s:

I - O Presidente do Conselho, ,s€mpre que considerar necessário,

deaignará 3 (três) rneffbt'05 tltulares do meamo para corrpor Comissão de In<:;".Jér,!

t~ destinada .. p['OftOver as devidas apurações dos fatos e das responsab1.lid,!

det:

11 - constituída, ou não, a Comissão referida no incbo anterior•..r. oferec:da cópia da representação ao Deputado, que terá o prazo de cinco

Ms:sõea ordin:irias para dpre.sentar defesa escrita e provas;

111 - esgotado o ptazo sem apresentação de defesa, o Presiàent@

do Conselho nomeará defensor dativo para ofereci-la, rei!bríndo-lhe igual pr!,

10:
IV - ap['esentada a defesa, o Con.sdho ou, quando for o caso,

• CoIr)i.!lsão de Inqu~rito, procederá as diligências e a instrução probatória

QUI! enttmder neces$ádas, findas as q-.:ais Pl'oferirá parecer no pralo de cinco

..~ões ordinárias da Câmara. sa.lvo na hipÓtese do art. 19, concluindo. pela

pl'OCedência da representação cu pelo arquivamento da mesma, oferecendo-se, na

p:imeira hip5tese, o ProJeto àe Resolução apropriado para a declaração da pe!.
da do mandato ou da suspensão tertp:lrária do exercício do mandato:

V - Itftl caso de pena de perda do mandato, o Parecer do Conselho

de ttica será encaminhado à CCfliis:são de COl\5tituição e Jtmtiça e de Redação

para exame ooS aspectos con.s:lttJcional, legal e Jurídico, O que deverá ser

feito no prazo de Clnco sessões ordir:.árias;

VI - eoncluída a tram1tação I'Y.) ~21ho de ttica e na Comissão

dR CCn5tituição f!' Justiça ~ de Redação, .secá o procesSQ encanunhado à He.sa

dA cimara e, ~ vez iido no expediente, será publicado no Diário do Congre!,

e:t • distribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.

Art. 16 t facultado ao Oeputado, em- qualquer caso, constituir

advogado para sua defesa, a este assegurado atuar em todas tu! fases do ~

cesso.

Art. 17 Perante o Conselho de ttica e Decor-o ParlaJfli:!ntar, ~

rão .er diretamente oferecidas, por qualquer parlal:'lent."r, cidadão ou
peasoa juridica, df:!núncías relativas ao descwrprimento, por Deputado, de pr!.

c:eitcs contidos no Regimento Interno e n~ste Código.

§ l' Não serão recebida~ denúncias anônimas.

t 2' Recebida _ denúncia, o Conselho prOCl'Overá apuração pc,!

liminar e slJr.lária dos fatos. ouvindo O denunciado e providenciando as di1i

gineias que entender neCeSSárlAS, dentro do prazo de trinta dias.

. S 31 Considerada procedente denúncia per fate- 3ujeitc li medidas

pcevistas nos artigos 32 e 9~ ceste CÓdiço. o Conselho pr: overá:sua. d?li

caçio, nos tet1\'lOs ali estabelecldos. Verifica."1CO tratar-.•e de infraç5es

incluídas entre as hipóteses õos arts. 10 4! 11 procederá na fot"C'\a õo art. 15.

§ 4' Poderá o Conselho, independentemente de denúncia ou re?r.!

...ntaçio, prOllCtver a apuração nos ternos deste artigo, de ato ou c.r.ú.ssão ~:'r.!

buí.do a Deputado.

Art. 18 Quando U1'II Oêputado far acusado por outro, no curso de

una discussJo ou noutra circunstância, &! ato que ofenêa .sua honrabiHdade,

p:xle p«Jir ao Presidente da edmara, do Conselho de Ética ou ce CCft".1.ssào, ~e

apure a veracidade da argüIção e o cabimento de .sanção ao ofensor. no C3SO

. de bprocedência da acusação.
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Art. 19 As apurações de ~at:;):s e de rel'5ponsabilidades previstos

Mate CÓdigo poderão, quando • .sua natureza assim o exigir, ser solicit3daa

ao Ministério. Público ou às autoridades policiais I por intermédio da. Mesa t:t.

Câznara, caso em que serão feitas as nRCemriu .-Japtações noa proceãimentos

• 1'10I pr.zos estabelKidos neste Capítulo.

Art. 20 O ~a80 dillCiplinar r~ul.",."tadoneat. CÓdigo nio

..ri interrarpido ,Pela renúncia do D1PUt~' ao seu IMIldato, nem aerio pela
__ eli4idas &5 SAnções eventualllWJ1te aplicáveis ou HWI efeitClS.

Art. 21 (llando, ... razio das JNltériu r~uladu Mste eódigo,

~ injustamente atingidas a. honra ou • imaq.m da casa, de lIeus éraica ou
dIt qualquer dos .eus nnbros, poder.ÍI o Cooselho de ttie• .eoUcítar • l5eaa a

lnter:vençio da Procuradoria ParlamentAr, noa tenros previ.tD6 no art. 21 do

llegi-mo Int.rno.

CAP1= VII

Art. 22 COlrpet. ao Cons.lho de ttic:•• Dec:o::o P.r1.....,t.r ••lar

pela obaervância dos preceitos deste CÓdigo .. do Regift'lil'nto Intemo, atuando

no aentido da preservação da dignidede do IMIldato parlAmentar na Cilnara c:1l:»

Deputadoa.

Art. 23 O cons.lho _rÃ c:onatituldo por quinze _08 titul!

r-. • igual número fã suplentes, eleitos para ftlndato de doia anos, observ!

do. quanto po5s1vel, o princípio da proporcionalidade partidária t o rodízio

entra Parti<los Pol1tic:oa ou Blocoa Parlillllel1t.ar... nio rapr.aantadoa.

f II OI tlderu P.rtidários aubmet.rio à Ilesa OIJ naMI. dOII

<. Dlputadoe que pretenderem indicar para integrar o conselho, na Jnedida das

.~ que c:cuberem ao reapec:tivo Partido.

'21 Aa indicações r:eferidal no parágrafo anterior acrio ACC!!
PMhacSas pelas Declarações atualizadu, de cada Deputado indicado, onde COI1!.
tario as inform~u;ões referentes aos seus bens, fontes de renda, atividades

ec::cnêIü.cas e profissionais, nos teI1n05~ incisoe I, 11 e 111 do art. 61 de,!

t. CÓdigo.

f 31 Ac:oapanhario, ainda, cada indicação, \IM Declaração asa!

~ peio PresidRnte da Me~, certificando a inexistência de quaisquer regi!.

.tro., nos Arquivos e Anais da Cãmaral referentes oi prática de quaisquer atos

OU J.n:egularidades Cllpítulados nos artigos 8- e 11 deste CÓdigo, i~t_. da legial.tur. OI! ..""ia l~bl.tiv. em que t_ oc:cn-ielo.

I 4' caberl i f"e84 providRnc:iar, durante c. _se. de fevereiro

• aarço da pC'Íl'Il'ira e da terceira 8.~S 1~i8latiYu de cada legi8latura,

• eleiç'io doe. rettbcos do Conselho, obeervadu, no que couber, as nor1MS C'C!!

ttélu no art. 71 elo Regin""to Int.rno.

Art. 24 Enquanto não apr'ovar re'9uluento eapteIf1co, o CClI'\Hlho

cbMrvará, quanto i organizaçio interna e ordHI de Nua tr&balhoa, u diaP2

.tçõe:a ngift'ent.ia relativu AO tuncicn8lM'nto das comiasõe., inclusive no

qlae diz ~••peito i eleição de NU Presidente. dHignaçio de RelatorRa.

f II OI _ros elo conaelho ••tario auj.itoa. 80b pona da it!
di.to 'dRaligamento e aubatituiçio, li ob3ervar A discrição e o aigilo iMrR,!!

tu i nature1:a de .ua funçio.

f 21 seri .utomaticament. dealigado elo cons.lho. o _ro que

nIo CClq)8recer, sesn jW5tificat~v., a 3 (tris) reuniões, ccnaeçutivu ou não,

b.- aliai. o que faltar, ainda que justificadamente, • Nia de 6 (Hia) rR,!!

nlÕta, durante a ..saio le-gislil.tiva.

Ar1;. 25 O COrr~edor da diIoor. portic:ipari das delibor.çõe. do

CI:ln.aelho de ftica e Decoro Parlamentar, can direito a voz e voto, carpe'tindo

lhe pccmover u diligências de sua .úçada, neca:ssáriu AOS eaclarec:i.Jnentos

dcII f.tCl5 inveaUgados.

Art. 26 O Drç-.>to Anual da C1mar. c:onaignari dotaçio .apeei

fica, CClM c. rec:uraoe necessários ~ publicação cJaa Declaraçõe. Cl%igatóriu

_latas no art. 6".

Art. 27 Esta Re.soluç~o ..ntrari tiO vigor: n. data de ~ua publi

~io, .•plieando-ae, can a5 necessárias adaptações, .aos mandatos.. c:ur.!SO,

.. dillp05içõe~ doa inci.os r. II • lIr elo art. 61 • do § "" do art. 23. não

Mndo apliCÁveis aos JJeSltOS as regras estAbel.cida:i no § 3~ do art. 3-. nos

tnc:i_ I • II do art. "" elo Regi...nto Int.rno.

Art. 2lI Fic:... r.vogadoa o f 31 elo art. 240 do R~i..nto _Int.rno

• deMi. diçoaiçõea ... contrório•

LEGISLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAC~O

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988'

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

-------------_._--_.
Seção V

Do. Deputados e do. Senadores

......--_ ..-._._....•._----------------_._-_... -_ .._.
ArL54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:
li) firmar ou manter contrato com pessoa juridica de direi·

to público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quan·
do o contrato obedecer a cláusulas uniíormes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remune
rado. inclusive os de que sejam demissíveis adnutt..,n, nas entida·
des constantes da alinea anterior;

I - desde a posse:
li) ser proprietários, controladores ou diretores de empre·

sa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa juridica
de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis aá
nutum. nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades a que se refere o inciso I, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo. .

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador;
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no

artigo anterior; .
! D - cujo procedimento for declarado incompalívél com
o decoro parlamentar;

m- que deixar de comparecer. -em cada sessão legisla·
tiva, li terça parte das sessões ordinârias da Casa a que pertencer,
salvo licença ou missão por esta autorizllda;

ri - que perder ou tiver suspensos os direitos pollticos;

V - quando o decretar 11 Justiça Eleitoral, nos casos pre·
vistos nesta Constituição;

VI - que sofrer condenaeão criminal em sentença transi-
tada em julgado. -

§ l' É incompatível com o decoro parlamentar, além dos
casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção
de vantagens indevidas.

§ 2t Nos casos dos incisos I, 11 e VI, a perda do mandato
será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Fede
ral, por voto secreto e maíoria absoluta. mediante PJ.Qvoca~ão
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da re!>pecUYa I'\esa ou (;" p<lrtido V,)lilico representado no Con.
gresso Nacional, assegurada ampla ddesa.

§ 3' Nos casos previstos nos incisos 111 a V, a perda será
declarada pela Mesa da Casa respectiva, de oficio ou mediante
provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPOTADOS

Título I
DISPOSIÇÓES PREUMINARES

CAPiTULOm
Das Sessões Preparatórias

Seção I
DaPosse dos Deputados

Art. 3" O candidato diplomado Deputado Federal deverá llpre·
sentar iI Mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu Pllrtido, llté o
dia 31 de janeiro do ano de instalação Je cada legislatura, o diploma
expedido pela Justiça Eleitoral. juntamente com a comunicaçáo de seu
nome parlal)lentar, legenda partidária e unidade d.a F.ederação de que
proceda a representação.

.................... -- .. ,""-""""-,,,, -- -------- ----------------- .- ..
§ 3" A relação será feita por Estado. Distrito Federal e Territórios.

de norte a sul, na ordem geográfica das capitais e. em cada unidade
federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com as
respectivas legendas panidárias.

Ar!. 4' As quinze horas do dia I' de fevereiro do primeiro ano
de cada legislatura. os 'candidatos dIplomados Deputados Federais reu·
nir.se·ão em sessão preparatória. na sede da Camara.

§ l' Assumirá a direção dos trabalhOS o ultimo Presidente. se
reeleito Deputado. e. na sua falta. o Deputado maIs idoso. dentre os
de maior número de legislaturas.

§ 2' Aberta a sessão. o Pre5idente convidara quatro Deputados.
de preferência de PartIdos diferentes, para servirem de Secretários e
proclamará os nomes dos DeputaClos diplomados. constantes da relação
a que se refere o artigo anterior.

§ 3' Examinadas e decididas pelo PreSIdente as redamações ati
nentes il reiação nominal dos Deputados. sera tom"de o compro/nIsso
solene dos empossados. De pé tcdüs os j.Jrbentc5. c Pr:s;dente proferira
a seguinte declaração: "Prometo manter, cJefender e cumprir a Consti
tuição. observar as leis. promover o bem geral do DCWO brasileiro e
sustentar' a união. a integridade e a Independencia ao Brasii". Ato conti·
nuo, feita a chamada. cada Deputado. de pe. l' rallftcdrá dizendo: "Assim
o prometo", permanecendo os demais Deputados sentàdos e em silêncio.

§ 4' O comelJdo do compromisso e o ntual de sua prestação
não poderão ser modificados: o compromissando náo poclera apresentar.
no ato, declaração oral ou escrita nem ser empossado atraves de procu·
rador.

§ 5" O Deputado empossado posteriormente prestará o compro
misso em sessão e junto à Mesa. exceto durante período de recesso
do Congresso Nacional, quando o fará perante o Presidente.

§ 6" Salvo motivo de força maior cu enfermidade devidamente
comprovados. a posse dar-se-a no prazo de trinta dias. prorrogável por
igual periodo a requerimento do interessado. comado:

1-da primeira sessào preparatória para instalação da primeira ses
são legislativa da legislatura:

li-da diplomação. se eleito Deputado durante a iegislatura.
• IIJ - da ocorrência do falo q'Je a ens~Jar. p"r convocação do Presi
dente.

§ 7° Tendo prestado o compromIsso u,na vez. ê o Suplente de
Deputado dispensado de fazé·lo em convoce ;()es subsequentes. bem
como o Deputado ao reassumir o luqar. sendo a sua volta ao exe'~icio
do mandato comunicada a Casa pelo Prt's.dente.

§ 8' Não se conSIdera investIdo no m"ndato de Deputado Federal
quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais.

§ 9" O Presidente fará publ!car no DialJO do Congresso Nacional
do dia seguinte a relação dos Dq1Lrtarlos investldo~ no mandato. organi·
zada de acordo com os critérios fixados no § 3' do art. :;I'. a qual,
com as modificações posteriores, servirá para o registro do compare-

cir""'m'IO e verifIcação do quorum necessário á abertura da sessão. bem
como para as votações nominais e por escrutinio secreto.

._ _ _ ···········s~~-li-------·---·-·_-·-_ .
Da Eleição dll MeSll

._..- _----.--_ __..------ .
Ar!. 7- A eleição dos membros dll MeSll fllr-5e-6 por escnrtinlo

secreto, exigida maiorill llbsolulll de votos. em primeiro escrutinio, e
rnlliolÚl simples. em segundo escrutinio, presente 11 maiorill absoluta
dos Deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades:

1-registro, juntoà Mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos
previamente escolhidos pelas banclldas dos Pllrtidos ou Bfócos
Parillmentares IIOS cargos que. de IIcordo com o princípio da represen
b5ç!0 proporcional, lhes tenham sido distribuídos;

I-chamáda dos Deputados para 11 votação;
m- cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada umll s0

mente o nome do votado e o cargo 11 que concorre, embora seja um
só o ato de votação pará todos os cargos. ou chapa completa desde
que decorrente de IIcordo partidário;

ri- colocaçáo. ~m cabina indevassável, das cédulas em sobre
cllrtas que resguardem o sigilo do voto;

V- colocaçáo das sobrecartas em quatro umas, à vista cio Plenário,
dUllS destinadas à eleição do Presidente e as outras duas à eleiçáo
dos demais membros da Mesa;

VI-acompanhamento dos trablllhos de apuração, junto à Mesa.
por dois ou mais Deputados indicados à Presidência por Partidos ou
Blocos Parlamentares diferentes e por candidatos avulsos;

VII-o Secretário designado pelo Presidente retirará as sobrecanas
das umas. em·primerro lugar as destinadas à eleição do Presidente;
contá·las-á e, verificada a coincidência do seu número com o do::. votan
tes, do que será cientificado o Plenário, abri·las-á e separará as cêdula$
pelos cargos a preencher;

VlII- leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados;
IX-proclamação dos votos. em voz alta, por um Secretário e SUll

anotaçáo por dois outros, à medida que apurados;
X- invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inci

so DI:
XI- redação, pelo Secretário. e leitura. pelo Presidente. do resultado

de cada eleição, na ordem decrescente dos votados;
XII-realização de segundo escrutínio, com os dois mais votados

para cada cargo, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absolul!l;
XlII- eleição do candidato mais idoso. dentre os de maioc número

de legislaturas, em caso de empate;
xrv- proclamação, pelo Presidente, do resulllldo final e posse ime

diata dos eleitos.·

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

Título 11
pOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

CAPITULOm
Da ProcurIJdori" P"r/ament"r

M. 21. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover,
em colaboração com a Mesa, a defesa da Câmara. de seus órgãos
e membros quando atingidos em sua honra ou imagem perante a socie
~'.em rmão do exercicio do mandato ou das suas funções instituo
ClOnalS.

§ I' A Procuradoria Parlamentar será constituída por onze mem
bros designados pelos Presidente da Cãmara. a cada dois anos, no
início da sessão,legislativa. com observência, tanto quanto possível. do
princjpio da propprcionalidade partidária.

§ 2' A Procuradoria Parlamentar providenciará ampla publicidade
reparadora, além,.da divulgação a que estiver sujeito, por força de lei

~ de decisão j~di'Cilll, o órgão de comunicllçilo ou de Irr.prensa QUt
Yel~r 11 mllténa ofensiva à úsa ou a seus membros.

. ~ 3'. ": Procuradoria ~arlamentar promoverá, por intermédio do Mi
ru~téno Púbhc:~. da ":dvo:a.cla-Qeral ~a Uniáo ou de mandatários advocll'
~CIOS. 1I~ m.edlda~ JudICIaIS e ext.raJudicil.lis cllbíveis para obter IImplll
.epar~ç~o~ inclUSIve IIquela 11 que se refere o inciso X do alt. 5' ~
Conslilull;llO.
........................................................- _- __ -..- ~ --.. - -..
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'Htll::;'W
OOS DEPUTADOS

CAPITULO I
Do Exercício do Ml1ndato

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. --; - - -- -- -- --_ "' .
Art. 229. O Depumdo apresentará à Mesa. parll efeito de posse

e antes do término do mandllto. declarllç~ de bens e de SUllS fontes
de renda. importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar
a inobservãncia deste preceito.

M 231. No exercício do mandato. o Deputado atenderá às pres
crições constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Etica
e. Decoro PlIrlamentar. sujeitando-se às medidas disciplinares nelas pre-
VIstaS. ;

.§ l' Os Deputados são invioláveis por suas opiniões. 'palavras
e votos.

§ 2' Desde a expedição do diploma. os Deputados n~ poderão
ser presos. salvo em flagrante de crime inafillnçável. nem processados
criminalmente. sem prévia licença da Câmara.

§ 3' O indeferimel)to do pedido de licença ou a auséncia de delibe
ração. no caso do parágrafo lInterior. suspende a prescrição enquanto
dur/lf o mandato.

§ 4'. Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Su
premo Tnbunal Federal.

I 50 Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre in
formações recebidas ou prestadas em razão do exercicio do mandato.
nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam infor.
mações.

.. § 6' A. incorporação de Deputados às Forças Armadas. embora
militares e 1I1Oda que em tempo de guerra. dependerá de licença da
Ornara.

§ 7' As imunidades parlamentares subsistirão quando os Depu
tados forem investidos nos cargos previstos no inCISO I do ar\. 56 da
Constituição Federal.

I 8" Os Deputados não poderão:
1-desde a expedição do diploma:
11) firmarou manter contrato com pessoa juridica de direito público.

IlUlarquia. empresa pública. sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público. salvo quando o contrato obedecer
a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo. função ou emprego remunerado. indu·
sive os de que sejam demissíveis I1d nutum, nas entidades constantes
da alínea anterior;

D- desde a posse:
11) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que

g'J"e de favor decorrénte de contrato com pessoa juridica de direito
público. ou nela exercer função r~munerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis I1d nu/um,
nas entidades referidas no inciso 1. a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades
a que se refere o inciso I. a; .' .

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato publico eletivo.

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

CAPITULOm
Da VClcáncil1

Art. 240. Perde o mandato o Deputado:
1-que infringir qualquer das proibições constante~. do art. 54 da

Constituição;

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

§~" A ~ep!esentaçâo. nos casos dos incisos J. lI.e VI. será encami
nhada ~ Comlssao de Constituição e Justiça e de Redação. observadas
as seguintes normas:

1- rec~bida e processada na Comissão. será fornecida cópia da
representaçao ao Deputado. que terÍl o prazo de cinco sessões para
apresentar def~sa escrita e indicar prOVas;

li-se a defesa nâo for apre.entada. o Presidente da Comissão
nomeará defensor dativo para oferecê-Ia no mesmo prazo;

III-apresentada a defesa. a Comissão procederá às diligências
e à instrução probatória que entender necessárias. findas as quais profe.

rirá parecer fiO prazo de dn<;o S'~ssõe5. concluindo pela procedência
da representação ou pelo arquivamento desta; procedente a represen
tação. II Comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido
da perda do mandato;

IV - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
uma vez tido no Expediente. publicado no Diário do Congresso NacioTlCl1
e distribuído em avulsos. será incluído em Ordem do Dia.

CAPfTULOV
Do Decoro PI1r/l1mentl1r

Ar\. 244. O Deputado que descumprir os deveres inerentes a seu
II'Illndalo. ou praticar ato que afete li sua dignidade. estará sujeito ao
processo e às medidas disêiplinares previstas neste regimento e no CóCi
go de Ética e Decoro Parlamentar. que poder" definir outrllS infrações
e penalidades. além das seguintes'

l-censura;
~I-perda temporária do exercício do mandato. nÍlo excedente de

trinta dias;
1lI- perda do mandato.
§ l' Considerll-5e atentatório do decoro parlamentar usar. em dis

curso ou proposição. de expressóes que configurem cnmes contra a
honra ou contenham incitamento à prática de crimes.

§ 2' É incol~ipativel Cum o decoro parlamentar:
I-o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a mem

bro do Congresso Nacional;
l-a percepçâo de vantagens indevidas;
81- a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato

ou de encargos dele decorrentes.

Ar\. 245. A censura será verbal ou escrita.
§ )' A censura verbal será aplicada em sessão pelo Presidente

da Câmara ou de Comissão. no âmbito desta. ou por quem o substituir.
qUllndo não caiba penalidade mais grave. ao Deputado que:

)- inobserva{. salvo motivo jL!stificado. os deveres inerentes ao man
dato ou os preceitos do Regunento Interno;

U- praticar atos que infrinjam dS regras de boa conduta nas depen
dências da Casa;

m- perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões
de Comissão.

§ 2" Acensura escrita será imposta pela Mesa. se outra cominação
mais grave não couber. ao Deputado que:

l-usar. em discurso ou proposição. de expressões atentatórias
do de-;:oro parlamentar;

8 - praticar olensas flSicas ou morais no edifício da Câmara ou
desa<:atar. por atos ou paldVTas. outro parlamentar, a Mesa ou Comíssão,
ou os respectivos Presidentps ' .

Art. 246. Considera-se incurso na sanção de perda temporária
do exercício do ITIdndato. por falta de decoro parlamentar. o Deputado
que:

1- reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do artigo antece
dente;

11- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do Regi
mento Interno e do Código de Etica e Decoro Parlamentar;

11I- revelar conteúdo de debates ou deliberaçóes que a Câmara
ou Comissão haja resolvido devam ficar secretos;

IV - revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado.
de qu~ tenha tido conhecimenlf> na forma regimental:

V- faltar. sem.motivo justificado. a dez sessões ordinârias consecu
tivas ou li quarenta e cinco intercaladas. dentro da sessão legislativa
ordinária ou extraordinária.

§ )' Nos casos dos incisos I a IV. a penalidade será aplicada pelo
Plenário. em escrutínio secreto e por maioria simples. assegurada ao
infrator a oportunidade de aMpla defesa.

§ 2' Na hipótese do inciso V. a Mesa aplicará. de oficio. o máximo
da pen;l!idade, resguardado o princíl"io da ampla defesa.

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

1~/t G. cc: /Z. .1>11 ~ é': ,,;;,A •

A ~fesa, na reunião de hoje, present.es os Senha
res Deputados Ibsen Pinheiro, Presidente, Genésio Bernardino,
19 Vice-Presidente;. Waldir Pires, 29 Vice-Presidente, 1nocên_

cio Oliveira, 19 Secretario e Cunha Bueno, 39 Secretârío, ao



7670 Quinta-feira.30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

W .. 1.211." 2'" ,,,lho "1991.

=~~~~~~

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENACÃO DAS • COMI SSOES PERMANENTESencam!Parlai.lcntar", decidiu,. unanimemente, pelo
m~~éria ã ~pTeciação do Plenário.

~ald das ~t:~19;1

IBS~N PINHEIRO I
Presidente

nhamento da

apreciar o Projeto de Resolut;ao que "ir.!titui o Código ':e Et.i
ca e Decoro

PROJETO DE LEI Nº 2.680, DE 1992
(Do Sr. Orlando Pacheco)

Estabelece punição ao empregador que obstar o 9°%;0 pleno
do 8alário-maternidade. CAJ'IlULon

DAS PRESTAÇúES EM GERAL

lAs COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA: E DE CONST!
TUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO IART:S41-ART.24.III SECÃoV

DOS BENEFtaos

o CONGRESSO.NACIONAL decreta.

Art. 19. O art. 71 da Lei n9 8.213, de 24 de j~

lho de 1991 (Plano de BenefIcios da Previdência Social1, pas

sa a ter a seguinte redação:

SU!lSECÃovn
DO SA!.ÃRlo-MATERNIDADE

Ar:. 71 - O s:lb"i<rmaternidade I devido." oeguroda .,mpregado. ..
trabalhadora ~lsa e 1 empregada dom~stica. durante ~ (vmte e Oito) dw an~ c 92
(O"""Dla e dois) dias depoIS do pano. obsc.....du as "lUlçóes e cond'çóes prms:as ""
JepLIl;lo no que eona:me I proteçáo .. matem,dad<.

MQualquer medida adotada pelo empreg!

dor com objetivo de obstar o pleno g020, pela

segurada, do beneficio de que trata esta subse

ção, implicará o pagamento em dobro do valor do

.alãrio-matern1dade~.

PROJETO DE LEI NlI 2.683, DE 1992
(Do Sr. Cunha Bueno)

lfoJ'na obrigatório constar, nas Carteira!l de Identidade e
na. c.r.teiras Na~ionai5 de Habilitação, o tipo !!Iangd!neo

do portador.

Art. 29. Esta' lel entra em vigor na data de sua

publicação.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI UI 0037. DE 1991).

contrã-

rio.
o CONGRESSO NACIONAL decreta.

JUS T I F I C A ç ~ O

Art. 1. Deverá constar. nas Carteiras de Ide~

ti'dade e nas Carteiras Nacionais de Habilitação, o ti~o san

güíneo do portador.

Art. 2D Ao requerer 05 documento mencionados

• esta Lei. deverá o interessado juntar atestado Que indique

'~ respectivo tipo sangüíneo. expedido por laboratório de aná

lise oficialmente reconhecido.

A licença-maternidade de cento e vinte dias (vi~

te e oito dias antes, e noventa e dois dias ~põs o parto), C~~

quistada, leglti~amente, pela empreqada, com a viqência da

Constituição de 1988, vem sendo vItima, ultimamente, de vela~a

campanha contra sua concessão, por parte de maus empregadoras.

Inúmeras manobras sio tentadas e são efetivadas,

pelos patrões, para obstar o pleno gozo desse beneficio, por

pa~tc das trabalhadoras brasileiras, inclusive com ameaça de

demissão, caso a empreqada insist~ em gozar todQs os cento e

Art.'. Esta L~i entra eB vigor na data

sua publicaçlo.

de

vinte dias que a lei lhe assegura.
Art.'. Revogam-se as disposições em contrã-

Diante dessa situação, buscamos impor pesada
rio.

multa, em dobro, aos patrões que tenham esse comportamento cc~

denãvel.

JUSTIFICAÇllo

SÃl. das Sé!lSÕeS, em O~- of- r~

Deputado OPLA~:';':~'7'cj'i~"""='---

A presente Lei tem Como justiricativa o grande

benrScio que acarretará, para o portador daqueles documentos.

a rápida e correta identificaçlo de seu tipo sangüíneo, e_ c~

so de acidente de qualquer espécie,e natureza, ainda que nlo
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de trAnsito, e que exija a necessidade de transfusão de sano

gue.

Com 1sso $~.evltará não apenas o atraso rata}

no fornecimento de mat;;ial sangüíneo necessário mas, também.

eventual erro na identificação do tipo, decorrente da urgên

cia com que se faz, em alguns. casos, essa id~ntificação, pOI

vezes até em circunstâncias impróprias.

nisllos de defesa contra a corrosao do valor da moeda. O projeto Que apr!
sentamos visa proteger os recursos do correntista contra a tnfla·;ão .. cor!.
g.~do 05 bancos a pagar uma remuneração igual a variação da Taxa Refe
rencial Oiár1a. Propomos ainda a possibilidade de pagamento de ~uros de

at~ 3~ (~rês por cento) ao ano sobre os saldos dos correntIstas. a cri
tllrio da instituição financeira. Assim, nlo pretendemos uniforMizar as
condiçOes da manutençao.de recursoS em conta corrente, mas estaoelecer
uma proteção eQ01tativa e dar margem a cada banco para agir conforme
sua conveniência. Para que est~ instrumento não venha a ser confundido
c~ uma forma de poupança, sobretudo entre as pessoas menos infcrmadas,
adotamos o pagamento trimestrai para os. rendimentos.

Assim sendo I e como forma de minorar tal pro

blema, é que apresentamos, por sugestão do Oro Eduardo Monte!

ro da Silva, este Projeto de lei, contando com o apoio de no~

101 Ilustres Pares no Congresso Nacional para sua aprovaçao.

~et>Ç';d,tI<.

S.la das SessDes, é~ de ~de 1992

Esta lei beneficia inequivocamente os 6rgãos da adminls
traçlo pública - tomados aqui como a generalidade dos entes integran-
tes daquela administração - já que 5 responsáveis nada podem fazer
para proteger contra a inflaçlo os sob suas gestões.

PROJrTO DE LEI ;\;º 2.739, DE 1992
(Do Sr. Edson Fi.delisl

Art••0 _ Esta leI entra em }oI.igor na data de sua publica-

Art. 50 ,- Revoga~-se as dhposições em contr4rio.

o CONGRESSO NACIONAL declara :

os incisos
novc",bro de
.cnor· lanel:,

público d~

PcrrRanrntl!
vista do!>
_rrsEntes:

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º As Modi\l Jd<\d~5 de 1 íClt-.,.çio a que SE' l'"E'f'~rellJ

I ~ 11 do ~rt. ~0. do D~cl'"Eto-l~i nQ J.3~0, de 21 d~

1986, p~ssati a c~r~ctErl=Ar-s~ como leilão publICO d~

ob5~rvado5 05 5rgulntes proc2dlMentos:
I Atl:ndld~'5 as e:oQiriclas le9id!ô de pri-

·qu.ll~icaç~o ou l'"egl~tro, a propo~ta vencedor~ ser~ ~ de menor preGO
of~recido EM n.sta p~blIC~ por fornecedor hMbillt~do:

11 A d~5qUaliflc~ção d~ int€r~$~ado e ~5 razões
r'e-5prc:tivas 5t-rão ot'ic;a]llItntr di ....ulgadas no Diarlo Oficral doa
União, apôs o qUE ~ontar-sE-ão os seguintES prd=o~;

a) Trt5 dias útEIS Pi'ra õi\pres€'ntii\ç:;'o de I""I!C1.1rsos;
b) 001$ l.itris, '5rguldo~ ao pr",=o da. ai inea a,

par. j'.11gaNl:nto d~ rrCI.1r-SO!H
c) U. dia ~tll p~r~ ~in~li:~~ão dos prep~ratlvos ~o

lRilio q~E decidirá a concorrincla ou ~ tOM~d~ de preços, ~ ocorrrr
no di. útil iMedi~til.tMEntE 51.Lb!õrquent'&:;

111 Todas as dat~s relativas a cada ];c;ta~ão

serão obj~to dE plJblicação no tl:::to edital respectivo E' na forMa do!>
arts. 19 e 32 do D~cr~to-lEi n9 2.300, de 21 de novembro de 1986;

IV As t~rEfa!> r€'l~t Ivas à e::Fcu,z'O do h: 11 lio
n'-:-nor l~nc~ '!>~dio deSEMPEnhadas. prlo5 meftlbros da CO'"I!;,!õo;lO
o~ E~Pl!clal Je L'Clt~,ão, sendo o leilOEiro sort~ado, a
prf.'SFntfrs, dentrt PElo Menos tri-!ó ,nrnlbros ef'et IV"IlCnte

Transforma as atuais concorrências públicas e tomadas de

preços em leilões públicos de menor lance.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.491. DE 1991).

v - Os ]f:ilões de tllrnor lance' '5€rio 'aberto'S ao
público intErEssado. dEvendo 5EY facilitado o ac~sso € a cobertur.
pela iMPr~n5. prCVI~~Ente c~~dcnClada p~r~ cada c~rtn~e:

VI - Nio ~t 11~it~~' ~ quantid~d~ dE' p~rtlcIP~nt~5
na 'a~lf dr pr':-ql,l.,,1 irlca,~o. orrrl:(;cndo-~(" na C'dlt~J o pr.-=a d{' lri:!O
dias ~ttt, par~ ~ atuall=~ç5o O~ r~glst~o cada~tr~l qUE ~c rl=E~
ncel:ss~rio por p~rtE dE Intcr~~s~do ~M p~rtlclPar do cErtnMC:

VII - Ha\l'cndo f'ornlE'CEdor Q'.1e ofErEl;a nlE'nor l","ct: .... -0:.

GUr nia possa ii\tcnd€"r ~ qlJantld~dlE' total lndlcad.. no Edlt~l Oe
ljcita~So, ~ compra d~ b~ns sera dJ~Jdld. ~M lotE~. n~nca infcrlor~~

a 2eX d~ q~~ntidad€ obJeto da liclta,io. cOMPl~tando-$r a aqlJl~lç~o
COM as propo'3t~s dI: v .. lor~~ ImedIata E' SllcE~s;,IVaftlcnt~ ~IJPerlorE!> q',,~

não SUPlf~E~ a sx Q valor da propo~ta vencE'dora o~. na
i.pos~ibilidillde. proct'dEndo-"S1: a SEgUidos letlõ6:!> p;.r*, it conlPra 00'50
lotC's rtlnllnf:~CE'ntf:5, tEndo 5Clupre CO.,0 pr~Ç.o-baSE' fi proposta
cla.ssif"icada lE:rn 'SE'gundo llJ.9ilr eM c~diillo t:t~p~, atÉ O ll"lit~ dI!.' q'J~tl""o

eC'rta~r5 adlc.onals;
VIII - Os cdlt~'5 d€ llc,tac~o para s~rvt~os e cbr~s

conttr;\o i\ indic<i'çi\o dos projEtos li 5lJbproJE'tos passivif:ios de ':.f:rt:m
obj~to dE ltllão vsp~cí;lco. rtg.!>tr~ndO-5t no ato da pl""~

-qualífic~ção o IntEreSSE no ofE'r€clment~ de lances P~rit parte dos
sC',.viço§ ·ou obr~s il 5E'r1.'M contrat~r.:us. obSErvados os pl-drões
twcnjco5 dI' q~aljdadt, pra=c E outros qy .. ~~JaM JlJstiTic~d~ME'ntr

ncccssáric5 pil.ra a corrEta E::rcuçâo do obJl'to do ~dit ....l;
IX - ProcEdrr-~E-i de Imediato ao le.lio do projEto

cOM,lrto d2 5trviCD ou obr~.objcto.do tdítaI. q~ando ?co~r-c~:

esta Lei te=á
- TRO - divul-

E claraMente injusto que ..ilhares de correntistas mante·
nha. disponlbIlldades!~na~celr.sem contas-correntes e nao haja meea-

PROJETO DE LEI Ng 2,iOS, DE 1992
(Do Sr. Jackson,Pereiral

A conjuntura inflaclonári. em qu~ • economia brasileira vi
va .erguihada atinge, de ~uitas formas, a todos os agentes econômicos.
A nlo correção dos ~aldos oas contas-correntes é uma das forma. que p~

de. e necessitam ser evitadas.

(AS COMISSOES DE FlNANCAS E TRIBUTAÇIiO; E DE CONSTITUIC~O

E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O(ART.S4) - ART.24, lI).

Dispõe sobre remuneração de saldo de conta de depósito
a vista em. instituição financeira bancária.

Art. 30 - O pagamento da remuneraçlo obrigatória e dos j~.

ros opcionais será feito mediante crédito rlo valor na conta de depósi:o
a vista do cliente at~ o quinto dia útil do se~estre subseqOente a e~

eerramento de tr1~estre civIl.

Art. 20 - E facultado às instituições financeiras bancá
ria. pagar Juros sobre o saldo diário positivo até o limIte de 3~ (três
por cento) ao ano.

Parágrafo único. A remuneraçao de que trata
como limite mínimo a variação da Taxa Referencial Diária
lIada pelo Banco Central do Brasil.

'Art. 10 - ficam as instituiçDes financeiras bancárias otr!
lIadas a'remunerar o ~aldo diário positIvo de conta de depósito a vIsta.
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................................................... ': .

sua

dE' 1992 •

Art. 7Q RrvOgaM-Se as disposi~õrs ~M contr~rio.

Just l"lc.~ão

Objttivando a ItCOnOmiêl dos esca5S0~ recurso'S
~úblico~, diante dE tio gra~des dRsafios que a soci~d~de br~Sllelr~

te. a SUPErar. o ·lel-lâo plÍbllCO dr ,"rner lil.ncE· l:r ..rá total
transpa~inci~ ao processo 1icit~tôrlo EMPregado n~s tom~dêls de
_rRCos co nas ~Oncorrincí"'5 pljb1 icas. COIll b~5~ EM procedinH!ntos qllC

~cr.itir~o a anlPla partlc.IPac;:ão de T'ornrctdoreo;:; da Inll:ll'tlva

privada. contribUindo põ.\r~ o prOCES~O de dinaMI:ac;:ão. abertura e
deaocrati:açio da econOMia brasileira.

Atendc:ndo aos pr,ncíp·loS da Pllbl icidadE'. moral idadr.
legal idiAdt Ir • III!lPtssoalldilode. o novo concElto qll€ or;;\. ,§E propõe
introdu:ir T~cllltará o controlt da ~ocledil.dc sobre os atos da
AdMinistrac;:io eM todos o~ nívf:ls ~ e5feraç dos pod~r€, con5.t it1lidos.
intcns~~icando as ~or~as dE combatI: ~ corrupc~o ~ contrIbUindo p~r~

c~.' .. iMag':M d~ Adlltinistraçio Publicil no conte>:to da Naçi\o.

Sala das SESSÕE'S, Em)"\ dE' ~~~

... ,. ,. .

CRETQ.LEI N? 2.300, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986*
DiJp/Jtt sob", 1;~;{Df6n , WlltI'"tOJ tkr Adm".irtrarlo F«1u.l. , d4

OtIltws /lfUvidllfcNu.

.ub1 icac;io.

Tr~t~-'!It; da tJ.tili='Ioçi\o do leilão ptibltco. J~

ar.g1aMrnte ytili~ado n~ v~nda. p~los ór9~o~ da u"lio~ E~t~dos c
Hunicípios. de b€ns inservív€is ou qur ~5tao a oner~r ~M de~açia a
.áquina adMinistrativa. ~IÉM de 5tY EMprrgo "~ ali€na~~o d«
.ercadoYi~s leg~lment~ apreendidas.

lei1$o do
do lrl1S:o
dtclarado

global ao

2~ .
A docUNcntaçio de ~uc trata est~ artigo podtrá
casos dI: convi te. lei 1ão P;U'1\ ....enda de brns
l€galM~ntc ~prttndldos. ~ concur~o.

•• 1<'10-,,·., ,:.'s ..:ill C~ ~O ;UC:"Ofi, tt"~~ ':c~r.I!c..w:d:Wt3

int~r~ssado5 n~ ~pr~srnta,~o ~~ lanc~~ par~ c~d~ sub"roJ~to:
. b) cnc~rr~men~o da fas~ dr leilão dos 5YDPrOJ~tos.

tendo sido _nuncl~do o pre~o globAl rr~ultant~ da consolidaçio dAS
propostas vcnc~dora5 para os subprOJctos;

. X - Havendo 1aoce dr IUl:'nur ... ;a 1ar 110
proJeto co~plcto tM rela,~o ao pre,o glObal ccnsolid~do
dos ~utpro~Etos, aquclr pr.v~lcccrá 50b,.....st~. s~ndo
vencEdor Tlnil,l o proponente que oferecer o Mcnor valor
ccrt.l'lII:J

• "rt.
S 72

ser dispensada nos
inscrvivcis c de btns

·lI'rt. 22••••••••••••••••• ,o ••••••, ,o ••••••••••

- Quando acorrer a r~scl5ão pr~vlsta no art. 69.
••ndo prrMitida ~ contr~ta,io de remanescente de obra. srrY.ço ou
~orncci.cnto. d~sdE qur ~t~ndidas a orO~M d~ classlçlcaçâo t aCt.tas
a. MeSMas condl,õE5 ofF.rtcldas pelo vencedor. InclUsive ~uanto .0
~rcco, devidaMente corrigido •

·Art. 23. k vll'dada a licltaçio quando hOIJ.vcr"
.ossibilidade d~ COMproMetiMcnto da s«,ur~n,a naCional. a Juí%o do
'rl'.idcntt:' da RtPljb11r;a.~

·Art. 2~. As dispensas prEvist~s no ~rt. 22 c o
~arcc1amcnto prrvl5to no S 19 do art. 72 deveria ~rr cOM~nicado~

dentro dr'dois djas yttlS, a autoridade superIor. par~ ratlficaçâo.
e. igual pra::o. COIlllO condlc:ão de .ficác.ia dos ... tos.-

XI - Os leilões PYblicos de Menor lanc~ deveria s.r
rt.li::ado~ pr€'f'Erc-ncíz\lml'nteo t:M i',IJditórlo.do Hinistrrio a qlJ~ se'
tncontra o órgão ou ~ntld~de vinculado ~~ra Tins dr sUPErv.s~o ou
controle jnt~rno;

XII - Os d~Mals proctdiMentos p~r~ ~ rc~liz~çto do
lei lia dt Mrnor lance serio d~t~lh--.d'os por ;ato do Poder E:':E'cIJt IVO ..

SRM prej~i=o da IM~dlata ~doção das disposi,ões desta lei ~ partir
do dia seguinte ~o da sua publlca~io.

Art. 22 Os dispositivos a .dfantr indicados do
Decreto-lei nQ 2.30e. de 21 de nOVEMbro de 1986. passaM a ter a
scguint~ reda,So:

·Art. 79 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 IÉ prrfllit Ido o parcE"l.Mento da e::ecui;ão dI: obr ...

ou de servii;o. nó intereS5E' da AdMinistracao. d~sde que:
a) c::ist indo prEVisão orçafMent;i,rla para a rxrc1Jcio

total da obra 01J. scrvico. o prOCESSO 1iclt ....tõria eVidenCie str cssr
o procediMEnto mais econôNico p~ra o Poder P~bllco;

b) o. recursos sejaM insu~iclcntcs ~ar. a cxccucio
total da obra ou servlCO;

c) a Ad.'nístra~io COMprove Motivos d« o~drM t~cnlca

~uc ju~t i'iquEfII o parcclõuu:nto da Ctlcc:uciía da ob,.. ... ou serviço.

·Art. 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
111 - original d.s propostas. do r~gJstro de l~nccs

•• ·lcilSo e dos dOCUNrnto~ QYC ·In.truaa os proc€diMcnto~

re.pcct i vos:

CAPITuLai

DAS DISPOSiÇÕES OERAI5

................................................
·Art. 32. O ~dit~l conterá. ~o pr~iMbylo. o nÚ_Ero

de Or~tM tM s~rl. anual, o noar da r~p~rtiçio Int~rtsç~da. ~

finalidade da licitaçio. a M~nção de qU~ ~Erá regida por est~
Dccreto-l~i, o local, dia E hora p~ra recEbiMrnto da docuMcntaç~o e
~rOllosta ou lancE' EIII h..~ta públ ica. beM COftlO para. abertl.1ra dO!i
cnveloprSt qu~ndo Tor o caso, r indicar~ o seguinte:

i··;Q·õ·;;;;~·~i~i;~·;;;~·d;·t;i~t~·di;;·;;;;·i;;ii~
de Menor lanCE •• concorr€ncia r para concurso. d~ quin=~ dias par~

leilio dE Menor l ...nce EM tOMaaa dE" preços t para leilio de venda dE
bens ins~rviv~is ~ de b~ns l~galMentt apreendidos, ~ dt tris dias
úteis para o convite.

••••••••••••••••• lo ••••••••••••••••••••••••••••••••

·".t. 35•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tIl - Abertura dos ~nveloprs ·PROPOSTA· ou r~ecuç~o

do leilio pú~lico CON p...rticip...c5~ dos co"corrrntc~ habilitados.
d~.dc que transcorrido o prazo srM interp05i~io de rtcurso, O~ t«nna
havido dcsistinci~ ~xpr~ssap ou ;apis o julgaMento dos rtCUr50~

Inte...po'Stos;

An. 7! Auecuclo das obras e dos serviços devem prOlramar·se. sempre. em sua lo
••Iidadt. prnistos HIl5 custos atual e final e considerados os prazos de sua cxecUl;JO.

lI! ~ proibido o parcelamento da eJtecuçAo de obra ou de serviço. se existente previ·
do orçamenllril para SUl n:ecu"Jo (01.11. salvo insufici!ncill de recursos ou comprovado
mocivo de ordem tknicJ.

•1''':tHff rtd(l(lo d,tmnllftNJll (JfflJ lJtocmtJ-klll~ 1.J4I, dt 1.#.7·1967.

I 2! Na necuçlo parcelada. I cada elapa ou conjunzo de etapas de obra ou serviço.
h' 6e corresponder licilaçJo distinta,

I 3! Em qualquer ~o. li. IUloril.lçlo da des~ ser' feita para o custo final da obra
OU .....iço projetado.

A,t. 32 Fica. ~evog~dos os S~9Yintrs disposit iV05 do
Decr~to-lri nQ ~.3e0. de 21 de noveMbro dr 1996. renu.rr.ndo-~r os
lnci.os rc~~nc~ccntc~:

~) InCI~OS 11. V. VI. VII, VIII r XI do ~rt. 22:
b) inCiso 11 do a,.t. 37.

C"lnJLO 11

D." LICITAÇÃO

./SEÇÃOI

_Dttf~fitltJdn.límitn ~ dilprf1S6

Art. ~º O di5PoStO no ~rt. ~3 do Drcrrto-ltl ~g

2.3", dc Zl dr novlE'l'llbro dr 1986. nio SI: aplica ao 1«'11io pljbt ico dr
••nor lancr ~ ser ~ti1i:~do nas concorrÊncias e tOMadas dr precos.

Art. ~g As entidades .encion.da5 no art. 86 do
O.ereto-lcl n2 ~.3'.. dr ~1 dr noveMbro de 1996; nao podrrâo
c.tabelec~r rcgul~m~ntos ,r;prios ~ur tontra"te••• disposicits da
.rcscnte lc=i.

Art. 19. As COftcorrbtcias e tomadas de preç05, embora realizadas no local da reparti

çIo intm:s.sada. devtt'&o teT publicadas «mt • antecedéncia 1't:rerida no ~ S~ do In. 32. no
Diirío Ofid.lloc:.l e. conlemporlneamenle, noliciad.~ no Diirio Oficial da Unilo.

• Anllo rtIfIf f't'helo dttmrJ;lIttd6 ",10 1J«"to-", ". '.J48. m ]4· 7· t0&1.

Art.:lO. 510 modalidad<s d< lícilaçto:
J - COIl<OtTlnda:
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i. ,~- ~ ":'Ma., üt fi' .... · ,;
11I- :"'vi'e;
J'\.'"_~'rso;

V -lrillo.

f r:' Conçarrlncll é. modalíd.dc de ticilllçlO entre' quaisqutr intC'rC'u.d~que'. na f ••
_Inicial dr habilíllçlo preliminar. comprovem possuir DS,.ftQuisilos minimm de qualWcl'
çlo ni.idos no tdíl.1 para I flCCUçlO de s,tu objeto,

I 2~ TOtnlda de preços é • mod.hdAde de lídlaclo entre IntfffuadO\ prevíamc1llt ca·
dastrados, obst,...,.da • Jl«t'$s!Jia qUlbruç.ao.

I 3~ Convite I: • modalidade de Iicit.çJo entre. no mtnimo. 3(Irkl il'lltreuldos do ri.
mo pertinente ao seu objeto. cadaslTldos ou nao. n.colhid<x pela unidade administrativa.

••~ Concurso ~ I modalidade' de hcil'Çlo ~nfrC' quaisquer interessados par. escolha
de trabalho tknko ou Inistico. rntdiantt I in<lItuiçlo de prfmios. lOS vencedoreç.

I 5~ u;llo i' • modalidade de hcitlç10 entre qUtlisquer inttrt'Sudos par. a vendi de
bens inKrvívr;ís para a AdminlslrAçlo. ou dt produtos.leCllmente apreendidos, a quem o(c.

_ ""' Jlftlior lance. i,ull ou wperior 10. d. avaJi.lçJo.

....;;~ ~"~'~;;.;.;i;;; iki;~~~" .
J - por. obra•• ltTVÍI'os d. ",,"'baria alt CZS 100,000.00,
11 - p.r. outros lft'Viços t compru ali' CtS U.OCJ).OO r pari ahenaçm, nos, cuos

J,M'tVislOS ~Ie Decreto-ki;
UI - nos CJ50S de ,ucrrl. "Ive prrturblçlo da t>rdM1 ou cllamidadt púbJica:
IV - nos CIJOS de emnJ!ncia. quando clracteriud. a ur,!nClI de atendimento de si~

luaclo que possa oc.sionu prejuízo ou comprometer a selurança de pe'1lO&S, obras, servi·
COSo rquj~mentos e outrtx bens. públicos ou p,rrkullres;

V - quando houver comprov.da ntemidadt e converJJlnc~ adminislrati.... na con·
nallÇlo direta, pari c:omplemmtaçao de obra. serviço OU fOrnetimmto anrerior. obscn'a·
do O limite previsto no art. SS e StU f t!;

• 1111II l:'Ol'ft IWibrIo .'~,,"11UIM fWlo {)«",,,.I,; ,,··1,J4. tk 1~1."'7.

VI - qua.ndo nlo acudirem inrercsudos i 1icitaç1o anterior, e esta nlo puder ser repeti·
da sem prtjuizo pll1I a AdmímsrraçAo. manriàas nesfe caso u condic'ôe5 prteSlJ~ltddas;

• ",';' t'f)6I mJ6fIlJ·IhJ'I1ffJ"odJl PIlo fkrmtJ.MI ,,'ZJ4, tk ),f..1·/M7.

VII - quando I OJXf..;.Io el'!\'olver concessionário de Sotr'Viço público e o objeto do
contraiO fOf' penll1tnlC' 10 da conc~slo;

VIII - quando a Unilo Uver que intervir no domínio econômico para resular preços
OU normalizar o abaste'tÍmenfo;

• /1'''' co,," 1rdtJÇtfo tklmrri"at/6 pt/(J O«t 'fo-I#i ,,~ 2.JI8. « U 1·/181.
IX - quando as propostas apr~enradascansi,nJ" :.71 preços manifesflmcntc supe:rio·

rC\ aos pratic:ad~ no mercado. ou forem í"compalivels com os fixados pelos brgJos estl'
rais incumbido$ do controle ofiCiaI de preços. casos em que. observado o parigra(o unico
do art. 38. 'iefi admuida a adjudicad.o direta dos bens ou servkos. por valor nlo superior
aO constanle do rqistro de pretO"i;

• Ittm co", rtdaç60 d"t'''ffl1ltJdll JWIo D«~/Ook; ".- 1.lU, tk 24-1·IM7.

X - quando a oper"~lo cnvolver e~clus;vllmente pessoas juridicas de dirtuO Dúblico
interno. OU entidades paraeslalllili ou. aindl. aQuefas sujeitas ao seu connole majaritirio.
nteto se houver empresa\ privadil'õ que po~S3m prestar ou fornecer os mesmos bens ou ser·
vic;cx. hipólesc em que loda.~ n~rló 'õuJC'itas a Iicilac1o;

~ • lum c;';" m/.lo dttl'rmllUld" {WIÕ D«~'o-kt lI· 2 141, tk 1....7·1.7.

XI - para • aqui-;içlo de mlteríli". eauipamentcx OU léneros padroni12dos ou uni.
fonnilldcs. por órlJo ofiCial. quando nla (or po'l'iívcr estabelecer crilériO ob,ktivo para o
jutllmento du prOpostiU.

• It"" C"'OM miaria tk'~nIf",«l" fWlD 0«"/0..'" ,.-1.34, * U ..1·IM1.

ParJl,raro único. Nl0 se :aplica I t1tceçlo previua no final do ilem X, deste an;go. no
QliO de- fomecirntnro de bens ou pre-:.tacao de ~ervl(;Os a própria Admintstr.lçlo federal,
por 6r&1O'õ qUC' il inregrem. ou entidades parlClitalJ.IS. cnadas para e1se fim espedfiéo. bem
I!\im no C&.\o de fornecimento de beM ou serviços su;eilos a pl't:ÇO fixo ou larifa. ~lipuJa.
do. pelo Pod<r Público.

• PtHÓ~TiI(D Ú"~(J co'" rtdtlflo 6t'trtn,"" PtIo D«~'o-J" ,,~ 1.J4I, dt 14-'.
IM7,

cial: Art. 2). é iMJl;i,ivf'la licirdo quando houver inviabilicb.de de compcliçlo. ~m espc.

• C.f1uI """" rtMcllJ tkltrlfl'IItH!Q prlD lJ«rrlt>-"t/"- 1.J4I. • U·1·/W7.

I - para a aqui\içlO de ",altrillt, equipamentos ou z!ntrm que só ~\am ~er fome.
cldtH por produtOf, emprru ou reprncnfl.Rre corntrciaf uctu!ivo. vC'da.:b a prer~rcneia de
nt3.rca;

11 - para I contrltl"'C' de: serviços Iknícos enumeradas no art. t • .:St nllqrcza. sino
o lular. com profiuiooais 00 emprcs.as dI:' noftma t1.p«lIhI.lÇlo;

• l"m~1ftI1lr1o "~I~""f1UJdll "'/(J Drrrrlo-It4'" 2.JeU Ih 14. 1./\9'

In - pera I conlrata.çJ.o de profissional de: qualquer seõor arllsríco. dlft'll.merue OU:::l-s clt cmprn.ino. desde que conu,rado I't'l.a ctilJC.1 e5pecia!lud.a OU pela opir.ilo pó.

• 1,,1fI'I tom IW1I1(Io tJ#urmilllNllI "'/0 D«rrlo--lti ,," 2, 3~. dt U· ,.JM7

IV - p,u a compra ou Iocaçlo dc: imbve} dtstinado ao serVi(;O públICO. cujas necessi.
dadu dt (nllalaçao Ou localizac;lo condicionem a sua escolha

ó

• II#IfI'I tOIfJ I'f'fi«Io .""",,,.d. pt'/n OrrT'l'to-/t1 ,,"1..'41. ih 11 './9Ift .

V - para laquio;içlo ou rcstauraçlo de obra" dI:' anc: e objeto\' hi~tbricM. de autenti.
eidAdf terJirn!b. dewl' que' tomplO"tis ou intrtn'r,,,, rm.bdad~do 6r,lo ou enlldade.

• 1/I'Iff NIIf m/I('I~ tIrlt,,"'lfl1d. ""lo /1«"'10-"'1"~J.J4. IH }i.'·/AA7,

f r~ t "tdad. I ficillÇ'D quando houver possibilidade de comprDmclimc~loda lotIu.
rlnçl nacional. I juizo do Presídrntt da Republit'l,

12~ Ocorrendo I rMslo previua no an. 68. r permitida Il conlralaçlo de remanes.
.:tllle clt obr•• Itrviço Ol.l fomecimenlo, desde que alendlda. ordem dt classmca~locleri.
1.\as mrsmas .condi"Ot.s oft,«idl~ pelo venc:rdor, inclusive qUlnto.o preço. de\idarnenlC
corrilido.

o\rt. ':A. As dispen1.lS prM,Uas nm incisos JU I Xl do .n. 22•••ituaçlo de incdJibi.
lidad~ referida nm inci~O!o I. 11 C' It1 do art:23. n~cessi:riam('OI(,juslificad:u. t o ~rCf:la.
"".n·" previsto 110 fin:d do § 1· do .rt. ?~, de'lerAo ser I:omunicados. denlro de Ir!!. dlàs.••
autoridade supcorior. par. ratific.."io. ~m ',uaJ P/aLo. Como condiç.,c (li:' efi,,·"cia dos ,cos, _

• ANilo ftJIJIl'NtI(lp dI-,,,,,,jnDtk pt'lo lJtN~fl>-li'i ...• 2.110. M 1~"lfJlJ.

SEÇÃO 11

DtJ /lQbilila.40

An.25. Para II h8.bilitaçio nas licillÇOes. exi,ir·se.' d~ incernsados. exclusivamen·
re. documcnllçto relati....a a:

r - capacidade jurídica;
JJ - C'.lpacidade '!caica;
111 - idoneidade financeira;
IV - R'lularidade fisç:a1.

I I~ A docurntntaçio relalí!o'l.i capacid.1de jurídica. conforme o aso. consistiri ctn':

I. eti!ut. de identídade~

2. rqislro comercíaJ. no ~o de empresa ind",idual;
3. ato conslitutiv~.tStatulO ou contrato SOCial em v~~or. de\'idllmenle reJislrados. em

v Irallndo de socied3de~ comerciaIs. e, no caso de sociedades por IÇ~. acompanhados de
docu~n'o~ dto dt'íç~o de seus adminisrradort5;

.t. inscriç5.o do alo constitutivo. no caso de socledade~ cÍ1.'Í~. acompanhada de prova
de' diretoria em exercido;

5. dtcrelo de aUlonuçlo. del,'idamenle arqul\'.1c1o. em se tralando 4e emprC'Sã ou sa.
rird.adr ISlran,rir.a em fundon.amenro no Póli!..

J 2~ A documenlólçlo relativa à capacídade têcnica. cC'r,(onne o caso, con'Sistirá em:.
I. rq;slro ou inscriç'lo na entidade profissíonal CQmpelente;
2. comprovaçJo de aptidao para de!.empenhu de 1IIVldade peninemee compativd. em

Quanfidades e prUos com o objeto da li"HaçJo. ~ indic-aç.to das inU,1.I.açóe3 e do aparelh.a·
menta Ii:cnico adequado e dlsponivel para a reahz.aao do objeto da Ilcllaç1o;

]. prova do .tendimento de reQuisit(X prcvislos em ICI cspec1:al. quando for o caso,
I )! A. documenta,,-lo relativa à idoneidade financeira. conforme o caso. cont11tir'

em:

r. dtmoMlraç6es conlábeiJ do uhímo exercido que comprovem I boi ? finan.
coi.. da<mpr....;

%. ccnidlo nqativa de ptdldo de (ali!nci. ou concordata. OU caecuc1u:. 'unial.
npedidl pe:o distribuidor da $.Cde da pe"SOI juridlca ou domicílio da ~oa l

f"~ A ~."menr.,Jo rel.ti~a j regularidade liscal. conforme o CISO, conm, • em:
I. prova de inscriçlo no Cadaslro de Pessoas rJSlcas (CPF') ou no C.ad&Jlro (j( .J de

C""ribuio'<l (CQCl;
2. pro....a de quiraç'lo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal QU OUlra equi"a..

lelue, na rOfJNl da !ti. .

• 1/,.", 00Iff f'M4('(J d#IIr",ü,.d4 /)#/0 Dtc~r~1ft lI! 2.J4I. d~ 11--1.IOIJ.

..J 5! Ck: donumnfos referidos nos parj,raros ameriores poder~o ser apresentados; em
=~I. pOr qUlJqucr processo de cópia autenticada. ou publicaçlo em 6r,Io de imprensa

f 6~ .Em cada licEr.cla P?<'eri ur uilida. ainda. a rel.1C1o de compromissos assumi.
d?S pe!o.l,nrereuado. q.ue Importem diminuiç;lo de çap2cid.;,.de opera'iva Ou absor"to de
disponibilidade fin3nCf:lr.1.

. f 1~ A documenlaçlo de que traia este IMilO poder' ser dispensada nos taSOl de c:on.
Y1le. IeII10 • COlICurso.

•, 7" to'" f'fd"C.-o rltr,,.,,,/1tlM/lI "'/1) D«rr'fJ-~/"!~.J~. fIt 1.1·1./06>.

I r Ocmirtcado de reainro'CIdastr.l. que \e'rdere o f I!' doan. 29 deste DecrrfG-
lei substitui os dlXumentos enumerados ne1lc IníJo. obripd.a a pane a declarar. tob as pe.
nalidades cabhris. a luperveni!nciJ. de rito impecbuvo da hablluIçlo.

I ~ A Adminiuraçio poder' aceilar certificado de rea:ístro cadastral emitido por 6r·
lIó ou ftJlidade fedl'TIJ, desde qu~ previSlo no edUJJ.

t tO. As empresas eslranlriras que nlo funcionem no Pais .tenderla. nas conrorr~n~

ciu lnlemlcionais. as exi,!ncias dos p.r.ilraros anteriores medIante documentos equi....•
lentes••urentk.das ptlos tesp«ri\lOS Cotuulados e rraduzldm por tradutor juramenrado,
cleYendo e$tar tomorciadas com empresas nacionais ou ler rc:presentaçlo 'tlll no Brasil.
com poderes "prcssO$ para receber cilaçSo c rt'Sponder administrativa ou judicialmente.
h~tK' tm que ser.i ni,ido. amda. um indJef' de nadonaJi~JDdo objtlO do tomralo. de
percentual a crit~rio da autoridade contratanU:.

• t lo e- rrd«1o d~'"""i,,1Nk1N!o D«rrlf>..Mi " .. 1.J4. IN 2#-·1-/N'1.

• 11. Havendo inleteue público. empresas em rqíme de concordata poderio partici~.

par de licitaçlo par. tompra.

112. N'o se- ni,ir.i prescaçJo de pranei•• para a hlbilifaçlo d~ que trata este anl,o.
Mm prtvio rccolhimento de tUIS, ou cmolumentos, Silvo os referentes a fornecimento do
edital, quando solicitado. com os seus elementos conslitutivos.

• t 11 «rr:J«lItMa"no D«rr/Ooki ,,~ 2.JU. d~ U·7~/P&7.

113. Odispmtono 12~ doan. 3~, no I IOdo In. 2S. no li! doan. 26e no par.ilra·
to único do m. ,.,. nlo S( aplica .u ccncofT~ncia.s ínremacionais ~ra I aquts:j~.to d~ bens
OO.l scrvkos cujo P<1Jamento seja feilo com o produto de financíamento concedido por orla·

nismo inrernacional. dI:' que o BrL'õíl faça pane, nem no'> ca!oo~ de conlrataclo com empresa
i.-stranicira. para a compra de equi~rr.era~ rab:-i:;sdcs e entre'l1es no exterior. desde qur'
)lrl este ea~o tenha havido Drévíl aUlorizaçlo do Presidente da. Repúblía.

SEÇÃO IV

Dopr~m~nfot jultamrnto

An. !1. O procedimento da Jicitaçlo seri iniciado com laberlura de processo admi.
ni!fr~fjvo.d-e1.-idtmenrt:' aumado. protocolado e numerado. contendo a autoriza.;io respec.
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tiva•• iodiCll;lo SUCl"," .. a~ !õt.1.I obk.o t d~ rt:.,.ur"o pr6pno !"iT;1 • ~n~ t 40 qUJ.1 s........nO
junlados oponuram:-lIlc:

t - edital ou conYÍte e reãpectiv05 antxos, quando (or o cuo:
11 - comprovante das publicaçQes do edital resumido. da comunicaçio 11 entidades

de das" ou da entrqa do convite: ,.

111 - orilino! d., proposw c do< do<Ul11CI1.O< que u jlUtnJlrcm:
IV - atas. rdar6rios t detiber.,Ores di Comin20 Juflldora:
V - IJUcceret t!cnicos ou juridicos emttidol sobre .. lícitaçl.O;
VI.- alo< de adjudi<aç!o do objeto da Iici.açlo c da .ua homolo,açlo:

• tUw.~ ml6(1o dtlV7rfi'" ptltJ o.cr.,c;N; lI! 1.JU. '*U7·1N7.

VII - recu.nos nentut.lmutte apt'esertladOl pelollicitantes e resoeaivu manirata-
çlles c d<cis&s;

VIII - d"pa<ho de anulaç10 ou de rcvollçlo da licitaç1o. C1uando for o caso:
IX - tenno clt confralo ou instrumento equivalente, conforme o caso;

.X. - OUtro!' comprovantr;, de pubtic~çOes:

XI - demais documtnros relativos' Iiciraçto.
Parl.r.Fo únka. A.s minulc.s dos editais de lidE.çlo, bé:m como dos contratos, acor..

dos. convmi05 ou .ajustes dt\rtn- ser previamenle examinados pelo MIJO c:~(enle da
._oacla Consukiva da Unilo.

An.32. O tdt!ll tonter". no prelrnbulo. o nlJ,mito de ordtm'tm strle .nuat. o aome
da rtp.Irliçlo Inrttessada.•. finalidade da licitllÇlo, • mcnç'o de que serA rtlida por este
Decreto·lei. o loa.~, dia c hOflplra receblmmro d. documenrli;lo t proposta. bem como
para Inkio da abcnura dos envelopes, c indicar' o sC',uinte;

• C'J)':Il to'" mora0 .'nlflIMCc pfio Dttrrlo-Itf ,,~ 1.leI•• 24--1·1M7.

I - t1tjetu da IlcillÇlo, em deserklo sucinta e c\ara:
11 - prazo r rondiçOe$ para a assinalur. dó contraio ou retirada do inslrumentO, pre

\'istO 110 ano S'. ft«uçlo do contrllo e ennq. do objeto da liciraçlo:

• li"" aHff _"C'" ./~tMi"" "", D«trtoolft " .. 1."".•"-7 1117.

111 - sançôes para o caso de inadimplemento:
rv - condiçOn de paJamento. e. quando ror o caso. de reajustamento de preçoa:
V - condiçOd de recebimento (lo objelo di licitaçJo:
VI - condi,e., para pa~icipa,lonalicilaçlo c fonna de apresenlaç!o.w prQpOltaS:
VII - c:ril~rio para o ju1Iarncn.o;
VIII - local. ho,irio em C11lC scrlo fornecidos elemenlO<. Infonnaçllcs • adarcci·

1Mtl10l ~1.Uvos • Hcit~lo;

IX - outras lndía.çoes et~ftCas ou po:uUarc.s da tkitaçt(J.
li!' O cri,inal do edital dever' ur ditado t minado pela lu!oridade que oexptdir.

pt-m\&~ndo ro pcor~sode licitaçl.o. e dele exttaindQ.!e as c{)pias inte&rais OU mumi-
das. para sua djvu'a:Jç),o. •

t 1~ O edital * concorr!ncia. ressalvacl.a a hiPÓt«e: da an. 19. será IlUblicado. np
Dilrio OflCial dal!nilo.~ raumo. durante trã dias consecutivos, co,m .1ndi~1o do to..
caJ em que os inttre!s,dos pOderiO ler e obter o texto ínlegraJ e lodas as informaçOcs sobre
o objeto da Iiciraçl0. podendo ainda a Adminislraçlo. conforme o vulto da collt;orr~nc:iat

IItíliw-se de outrO) trlCi..!::s de di~Jlaç.o para. amphilt I irei de com~iç~o. _

•""",1ff mJ~1o dtrrnfti,!d ~/o Dttt'tf~1ft,,~ 2.JII•• 11-7·1911.

'3~ A Administraçlo nas comtlras, para entre,a fUlurl. obras e serviçoc de If'Inde
vulto ou complexidade, pode esia~lecer. no in.urumenlo convocalbrio da lidtaçlo, a ni-
a!ncla de clpital mlnlmo r~íslt.do e reahzado. ou de palrimOnio liquido mlnimo, como
cbdo objetivo de c~mpr(l\lçloda idon~id3de financeira da~ empre"'..as IicitAnfes e par, efei.
to de pranria Jo adimplemento do contraio I ser ulteriormente celebrado.

• f 1· t'OM mhrlo .'H1II;1UId" ~Io lhr"'(t-~' n~ 2,J4. «24-7-1"7,

t 4~ O Poder Executivo definir', em aro .p~pprio. o ,rau de compl..:xidade e o volume
da operaçlo. a que se refere oPlTi:g~a.fo Interior. bem as~im os limifes mbímos exi,lveis. a
fim ck que RIo Soe frustre a compeUlividade do procedimento Jiciral6rio.

. '''~ O prllO mlnimo será de trinll días p·ua concorrência e concurso. de quinze dias
pITa tomada de preços r Seíllo. contido di primeira publicaçlo dp edital. e .::te tr!s dias
(lttir, para convite.

• f'~ N»ff lWJiI(lD tlrtrt'lffintHII. 11'10 D«rtto-ki ".·1.J4I. tlt 2#·'-1"'.

I fi~ O capita' mlnimo ou o valor do patrimanio liquido, • qut se relere o , 3~ deste
aniJo. alo poder' exceder a IO~. do valor estimado dI. canlfataçlo nem ao limite cslabc:lt.
cido mllinea bdo Ílem I do ano 21.

Art. 3S. A concorrmda serA proCessadl e jul,ada com observanei. do seauinie pro«
dlmtnto:

I - .benura dos envelope< "docu~ntaçlotl e sua apr«iJçlo:

" - ~o'UçlD do' tn\letopcs uproflOS"u. fechados. I~ eonconentti inabi\itado\.
desde que nlo lenba havido recur$O ou após sua dene,açl":

In - abertura dos envelopes "proposta·' dos çOf1COrrenle< habiHtldos, desdt que
transcorrido o pra.zo sem inlerposíçlo de recurso. ou lenha haVido deiistincil e,.;prenl. OU
Ipbs o ju11&menlO dO\ 'eturt~ inlerpo'itos~

IV - dassifaçlo das propostas;

• ~ tOII'! rwJllflo tltttrmifUJda /WID Dtrrtlo-ki " .• '.JII, Ih ]#.7·IH'
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Uldurico Pinto.

o SR. ULDURICO PINTO (PSB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~~ e ~rs. Deputados,
na última semana, o Deputado Clóvis Assis, do PDT, da
Bahia, ocupou a tribuna para tratar de supostos problemas
envolvendo o Município de Vitória da Conquista naquele Es
tado. O Município tem como Prefeito um companheiro nosso,
Murilo Mármore, e lá o PSB tem como candidato ao próximo
pleito Pedral Sampaio, líder em todas as pesquisas de opinião
que se têm realizado.

Não estamos querendo estimular qualquer clima de ani
mosidade entre partidos irmãos, como é o caso do PDT e
do PSB. Acreditamos que temos, os partidos progressistas
e de esquerda, imensos problemas a enfrentar e, por isso
mesmo, não nos podemos ficar perdendo em torno de peque
nas coisas e criando obstáculos para uma unidade mais pro
funda e duradoura entre nós.

Entretanto, não podemos ficar calados diante das supos
tas denúncias trazidas a esta Casa pelo eminente Deputado
Clóvis Assis. Como Presidente do PSB da Bahia, tenho de
dizer que o nobre Deputado está profundamente desinfor
mado quanto à situação de Vitória da Conquista e sua adminis
tração.

Para ser verdadeiro - e não pretender passar por ingênuo
- devo dizer que tenho plena consciência de que o discurso
do nobre Deputado tem um alvo: a candidatura do compa
nheiro Pedral Sampaio, ex-Prefeito de Vitória da Conquista
em duas ocasiões, ex-Secretário de Estado e figura política
das mais respeitadas em todo o Estado.

Sintomaticamente, lança-se um candidato a Prefeito pelo
PDT em Vitória da Conquista, e acontece o discurso do Depu
tado Clóvis Assis, numa clara pretensão de atingir a candi
datura que hoje lidera todas as pesquisas de opinião. Não
é preciso muita perspicácia para perceber o que está aconte
cendo.

.Não fosse essa pretensão, talvez o discurso sequer mere
cesse resposta. Afinal, o nobre Deputado pretendeu transfor
mar um fato policial num acontecimento político, pois, em
seu discurso, reconheceu que "um melü,mte pegou um cheque
do Banco do Brasil, recortou a série, colou em outro cheque,
e o Banco do Brasil pagou 16,72 milhões de cruzeiros".

Está configurado um fato policial a respeito do qual o
Prefeito Murilo Mármore já tomou todas as providências cabí
veis, acreditamos não ser necessário enumerá-Ias, uma vez
que todos os Parlamentares sabem quais são.

Ao contrário do que tenta fazer crer o nobre Deputado
Clóvis Assis, a Prefeitura de Conquista é um exemplo de
administração séria, voltada para os interesses populares, e
uma das que mais conseguiram êxito, com recursos próprios,
em termos de realização.

É com orgulho que o PSB tem em seus quadros o Prefeito
Murilo Mármore, que foi um companheiro de primeira hora
no combate à ditadura e que continuou, sem qualquer vacila
ção, a caminhada de luta para a consolidação da democracia
em nosso País. Igualmente, em termos o companheiro Pedral
Sampaio como candidato do PSB à Prefeitura é gratificante,
pois seguramente ele voltará à dirigir os destinos de Conquista
sempre na defesa dos interesses das maiorias, como suas ges
~ões anteriores demonstram e contra as quais sequer os adver-

sários têm condições de apontar qualquer gesto que não tcnha
sido em benefício do povo.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nos últi
mos dias, tem-se falado muito sobre a isonomia salarial entre
os servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
conforme prevê a Constituição.

Com a intenção de promover tal isonomia, o Poder Judi
ciário remeteu para est;l Casa um projeto de lei. Aprovado
pelas duas Casas do Congresso Nacional, foi ele, no entanto,
vetado pelo Sr. Presidente da República. Portanto, o aumento
a ser estendido ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo
ficará vinculado aos 80% concedidos ao Poder Executivo,
de acordo com a Carta Magna.

A imprensa notici<':lU que o Presidente da República está
profundamente preoclipado com a isonomia. Todos os dias,
os jornais publicam notícias sobre manifestações de militares
e de funcionários do Poder Executivo.

Gostaria de abordar neste momento uma questão que
também prejudique os servidores do Poder Executivo. O paga
mento dos funcionários e membros dos Poderes Legislativo
e Judiciário é feito no dia 24 de cada mês, enquanto os servi
dores do Poder Executivo recebem apenas no dia 5 do mês
seguinte. Logo, verificamos uma diferença de dez dias entre
as datas de pagamento de' um e outro Poder.

Se quisermos alcançar a isonomia, o pagamento dos fun
cionários do Poder Executivo deve ser feito também no dia
24 de cada mês. Com os juros atuais, se o servidor que recebe
dez dias antes aplicar o salário no mercado financeiro, terá
um ganho de 8%. Vejamos: o funcionário que recebe um
salário não muito efevado, de 300 mil cruzeiros por exemplo,
perde 24 mil cruz~iros pelo fato de recebê-lo apenas no dia
5 do mês seguinte.

Nesse sentido, quero alertar as autoridades do Executivo
para que desde já tomem providências e também façam o
pagamento dos seus funcionários no dia 24 de cada mês. Esta
já seria uma parte da isonomia a que eles têm direito.

Espero que se encontrem denominadores comuns para
a majoração dos vencimentos dos servidores do Executivo,
do Judiciário e do Legislativo, para que efetivamente os três
Poderes pratiquem a isonomia prevista na Constituição e tão
almejada por todos. :

Era o que tinha a dizer.

o SR. FRANCISCO EVANGELISTA (PDT - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
quero aproveitar esta oportunidade para fazer um apelo ao
Conselho Curador da Caixa Econômica Federal, nas pessoas
do Ministro Ricardo Fiúza e do Presidente da CEF, Álvaro
Mendonça Júnior.

Nós, nordestinos, esperamos que, na elaboração do Orça
mento, com recursos do FGTS, seja dado especial tratamento
à nossa região no que concerne à moradia e ao saneamento
básico, com implantação da rede de esgotos. Esperamos, en
fim, que recursos sejam destinados a obras sociais, a fim de
que se diminua a distância entre o Nordeste e o Sul.

.f>. Caixa Econômica Federal tem sido conduzida pelo
Sr. Alvaro Mendonça de forma exemplar. S. S~ tem feito
convênios com todos os Estados e todos os governantes, seja
de que partido forem.

Mas, nesta hora, em que o Nordeste vive uma gravíssima
situação, chamamos a atenção para o problema da cólera.
A maioria das cidades nordestinas infelizmente vive como
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na idade da pedra, ou seja, sem água tratada para beber.
O Nordeste deseja no mínimo água tratada e rede de esgoto,
a fim de prevenir a cólera, doença, como se diz muito bem,
que ressurge com a falta de saneamento' básico, de higiene,
educação etc.

Sr. Presidente, aproveito estes minutos finais para fazer
um apelo no sentido de que o Orçamento contemple sem
discriminações todas as regiões brasileiras necessitadas, espe
cialmente o Nordeste, onde não há água tratada nem rede
de esgoto e onde há o maior déficit de habitação entre todas
as regiões do País.

Gostaria de parabenizar o Presidente da Caixa Econô
mica Federal pelo trabalho que está J;ealizando com referência
à centralização das contas do FGTS. Hoje o trabalhador brasi
leiro não sabe quanto possui, dada a diversificação das i~stitui

ções em que o seu dinheiro é depositado. Mas o Sr. Alvaro
Mendonça, por meio da informática, está centralizando todas
as contas do FGTS num único órgão. Dessa forma o traba
lhador brasileiro, ao acionar o botão dos terminais de compu
tação, poderá saber de quanto dispõe e aC,ompanhar os depó,
sitos feitos em sua conta.

Este trabalho está sendo realizado a toda velocidade.
Acredito que vamos atingir esse objetivo, ou seja, o traba
lhador brasileiro poderá ter, numa única instituição, todos
os seus depósitos do FGTS. Hoje esses depósitos são feitos
em vários bancos, e a maioria dos trabalhadores não sabe
onde encontrá-los.

Sr. Presidente, faço esse apelo final ao Ministro da Ação
Social e ao Presidente da Caixa Econômica Federal, para
que, na elaboração do Orçamento, seja' feita justiça com o
Nordeste, justiça, aliá~, que sempre praticaram o Ministro
Ricardo Fiúza e o Sr. Alvaro Mendonça. O Nordeste espera
que seja cumprida a decisão referente aos recursos do FGTS.

Muito obrigado.

o SR. TONY GEL (Bloco - PE. Semrevisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, estão para ser empos
sados os novos juízes classistas nas Juntas de Conciliação e
nos Tribunais Regionais do Trabalho. ,

Particularmente em Pernambuco, um fato me chamou
a atenção num documento que nos foi enviado pelo Vereador
de Caruaru, Antônio Silva, S. Ex~ denuncia a nomeação da
esposa do ex-Prefeito de Caruaru, José Queiroz, candidato
derrotado ao Senado nas últimas eleições e hoje Presidente
Regional do PDT em Pernambuco. A esposa deste cidadão
nunca pertenceu ao movimento sindical e, pelo menos nos
últimos dez anos, não trabalhou para ninguém. Hoje é nomea
da juíza classista, numa falta de cumprimento à lei. O Verea
dor Antônio Silva relata ainda que ela pertence ao Sindicato
dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de As
sistência Social, de Orientação e Formação Profissional do
Estado de Pernambuco. Esta situação é vergonhosa.

Diz o Vereador:

"O cargo de vocalato deve ser exercitado por pes
soa de reconhecida militância no seio sindical, mor
mente quando representante da classe trabalhadora.
A alínea f do art. 661 da CLT reza:

... contar mais de dois anos de efetivo exercício
na profissão e ser sindicalizado... "

João Queiroz é membro do PDT, Presidente do Diretório
Regional do partido em Caruaru, pertence ao grupo Lyra,
que é comandado pelo ex-Ministro da Justiça e ex-Deputado

Federal Fernando Lyra. Também é funcionário do Banco do
Brasil, do qual recebe alto salário. Diretor Regional do Banerj
tendo sido aposentado como Deputado, após apenas quatro
anos de mandato, pela Assembléia Legislativa de Pernam
buco. É um cidadão que demonstra gostar muito de dinheiro
e de se locupletar à custa das funções que exerce, tirando
proveito da situação.

O próprio Juiz do Tribunal Regional do Trabalho escre
veu um artigo, intitulado "Judicatura Classista", do qual cito
uma parte:

"Assistimos e pedidos de todas as matizes e teste
munhos pessoais de quem quer ser nomeado sem a
qualificação de sindicalista, sobretudo de quem não
é empregador ou empregado, na mais lídima concei
tuação dos dois termos vigas mestras da própria existên
cia da jurisdição especial do trabalho. Os sindicatos
profissionais e econômicos elegem pessoas que não
preenchem os requisitos legais egressos de outras cate
gorias e até em desobediência ao limite de idade pro"
posto na lei.

É um verdadeiro desserviço à Justiça. Pensa-se,
antes de tudo, no salário. Pretende-se o aproveitamen
to de um desempregado ou frustrado com a sua ativida
de. Por aquele que falta pouco tempo para se aposentar
ou outro que tem dois mandatos e faltam três meses
para alcançar o período de aposentadoria, quando é
sabido que esse tipo de aposentadoria especial do clas
sista surgida com a Lei n9 6.903 de 30 de abril, de
1981, a chamada Lei Ary Campista, vai ser revogada
com a reforma que em breve teremos na Previdência
Social.

Não há preocupação com o real sentido da missão
conferida pela Carta Magna à investidura da represen
tação classista, que não se confunde com "cabide de
emprego."

Sr. Presidente, chamo a atenção desta Casa e do Con
gresso Nacional para que possamos mudar a Constituição no
que tange ao direito à nomeação dos juízes classistas, os que
representam os interesses dos trabalhadores e os que repre
sentam os interesses dos patrões nas lides nas Juntas de Conci
liação e nos Tribunais Regionais do Trabalho, porque o que
tem ocorrido é uma vergonha.

Foi uma infelicidade muito grande para o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco, Sr. Clóvis
Corrêia, a nomeação da esposa do ex-Prefeito de Caruaru,
que, Diretor Regional do Banerj, vive tirando proveito dos
recursos do banco para promoção pessoal, para viagens, para
fazer política. O Sr. Leonel Brizola deu um emprego político
ao cidadão José Queiroz, que, para felicidade do Congresso,
de Caruaru e de Pernambuco, não se elegeu Senador. Imagine
o que ele faria como Senador, se já faz tudo isso sem exercer
mandato. E a única coisa que faz em Pernambuco é politica
gem com o emprego de Diretor do Banerj.

Aqui fica meu apelo, com a certeza de que esta Casa,
o Congresso Nacional, e, de modo geral, todos nós haveremos
de mudar o casuísmo da nomeação dos juízes classistas neste
País.

Durante o discurso do Sr. Tony Gel, o Sr. Nilson
Gibson, § 29 do art. 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz
Moreira, 39 Suplente de Secretário.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. José Dirceu.

o SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que estou dando
entrada em requerimento de informações sobre a Rede Ferro
viária Federal S. A., onde, infelizmente, se repete o caso da
Petrobrás.

O ex-Deputado Hélio Costa e um cidadão português,
Luiz Pargana, coordenados pelo famoso Paulo César Farias,
não satisfeitos com o escândalo do Projeto SOS Rodovias,
quando da gestão de Marcelo Ribeiro, que teve que deixar
o cargo porque o caso foi denunciado, armaram um esquema
na Rede Ferroviária Federal S.A. Agora, a opinião pública,
esta Casa e o País tomam conhecimento de que o atual Pr~si

dente da Rede, Martiniano Lauro Amaral de Oliveira, o:;ex
Secretário Nacional de Transportes, José Henrique D'Aino
rim de Figueiredo, e o Presidente da Rede Ferroviária' de
Armazéns Gerais - AGEF, organizaram, na verdade, uma
quadrilha para lesar o patrimônio público e viabilizar o des
mantelamento da empresa. Venderam armazéns por preços
menores do que os pagos pelas reformas neles realizadas.
Fizeram operações triângulares com a Companhia Siderúrgica
Nacional: recebiam, da CSN, como pagamento de serviços
prestados a ela pela Rede, aço para pagar as empreiteiras.
Introduziram terceiros no esquema, como as empresas Ocea
nia e Corema, de São Paulo, para realizarem operações inter
nacionais no mercado interno. Tudo isso ocorreu sem licita
ção, num favorecimento ilegal, com tráfico de influências.
É a repetição do esquema da Petrobrás.

Montada a equipe com os Srs. Sérgio Misse, Paulo César
Chiarelli, João Bosco de Freitas e Benedito Nugnezi, o trem
partiu.

Sr. Presidente, começamos a descobrir que não apenas
a Rede Ferroviária Federal S.A. está envolvida no caso, mas
também perigosos grupos privados e outras empresas públicas,
como a Companhia Vale do Rio Doce e a Mineração Brasileira
Reunidas. Por isso, foi pedida uma CPI no Senado, pelo Sena
dor Gerson Camata, representante do Espírito Santo naquela
Casa. O Deputado Carlos Santana, do PT, que aqui foi Presi
dente da Comissão de Transportes, já convocou as autoridades
responsáveis por esse escândalo, mais um que vem deixar
o País estarrecido.

Com esse requerimento de informações, iniciamos o des
dobramento desse caso e vamos mostrar que poderosas empre
sas privadas, grupos econômicos e particularmente o Gover
nador do Espírito Santo, Albuíno Azeredo, e a empresa que
ele e outros dirigem naquele Estado, a Enefer, também são
beneficiários de toda essa política de corrupção e de des
mando.

Depois dizem que é preciso privatizar, que é preciso en
tregar as empresas públicas para a iniciativa privada porque.
elas não são eficientes, não são rentáveis. Ora, com tanta
corrupção, com tráfico de influência e nomeações de caráter
político-eleitoral, só podemos terminar assim.

Estas, Sr. Presidente, as razões desse requerimento. Va
mos continuar as investigações e desmascarar essa fraude no
Governo Collor.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vr'l ao nobre Deputado Nelson Marquezelli, para uma Comu
nicação de Liderança pelo PTB.

OSR. NELSON MARQUEZELLI (PTB -SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
ausente do País nos últimos dias, só hoje tomo conhecimento
de que uma missão do GATT - Acordo Geral de Tarifas
e Comércio - encontra-se no Brasil para colher subsídios
e avaliar a política comercial brasileira. Deseja essa missão
saber, por exemplo, que razões levaram o Brasil a aderir
ao Mercosul, pois, na visão de seus integrantes, os maiores
beneficiados dessa integração serão Argentina, Uruguai e Pa
raguai.

Os interesses da missão do GATI são mais amplos, po
rém. Desejam seus membros saber detalhes do acordo de
importação de trigo argentino, das negociações para novo
açordo de cotas no comércio de cacau, além da evolução
da posição brasileira na Organização Internacional do Café.
Outro interesse da missão do GATT é aferir o grau de coorde
nação entre os vários órgãos da Administração Federal.

Pelo que se sabe, em nenhum momento a missão do
GATI transmitiu preocupação com a falta de transparência
da Rodada Uruguai, discussão emperrada pelos interesses
agrícolas dos Estados Unidos e da Comunidade Econômica
Européia, com graves prejuízos para os países em desenvol
vimento. Um impasse que já dura cinco anos, em virtude
principalmente de Estados Unidos e Comunidade Econômica
Européia não chegarem a um acordo no tocante aos subsídios
agrícolas, com isso impedindo decisões sobre os quinze temas
colocados em pauta naquele organismo.

Esse bloqueio, provocado por duas potências econômi
cas, vem prejudicando seriamente as exportações de produtos
agrícolas brasileiros, que representam 23% de nossa receita
global obtida no exterior. Nossos prejuízos são contabilizados
também no setor do aço, por falta de regras internacionais,
não definidas em razão daquele impasse. Enquanto isso, os
Estados Unidos seguem acusando empresas brasileiras da prá
tica de dumping. Os mesmos problemas são localizados no
setor de serviços.

Os norte-americanos insistem, por exemplo, em regras
especiais para os serviços nos segmentos de telecomunicações,
transporte marítimo e aéreo, do que resultariam acordos bila
terais e não regra comum para todos os membros do GATT,
como determinam os princípios desse organismo.

Sr. Presidente, chamo atenção para a alta taxa que se
cobra sobre o suco de laranja, exportado para os Estados
Unidos: 492 dólares por tonelada de suco, a mesma tonelada
que hoje custa 1.200 dólares para o nosso País.

Caso os demais integrantes dO'GATI não consigam ven
cer a ânsia discriminatória norte-americana, mais de 70% do
comércio mundial de serviços terão tratamento diferenciado,
em prejuízo dos países do Terceiro Mundo.

Diante de t-al quadro, melhor seria que a missão do
GATI, atualmente no Brasil, interessada em subsídios e dis
posta a criticar a entrada do País no Mercosul, aqui viesse
para nos emprestar apoio contra a polarização de interesses
entre Estados Unidos e Comunidade Econômica Européia,
no âmbito do organismo que faz parte. No entanto, aqui chega
ram seus membros criticando a iniciativa brasileira, esquecen
do-se de que a visão estratética do Mercosul, nas vertentes
política e comercial, é a mesma que inspirou a formação do
bloco Estados Unidos-México-Canadá, a Comunidade Econô
mica Européia, além do bloco asiático.

As observações da missão do GATI, contrárias ao ingres
so do Brasil no Mercosul, não devem afetar a iniciativa brasi-
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leira. Temos maturidade suficiente para saber o que interessa
ou não ao nosso País, e!ll termos de integração e de interação
política e econômica com os países vizinhos. Melhor será,
portanto, que essa missão volte ao GATI e ajude na solução
do impasse criado por países do Primeiro Mundo. Não tenho
dúvida de que essa será a melhor forma de auxiliar os países
em desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Hermínio Calvinho.

O SR. HERMÍNIO CALVINHO (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna, hoje, preocupado. Depois que assisti à tenta
tiva de golpe na Venezuela, depois que assisti ao golpe ocor
rido no Peru, passei a ficar preocupado com o Brasil. Comecei
a me preocupar porque, aparentemente, no momento, no
Palácio do Planalto já começam a reorganizar a antiga Arena,
e tenho a impressão de que se está organizando uma nova
"revolução" em nosso País.

Sr. Presidente, a situação nos preocupa cada vez mais
devido à maneira autoritária como os homens do Governo
se mantém diante do agravamento da crise em que vive o
povo brasileiro. Vimos os Líderes da Oposição nesta Casa
tentando suavizar o sofrimento dos trabalhadores, tentando
dar-lhes um mínimo de condições, no que diz respeito ao
salário mínimo. E o que se lê nos jornais é o discurso autori
tário daqueles que vieram do regime militar de 1964, cada
vez mais irredutíveis, afirmando que o Governo não pode
ir além dos 230 mil cruzeiros.

Recordo-me perfeitamente de que, em 1966, no auge
de minha juventude, tive a coragem de me candidatar a Verea
dor pelo MDB. Áquela época - os mais antigos sabem disto.
- vereador não recebia subsídios. Candidatei-me por uma
questão de consciência. Ora, Sr. Presidente, agora, mais do
que nunca, é preciso que se tenha também um pouco de
consciência. O Brasil ainda está paganõo um absurdo pela
sua dívida externa, que já deve ter sido paga há muito tempo;
já deveria ter sido feita uma auditoria para verificar se este
País ainda deve aos gananciosos internacionais.

Li, por exemplo, que o Secretário de Desenvolvimento
estaria dando entender que iria renunciar porque o Governo
não tem dinheiro para que se possa trabalhar em prol do
desenvolvimento. O dinheiro realmente não existe ou está
sendo mal empregado?

Sr. Presidente, deixo aqui a preocupação daquele que
veio da vida marítima para a vida política, daquele que sentiu
na carne o que significaram os atos autoritários dos anos 60
e que agora está apreensivo com a reorganização da Arena,
que está prestes a vir apoiar este Governo falido no Congresso
Nacional, o que nos faz temer pelo povo e pelas futuras gera
ções.

Era isto.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a Folha de S. Paulo tem se caracterizado, diante da opinião
pública nacional, pela busca da verdade para bem informar
a Nação, pela forma séria, altaneira e, acima de tudo, indepen
dente com que age, sem jamais se submeter a pressões, ve
nham elas de onde vierem, sejam elas de que ordem forem.

Seus articulistas, entre os quais eu citaria o ilustre jorna
lista Gilberto Dimenstein. constantemente têm procurado
alertar a Nação para o real e verdadeiro perfil do atual Gover
nador da Bahia. Sr. Antônio Carlos Magalhães. Não é por

outro motivo que está sendo processado por aquele que gosta
de destratar e de caluniar, mas que se finge de revoltado
quando é alvo de críticas, quando tem o seu perfil político
exposto à opinião pública nacional.

Ainda hoje, S. Ex" o Governador da Bahia, utiliza-se
do mesmo jornal, Folha de S. Paulo, para tecer veementes
críticas à política econômica do Governo, o que demonstra,
no mínimo, uma grande incoerência. Tem dito o Governo
que a política do salário mínimo é importante instrumento
de política econômica. Ora, se S. Ex) está contra a política
econômica do Governo, por que não orienta aquele que é
hoje o Líder do Partido no Governo, e com quem tem laços
sangüíneos muito fortes, para que venha ao encontro do desejo
da Oposição, de oferecer ao trabalhador um salário mínimo
digno, acima do valor proposto pelo Governo?

Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, na edição do dia
26 de abril de 1992, o eminente jornalista Jânio de Freitas,
dando seqüência à linha editorial do jornal Folha de S. Paulo,
de independência e de respeito à opinião pública, escreveu
um longo artigo, intitulado "Entre a Vitória e a Derrota",
no qual traça para a opinião pública o verdadeiro perfil do
Governador da Bahia. O jornalista nos mostra, de forma real
e objetiva, que o Governador da Bahia, que tenta vender
a imagem de um homem forte. não passa de um fanfarrão,
diz terforça quando, na verdade, não tem. Em outras palavras,
diz o jornalista que o Governador Antônio Carlos Magalhães
é um verdadeiro camaleão político, muda sua cor de acordo
com a conveniência política, de acordo com as circunstâncias,
com que melhor lhe aprouver.

Isso não é dito por um Deputado da Oposição, mas pelo
jornalista Jânio de Freitas, um profissional com livre trânsito
em todos os setores da imprensa nacional.

Sr. Presidente, é pela propriedade e seriedade desse arti
go que peço a V. Ex' a sua transcrição nos Anais da Câmara
dos Deputados, para conhecimento, pelas gerações futuras,
do verdadeiro perfil desse camaleão político - repito - que,
com o seu governo inexpressivo, vem infelicitando a Bahia.

Eram estas as considerações que tinha a trazer mais uma
vez a este Plenário da Câmara dos Deputados, para que fique
registrado nesta Casa o verdadeiro perfil do Governador An
tônio Carlos Magalhães e para que todos dele tomem conhe
cimento.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

"ENTRE A VITÓRIA E A DERROTA

É quase impossível abrir um grande jornal sem encontrar,
em alguma parte dele, algum texto propalando a vitória do
governador Antônio Carlos Magalhães na reforma ministerial
e sua condição de força incomparável na política brasileira,
a pessoa de maior influência sobre o governo. Mas os fatos,
como está sempre acontecendo na luta entre eles e os meios
de comunicação, não se compatibilizam com o propalado.

A renúncia coletiva do ministério foi atribuída por parte
dos meios de comunicação a denúncias de corrupção feitas
por Antônio Carlos Magalhães. Aí estava a primeira etapa
da sua vitória. Não existe, porém, uma só denúncia de corrup
ção feita por Antônio Carlos Magalhães. Como Tasso !ereis
sati, os governadores Roberto Requião e Ciro Gomes, Alvaro
Dias e tantos outros, e muito menos do que um qualquer
deles, Antônio Carlos Magalhães fez referências indefinidas
à imoralidade administrativa em setores governamentais que
também não identificou. E não há indicação de que o Presi
dente Collor se tenha abalado alguma vez com as industriosas
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e comedidas referências de Antônio Carlos Magalhães à cor
rupção.

Nenhum político, e muito menos Antônio Carlos Maga
lhães, diria coisas talvez incômodas para o Presidente e o
Governo se estivesse prestigiado pelo primeiro e forte no.
segundo. Vai enganar-se quem supuser que as críticas do Go
vernador Brizola às privatizações e ao acordo com o FMI
contrariam aquela regra. Muito ao contrário, esta divergência
inconseqüente poupa cada um deles de problemas nas respec
tivas áreas de apoio. Mais do que pelas escassas referências
à corrupção, no entanto, antes da renúncia coletiva Antônio
Carlos Magalhães já emitia sinais do seu enfraquecimento
pelos confrontos infrutífiros com Margarida Procópio, em tor
no de verbas da Ação·Social.

Da vitória que não teve na renúncia coletiva do minis
tério. Antônio Carlos Magalhães foi o grande vitorioso na
nova composição ministerial. Vá lá, concedamos que Antônio
Carlos Magalhães tenha ou tivesse feito Ângelo Calmon de
Sá secretário de Desenvolvimento Regional. Uma indicação
para um posto cuja condição secundária certo noticiário tenta
disfarçar, pespegando no ocupante o título de ministro conve
nhamos que não caracteriza vitória, posição de força no con
junto político, influência sobre o presidente.

Ainda mais indicativa foi a perda de sua influência na
Secretaria das Comunicações, da qual vinha extraindo bene
fícios políticos desde 85. Só o fim deste reinado bastaria para
atestar que Antônio Carlos Magalhães chegou enfraquecido
ao episódio' eleitoral e dele saiu como derrotado. Há sólidas
indicações, aliás, de que a substituição nas Comunicações foi
realizadas ou apressada pelas matérias jornalísticas plantadas
por Antônio Carlos Magalhães, dando-se como vitorioso, e
sobretudo pela capa de "Veja", retratando-o no mesmo senti
do, logo no início das modificações ministeriais.

Foi já com este cenário consumado que, em sua recente
passagem pelo Brasil, Claudio Humberto Rosa e Silva 
autor de vários e maior incentivador de outros boatos, como
o da doença de Collor - desovou a históriada de que a reforma
do Governo fora um golpe chefiado por Antônio Carlos Maga
lhães, com Jorge Bornhausen como executor. É um besteirol
cuja publicação só se explica no jornalismo de Quinto Mundo.
Não há evidência de hostilidade de Bornhausen a Antônio
Carlos Magalhães, mas aliança deles, tal sua diferença de
fins e de meios, exigiria que um dos dois mudasse radical
mente. Exigência que vem, senão de sempre, de muito longe,
com momentos de muitas explicitude quando Bornhausen pro
pôs uma virada salvadora do Governo Sarney. e Antônio
Carlos Magalhães se opôs. Com o resultado conhecido.

Ninguém melhor do que o próprio Antônio Carlos Maga
lhães para atestar sua má fase política. Vitoriosos não recla
mam, não protestam. E Antônio Carlos Magalhães não tem
feito outra coisa, há muito tempo e cada vez mais. Os sinais
que emite hoje são, mais do que de insatisfação, já de ira
e algum desespero - o que ficou bastante claro em seu pro
nunciamento, anteontem na reunião da Sudene, com recurso
a dados duvidosos e afirmações inverdadeiras. Não seria este
Antônio Carlos Magalhães que poderia estar armando a subs
tituição de Marcílio Marques Moreira por Ângelo Calmon
de Sá.

Há que distinguir, por fim, as diferentes procedências
das atribuições de vitória e força incomparável a Antônio
Carlos Magalhães. Parte desse noticiário e dos comentários
que o acompanham devem ser características do jornalismo

brasileiro, que não cabe aqui considerar, mas que não provêm
de más intenções. A outra parte, a mais gritante, deve-se
ao fato de que Antônio Carlos Magalhães possui verdadeiros
feudos nos meios de comunicação, constituídos por grupos
de jornalistas. Em minha papelada sobre coisas e gente da
imprensa há uma coleção de 90 edições sucessivas de uma
coluna diária de notas: em 79 delas, quase 90%, há notas
de propaganda de Antônio Carlos Magalhães. Nisto, ele conti
nua vitórioso. E a posse destes feudos nos meios de comuni
cação, mais do que força política, é que o fez bajulado por
políticos desejosos de proteção em certos jornais, revistas
e tevês."

o SR. PAULO LIMA (PFL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, inicialmente gostaria de registrar mi
nha presença, através desta tribuna, por não ter sido possível
fazê-lo através da digitação do código.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estreando hoje na tribuna
desta Casa como representante de São Paulo, venho fazer
uma denúncia do que ocorre nas bases do PFL do maior
Estado gerador de riquezas do nosso País.

O PFL tem como início e fim de seus princípios progra
máticos a defesa da liberdade e da igualdade das oportuni
dades, usando como meio o interesse social. Temos na Lide
rança do PFL, no âmbito nacional, homens públicos que não
medem esforços para servir à Pátria. Podemos citar aqui os
Senadores Hugo Napoleão e Marco Maciel, assim como o
Governador Antônio Carlos Magalhães, figuras respeitadas
também dentro das hastes paulistas.

Não podemos aceitar denúncias que fogem à regta de
uma notícia substancialmente baseada em fatos. Não aceita
mos porque não faz parte dos princípios de ética do jornalismo
a simples e fácil manipulação de dados, infâmias e calúnias.

Sr. Presidente, dentro da atual situação brasileira, o PFL
fez 9 Governadores. Sendo a segunda bancada do Congresso
Nacional em termos de representatividade, o seu desejo, ob
viamente, é o da transparência na condução política, dentro
do liberalismo moderno, que é um processo mundial, não
vem ocorrendo apenas no Brasil.

Mas ocorre que dentro do Estado de São Paulo temos
pessoas que incomodam pela sua atuação à frente da cúpula
do PFL. São verdadeiros vendilhões do partido e dos seus
princípios, e entre eles poderia citar o deputado estadual Artur
Alves Pinto. S. Ex' trabalha somente pelos seus interesses
pessoais e se caracteriza pela inoperância, pela incompetência.
Trabalha dentro do fisiologismo, sua conduta maior dentro
da política, e não tem na verdade transparência.

Não podemos !tceitar que os princípios liberais sejam
despersonalizados. E preciso que haja pessoas que lutem pela
bandeira dos princípios liberais e que estejam afinadas com
os interesses da comunidade, da população.

O PFL em São Paulo quer ser luz, não apenas sombra
dos outros partidos. Até hoje não lançou candidato a prefeito
da capital ou a Governador do Estado. O que desejamos
é que seja revertida essa situação. Sabemos da candidatura
do empresário Silvio Santos, que vem para somar os interesses
liberais e modernos.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero deixar aqui meu ape
lo aos compauheiros de São Paulo, incluindo os do interior,
para que trabalhem com afinco e união, a fim de que possamos
moralizar o PFL em São Paulo, e que não tenhamos em seus
quadros um rêptil que rasteja interesses próprios e escusos
no meio do mato, interesses que jamais podem ser exibidos
à luz do sol, pois não são os da comunidade.
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o SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, esta
Casa começa a avaliar os temas que serão discutidos e votados
por ocasião da revisão constitucional.

Tive a chance de ser Constituinte e, entre as matérias
aprovadas naquela ocasião, fiz questão de incluir, com a
anuência dos Constituintes, a proposta de nacionalização dos
minérios. Foi assunto polêmico, que chegou a ser avaliado
por alguns segmentos políticos aqui representados como xenó
fobo.

Sr. Presidente, entendia eu que a Constituição passada,
qualificada por alguns como ditatorial, abria o subsolo brasi
leiro às multinacíonais que formavam verdadeiro monopólio,
principalmente na região amazônica, contribuindo assim para
o contrabando de recursos minerais.

Não sou contra o capital estrangeiro. Acho até que um
país em desenvolvimento dele necessita. O que muitas vezes,
em vários discursos, fiz questão de frisar foi que o Estado
precisaria ter um maior controle sobre a questão da remessa
de valores para o exterior, e aí estavam os lucros advindos
da exploração de recursos minerais. Conseguimos inserir na
Constituição a nacionalização dos minérios, mas, por falta
de uma estrutura técnica e humana, infelizmente, o Estado
mantém-se ausente do processo.

Os jornais estão a apresentar à opinião pública matérias
que trazem uma espécie de alerta, principalmente de algumas
pessoas descomprometidas com o processo da internaciona
lização, mas comprometidas com a soberania nacional, com
felação à nossa política de mineração e às denúncias de contra
bando de recursos minerais.

Surge a possibilidade de o Governo encaminhar, durante
a revisão constitucional, a proposta de novamente se abrir
o subsolo brasileiro ao capital estrangeiro.

A nossa preocupação é muito grande nesta área, porque
é preciso saber detalhadamente, como está a política de mine
r3wão no País e por que o Estado está ausente do processo.
E preciso avaliar a situação do contrabando de recursos mine
rais, que muito tem atingido não só a soberania nacional,
como, fundamentalmente, o Tesouro Nacional, sem que haja,
de parte da União, qualquer providência no sentido de impedir
fatos dessa natureza.

Apresentei à Mesa da Câmara dos Deputados um requeri
mento pedindo a constituição de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para apurar a situação da mineração no País.
O requerimento recebeu mais de 260 assinaturas, e está seguin- .
do os trâmites legais, de acordo com o nosso Regimento Inter
no. Recebo ~gora, de parte das Assessoria da Mesa, a infor
mação de que no segundo semestre deste ano a Comissão
Parlamentar de Inquérito s?bre a política de mineração dev~rá
ser instalada.

É preciso que antes da revisão constitucional saibamos
como está verdadeiramente a situação da política de mine
ração no Brasil, quais os prejuízos causados pelas empresas,
não só com respeito ao contrabando, mas também com relação
à depredação do meio ambiente e outros Eroblemas que estão
atingindo fortemente a nossa economia. E preciso saber tam
bém por que o Estado se mantém ausente nesse processo
e a quem, na verdade, interessa a atual política de mineração.

O atual Diretor do DNPM, Elmer Prata Salomão, quando
tomou conhecimento da nossa iniciativa de constituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, fez questão de ir
ao nosso gabinete e dizer que a CPI poderia criar problemas

com relação ao empréstimo que o Banco Mundial estaria re
passando ao Brasil.

Pareceu-me, de certa maneira, meio suspeita a posição
tomada pelo Diretor do DNPM. No entanto, este é um assunto
que também deverá ser levado ao conhecimento da Comissão
Parlamentar de Inquérito, que terá a responsabilidade de con
vocar as grandes empresas de mineração do Brasil, como seg
mentos do Governo, para que possamos, ao final, ter um
relatório que diga a esta Casa o porquê da necessidade da
manutenção da política de nacionalização dos recursos mine
rais.

É preciso que o Estado se mantenha presente no sentido
de impedir o contrabando, a depredação do meio ambiente
e, fundamentalmente, evitar que os cofres públicos continuem
sendo lesados pelo contrabando de riquezas minerais, princi
palmente na região amazônica.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eraldo Trindade, o Sr.
Luiz Moreira, 3. Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilson Gibson,
§ 2., do artigo 18, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao SI. Luiz Moreira.

O SR. LUIZ MOREIRA (PTB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ao ler o
Jornal do Brasil de hoje confesso que fiquei preocupado com
a seguinte notícia: "Concessões de TV serão reavaliadas".
Essa minha preocilpação tem um fundamento. Empossado
como Secretário Nacional de Comunicações, o ex-Deputado
Nelson Marchezan pronunciou-se a respeito de um assunto
que me parece deveria ser melhor avaliado, pois se trata de.
algo que já está em prática há muito tempo.

Lamentei o fato de S. Ex' dizer que vai defender a reno
vação automática das concessões de emissoras' que tenham
documentação e operação legais. Ora, isso já é feito. Real
mente, para quem está alheio a essa problemática talvez cons
titua uma novidade. Mas isso já vem sendo feito, desde que
as concessões e permissões não tenham problemas em sua
documentação. Quando as entidades não têm processo de
notificações de irregularidade, essa renovação é automática.
Depois da Constituição de 1988 a matéria passou a ser apre
ciada pelo Congresso Nacional. Portanto, a renovação se pro
cessa, mas deverá ser apreciada na nossa Comissão. E digo
isso com bastante certeza, porque, durante cinco anos, fui
Diretor Regional do ex-Dentel, na Bahia, que atendia, inicial
mente, ao nosso Estado e ao de Sergipe.

Sei que na Secretaria Nacional de Comunicações existem
profissionais altamente competentes, e S. Ex' o Ministro terá,
por parte desses funcionários, chefes de serviço e diretores,
uma base de sustentação suficiente para que possa exercer
sua administração com proficiência.

Diz também o Sr. Nelson Marchezan que não vai admitir
a questão da barganha política e que não vai retribuir gentile
zas. Nós, que conhecemos de perto essa legislação, sabemos
que, às vezes, as coisas não se processam como se deseja.
Enquanto estiver em vigor o art. 34 do Código Brasileiro
de Telecomunicações, ou seja, a Lei nQ 4.117, segundo, o
qual o Poder concedente é o Executivo, várias coisas poderão
ocorrer.

Sr. Presidente, presido a Subcomissão da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática que está
revendo a nossa Resolução nQ 1, que pretende tratar dessas
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normas com o próprio Executivo, para que possam fluir mais
facilmente os processos quando saírem daquele Poder para
o Legislativo. Assim, é crucial a definição do monopólio e
do oligopólio, exatamente a mudança do art. 34 ou a sua
interpretação, para que haja maior clareza no processo dessas
concessões e permissões.

o SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Esta
do do Paraná é o primeiro produtor de grãos do País, sendo
responsável por 25% da safra total brasileira. Estima-se que
em 1992 isso represente mais de 17 milhões de toneladas de
grãos, que serão destinadas não apenas ao abastecimento in
terno] mas também à exportação.

E também expressivo a atuação do Estado na produção
de carne bovina, suma e de frango, que supera as necessidades
paranaenses e ainda alimenta outras regiões do Brasil.

Esse Estado de pujante riqueza conta com 3.300 quilôme
tros de rodovias federais por onde circula praticamente toda
sua produção agropecuária.

Nos últimos anos, no entanto, apesar de ser um Estado
de enorme importância econômica no contexto do desenvol
vimento brasileiro, o repasse das verbas federais para conser
vação e manutenção das estradas vem decaindo drasticamente.
Isso tem acarretado uma deterioração excessiva de nossas
estradas, pois a falta de manutenção preventiva acelera o
desgaste e encarece a recuperação do pavimento.

Sabemos, Sr. Presidente, que existem justificativas proce
dentes para explicar a redução dos níveis de arrecadação e,
conseqüentemente, do montante a ser distribuído aos Estados.
Os recursos são insuficientes para o atendimento adequado
de todas as funções do Governo, notadamente aquelas de
caráter social. Mas a minha presença hoje aqui nesta tribuna
é para protestar contra a política de repasse dos recursos
já aprovados no Orçamento da União. O DNER, por exem
plo, estabelece sua programação de trabalho baseado nos valo
res alocados em seus diversos projetos ao longo do ano. Entre
tanto, à medida que o tempo passa, o Governo Federal faz
corte dessas verbas específicas alegando indisponibilidade de
caixa ou, pior ainda, direcionando-as para outros fins.

Não proponho retirar recursos destinados à saúde, à edu
cação ou à habitação para empregá-los na recuperação das
estradas paranaenses. Defendo o estrito cumprimento da lei.
Isso significa respeitar valores e prazos aprovados para cada
um dos projetos anteriormente especificados.

O atraso no repasse dos recursos implica maiores custos,
pois os serviços de conservação e manutenção rodoviária so
frem reajustes constantes, normalmente acima daqueles apli
cados sobre os valores constantes no Orçamento da União.

O Paraná colabora com quase 27 bilhões de dólares para
a formação do Produto Interno Bruto, sendo que parte consi
derável desse valor é destinado pelo Governo Federal a diver
sos outros Estados brasileiros mais carentes de recursos. Não
é justo que suas estradas, por onde escoa tanta riqueza gerada,
sejam assim penalizadas pelo Poder Público.

A malha rodoviária de um País ou Estado funciona como
o sistema vascular de um organismo vivo. Todos nós sabemos
que ocorre quando uma artéria humana entope ou se arre
benta. Os danos podem ser irreparáveis. Assim funcionam
as estradas. Uma rodovia em condições ruins ou péssimas
pode aumentar em 50% o consumo de combustível dos veícu
los usuários e dobrar o tempo de viagem. Esses fatores afetam
diretamente o preço final dos produtos transportados e, nesse
sentido, contribuem fortemente para o aumento da inflação.

Não é justo que o laborioso povo paranaense seja penali
zado por esse inadequado procedimento por parte das autori
dades governamentais. Basta haver reciprocidade e o Estado
do Paraná continuará trabalhando para contribuir cada vez
mais para a riqueza do País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa soJ:cita
aos Srs. Deputados que se encontram nos gabinetes das Lide
ranças dos diversos partidos da Casa que compareçam ao
plenário, pois teremos importantes matérias a serem votadas
o mais rápido possível, como uma emenda constitucional e
a fixação do salário mínimo.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Adylson Motta.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, vou
aproveitar o tempo da minha inscrição no Pequeno Expediente
para encaminhar quatro projetos de lei que estou apresen
tando, embora haja uma parte da sessão da Ordem do Dia
destinada a tal objetivo. Mas, como se desenha uma sessão
bastante agitada pela importância das matérias a serem trata
das, principalmente a fixação do valor do salário mínimo,
aproveitarei este momento para dar entrada aos meus proje
tos. Apenas vou ler as ementas dos mesmos.

Projeto de lei complementar que acrescenta inciso IV
ao art. 6? da Lei Complementar n? 70, de 30 de dezembro
de 1991, que institui contribuição para o financiamento da
Seguridade Social, eleva a alíquota da contribuição social so
bre o lucro das instituições financeiras e dá outras providên
cias.

Projeto de lei que dispõe sobre o cômputo de tempo
de serviço de estagiários da administração pública federal.

Projeto de lei que obriga hospitais, casas de saúde e esta
belecimentos assemelhados a manter enfermeiros diplomados,
nas condições que especifica.

E, finalmente, Sr. Presidente, projeto de lei que dispõe
sobre o exercício do serviço público.

São estas as propostas que tenho a apresentar, aprovei
tando o período destinado ao Pequeno Expediente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Adylson Motta, o Sr.
Nilson Gibson, § 2e do art. 18, do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Luiz Moreira, 3Q Suplente de Secretário.

O SR.. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra à Sr~ Teresa Jucá.

A SRA. TERESA JUCÁ (PDS - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, no mo
mento em que se reúnem em Brasília centenas de lideranças
indígenas, preocupadas em discutir sua participação, união
e posicionamento frente à ECO-92 e ao Novo Estatuto dos
Povos Indígenas, não poderia, como Relatora da Comissão
encarregada de analisar as propostas e preparar este novo
Estatuto, deixar de elogiar a preocupação e a participação
dos nossos índios.

Sem dúvida nenhuma, a definição de um novo Estatuto
dos Povos Indígenas, moderno, responsável e, sobretudo, cal
cado na garantia da demarcação das terras e do respeito à
cultura, será peça fundamental para o resgate da questão indí
gena nacional.

Na sessão especial em homenagem ao índio, ocorrida
na semana passada, tive a oportunidade de dizer da impor-
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tância do resgate da dignidade das populações indígenas e
da necessidade emergencial de recuperarmos a atuação do
Governo nos setores de educação e saúde, nas centenas de
áreas indígenas espalhadas pelo nosso Território.

Reafirmo também que é preciso que os povos indígenas
tenham o apoio necessário para desenvolverem projetos auto
sustentados, que, sem agredir o meio ambiente, possibilitem
a cada comunidade a melhoria das suas condições de vida,
obtendo com isto um futuro mais promissor.

A respeito da conscientização das comunidades indíge
nas, considero, como Relatora da Comissão, de extrema im
portância a participação do índio brasileiro na formulação,
discussão e implementação da nova lei, que será balizadora
da visão da sociedade brasileira sobre a questão. A propósito,
instituímos, por nossa sugestão, o "Comitê Pluriétnico", de
assessoramento aos trabalhos da Comissão, no sentido de es
treitarmos a relação de trabalho e de informação entre a Co
missão do Novo Estatuto e as comunidades indígenas.

Gostaria, inclusive, de informar ao Plenário que amanhã,
às 9 horas, no Auditório Nereu Ramos, estará acontec~ndo

uma reunião conjunta da Comissão do Novo Estatuto do Indio
e da Comissão do Meio Ambiente e Minorias com as lideranças
indígenas que participaram do encontro promovido pelo CIMI
(Conselho Indigenista Missionário). Na reunião, esperamos,
inclusive, recolher colaborações e sugestões que possam servir
para o aprimoramento dos nossos trabalhos.

Espero, portanto, que este trabalho conjunto, de parla
mentares, índios e entidades governamentais e da sociedade
civil, seja, sobretudo, em proveito dos próprios índios, que
anseiam há muito por dias melhores.

Aos companheiros parlamentares volto a solicitar empe
nho, participação e apoio, para que possamos realmente escre
ver uma lei que viabilize o futuro dos índios brasileiros.

o SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputadas e
Deputados, tenho ouvido, aqui no plenário, com certa fre
qüência, comentários de companheiros de partidos de oposi
ção sobre o atual Governo de Pernambuco, às vezes com
críticas emocionadas e contundentes ao seu desempenho e
a determinados setores.

Tenho me mantido silencioso, em primeiro lugar, porque
entendo que a crítica é um direito à função parlamentar; em
segundo, porque entendo que não se pode julgar um governo
no seu primeiro ano de administração, e o atual Governador
Joaquim Francisco, do Estado de Pernambuco, somente agora
completa o seu primeiro ano de administração, evento esse
que está sendo comemorado.

Assomo hoje à tribuna para falar do desempenho do
Governo de Pernambuco não como um todo, mas a partir
de uma empresa que vinha sendo, ao longo do tempo, modelar
em matéria de empreendimento estatal. Refiro-me à Compa
nhia Energética de Pernambuco - Celpe - criada nos idos
de 1965. Estou vinculado à Celpe apenas sentimentalmente,
porque fui o advogado que formalizou os seus atos consti
tutivos.

Essa empresa apresenta um desempenho não satisfatório.
Para se ter idéia, de 1987 a 1990, a Celpe teve um prejuízo
de 85 bilhões de cruzeiros, se considerados os valores corri
gidos até a presente dilta. Pois bem, nesse último exercício
de 1991, já na atual administração estatal, a Celpe reverte
o quadro e apresenta um balanço com expressivo lucro líquido
de 5 bilhões e 600 milhões de cruzeiros.

E mais: o mercado de distribuição de energia elétrica
em Pernambuco cresceu, no ano de 1991, 5,7%, o que repre
senta um número bastante expressivo, se considerada a con
juntura recessiva, a conjuntura econômica adversa por que
passa o País, particularmente o Nordeste. No consumo indus
trial de energia elétrica, Pernambuco, ano passado, teve um
crescimento positivo de 2,6%, contra um crescimento nega
tivo, em 1990, da ordem de 9,6%; portanto, quase 10% de
crescimento negativo no ano anterior.

Além do desempenho administrativo, do saneamento das
finanças e da reversão de um quadro deficitário para um qua
dro de lucros, a empresa vem desenvolvendo programas como,
por exemplo, "Luz da Gente", que já fez 20 mil ligações,
sendo 12 mil na região Metropolitana do Recife, estimando-se
que não menos de cem mil pessoas foram beneficiadas. No
plano importantíssimo que é o da eletrificação rural - pois
é certo que no Nordeste apenas 20% das propriedades rurais
foram eletrificadas - a Celpe eletrificou 5.776 propriedades
no exercício de 1991 e implantou 576 quilômetros de linha
de distribuição, o que representa um grande passo para elimi
nar o déficit de eletrificação na zona rural.

Por tudo isso, Sr. Presidente, lembrando que não é segre
do para aqueles que conhecem a administração e têm expe
riência de que um dos problemas deste País é gerencial, estou
trazendo .:....- não apenas para defender o atual Governo de
Pernambuco, mas muito mais para fazer-lhe justiça-o exem
plo de uma estatal que deu certo no passado e volta a dar
certo no presente.

Queremos, nesta hora, consignar o nosso aplauso à dire
toria da Companhia Energética de Pernambuco e, por dever
elementar de justiça, citar o nome do seu Presidente, um
sertanejo do Pajeú, Dr. Luiz Gonzaga Leite Perazo, antigo
servidor da Casa como engenheiro especializado no setor de
operações, e o seu diretor administrativo, seu braço direito,
Dr. Manuel Fernandes da Costa Maia.

Com este registro, Sr. Presidente, não apenas pretendo
defender o Governo de Pernambuco das críticas que lhe têm
sido feitas, mas, sobretudo, desejo assinalar o êxito de uma
administração, de uma equipe de homens que têm compro
misso com a coisa pública e que, sabendo aliar trabalho e
competência com seriedade, fazem milagres - não propria
mente milagres, mas como tais ficam sendo, porque ali se
eleva uma ilha de prosperidade num mar de desolação.

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje realmente'
é um dia importante para esta Câmara, pois temos de votar
o salário mínimo, desde há muito distorcido, mal compreen
dido. A Oposição nunca soube solucionar o problema do salá
rio mínimo.

Ontem ouvimos um pronunciamento do Líder do PMDB,
em que S. Ex' dizia que o salário mínimo dos Estados Unidos
é de 500 dólares, da Argentina 300 dólares, do México 270
dólares, da Venezuda 220 dólares e do Brasil, infelizmente,
50 dólares. Mas será que o Líder tem conhecimento de que
um homem com 300 dólares, na Argentina, não compra duas
calças? Vim ontem de Buenos Aires e presenciei a miséria
e a recessão naquele país.

Realmente o Presidente Collor propõe hoje um salário
mínimo de 230 mil cruzeiros. Se ele pudesse, seria de dois
milhões. Mas isso resolveria o problema do trabalhador? Não,
porque imediatamente esse custo seria transferido ao consu
midor. Não se pode, pois, solucionar o problema do salário
mínimo, com leis.
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Na Grécia Antiga, um deputado satírico, Aristófanes,
disse uma vez: "Proponho aqui nessa assembléia que, a partir
de hoje, todos os pobres passem a ser ricos, todos os enfermos
sãos, todos os soldados generais... " E mais isto, que não
é nenhuma acinte a esta Câmara, pois propunha que todos
os cavalos passassem a ser burros. E alguém pergunta: por
quê? E ele responde: "Porque a assembléia do povo está
cheia de cavalos".

Então, SI. Presidente, temos que solucionar essa questão.
A Oposição quer 242 mil cruzeiros. Se pudesse, se fosse solu
ção, o Presidente Collor daria 1 milhão. Mas isso viria desesta
bilizar toda a economia que aí está. Esse erro vem de antanho,
não é de hoje.

Hoje mesmo, pela manhã, de uma rádio ouvi a notícia
de que a Alemanha discute o seu salário. Os trabalhadores
reivindicaram um aumento de 9,5%. O Governo alemão pro
põe 5%. A greve na Alemanha não terá solução apenas com
o fator correcional de 5%. Em nosso País, com essa inflação
louca, isso jamais aconteceria.

O atual Presidente da República demite amigos e dá no
mes aos bois, coisa que no passado não acontecia, pois eu
me lembro perfeitamente que Sebastião Paes de Andrade,
conhecido como "Trem Pagador", acusado de tantos pecula
tos, jamais foi punido. Quanto aos pelegos de 1964 que hoje
estão na Oposição, alguns nunca foram punidos; seus nomes
foram todos esquecidos. Mas o Presidente Collor, sim, dá
nome aos ladrões e manda abrir inquéritos. Então, nós temos
que lhe dar mais garantia, mais oportunidade para que gover
ne, para que faça o País sair desse aperto.

Sei que 230 mil cruzeiros não dão, mas o próprio Depu
tado Chico Vigilante, do PT, ao regressar da visita que fez
à Bahia, disse, aqui neste' plenário, que, quando o salário
mínimo era de 42 mil cruzeiros, ele encontrava pessoas traba
lhando por 15 mil cruzeiros. E, se o trabalhador aceitava
15 mil, era porque não se podia pagar os 42 mil. Então,
temos que analisar isto.

O erro que ocorre nesta República é estrutural e não
gerencial. Temos de buscar aqui, no Congresso Nacional, as
soluções. Os erros ocorrem um atrás do outro. Ao se elaborar
a nova Constituição, destinaram os recursos para o sistema
de saúde. Como o Presidente Collor pode separar o joio do
trigo, se os Constituintes erraram? Destinaram todos os recur
sos para o sistema de saúde e agora querem que haja verba
para os aposentados. O Presidente quer conceder não os
147%. Se S. Ex~ pudesse, salvaria este País. E o está fazendo.
É um homem que tem hoje a hombridade, a valentia de man
dar prender os corruptos, e jamais houve nesta República
quem o fizesse.

Então, concito todos os Srs. Deputados: vamos unir-nos,
vamos salvar esta Pátria, mas sem a demagogia de pretender
salários que não podem ser pagos. As prefeituras irão quebrar
porque os erros são históricos. Este Governo não tem culpa
se, no passado, houve excesso de nomeação de trabalhadores.
Os prefeitos e os governadores que os demitam ou dêem
outra solução, mas não queiram que nós, do Poder Legislativo,
e o Presidente Collor solucionemos os erros do passado.

o SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, ocupo hoje esta tribuna, para denunciar à Nação o
tratamento diferenciado e incompatível que continua sendo
dado aos Estados de Roraima e Amapá, no que se refere
.à competência da assunção de débitos e responsabilidades

anteriores à criação dos atuais Estados, quando Territórios
e administrados que eram pelo Governo.

Essa controvérsia se resume em determinar se prevalece,
na espécie, a regra geral enunciada no art. 234 da Constituição
Federal, ou se, a partir do disposto no art. 14, § 2", do ADCT,
se deve ser considerada a existência dc um disciplinamento
próprio a reger a situação particular dos novos Estados surgi
dos de anteriores Territórios.

É necessário que o Poder Executivo, analisando parecer
abalizado do ilustre jurista Ives Gandra da Silva Martins,
a partir de tal referência, possa encaminhar definitivamente
o referido parecer às autoridades econômicas, para que estes
possam administrar a questão e retirar do recém-criado Estado
de Roraima, bem como do Amapá, o ônus de uma dívida
que não contraíram.

Não é justo que as duas unidades federadas - Roraima
e Amapá - recebam tratamento diferenciado das demais uni
dades transformadas em Estado, quais sejam, Mato Grosso
do Sul e, recentemente, o Estado do Tocantins. Este, ao
ser desmembrado do Estado de Goiás, tornando-se unidade
federada independente, recebeu o tratamento ora requerido,
isto é, a União assumira os débitos e encargos decorrentes
de empreendimentos nos extintos territórios, que passaram
a constituir os Estados de Roraima e Amapá.

O Governador de Roraima Ottomar Pinto, preocupado
com tal situação, encaminhou, consulta ao ilustre jurista Ives
Grandra da Silva Matins, conforme citação anterior, depois
encaminhada à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que
concluiu no sentido de se acotecer o pleito do Governador
de Roraima e se declarar que o art. 234 da Constituição Fede
ral não se aplica ao processo de institucionalização dos Estados
originários dos antigos territórios de Roraima e Amapá, por
se tratar de situação particular de disciplina própria que em
resumo, "é responsabilidade pública do Governo Federal pe
las dívidas dos extintos territórios."

Vale acrescentar que o SI. Ministro MarcHio Marques
Moreira encaminhou ao Exmo Governador Ottomar Pinto
Aviso no 537/MEFP. de 27 de março, concluindo sobre o
referido Parecer no PGFN/227/9, de 11 de março de 1992,
que entende o texto analizado e com ele concorda.

Para concluir, SI. Presidente, o que desejam os Estados
de Roraima e Amapá é receber tratamento igualitário às de
mais unidades transformadas em Estados, o que representa
além da justiça praticada, uma elevação na sua capacidade
de investimento, levando benefícios sociais e promovendo o
desenvolvimento, em maior escala, àquela região tão esque
cida pelo Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisçao do
orador.) - SI. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, estamos
hoje numa discussão em torno do salário mínimo, e nos causa
pesar a insensibilidade do Governo, que tenta impor à classe
trabalhadora e salário mínimo da miséria absoluta.

Por outro lado, Sr. Plesidente, a par da nossa solidarie
dade aos trabalhadores, que são os grandes construtores da
riqueza do Brasil, sentimos um sério pesar por verificar que
o Governo, tão draconiano em relação aos trabalhadores,
é tão benevolente em relação aos poderosos.

Tive a oportunidade de denunciar nesta Casa que a Caixa
Econômica Federal efetuou um empréstimo de aproximada
mente 78 bilhões de cruzeiros ao SI. Roberto Marinho, titular
exclusivo do Sistema Globo de Rádio e Televisão e dono
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de um império que alcança quase todos os ramos da nossa
economia.

O empréstimo foi feito em copdições absurdas e. a~ora.

comprovadamente fraudulentas. E <) Sr. Roberto Mannho,
que tanto critica os setores da economia que são estatizados.
que defende essa orgia ncoliberal e afirma que o Estado tem
que se desligar da economia para tratar das questões que
lhe são afetas, como saúde. educação, segurança, é exata
mente o Sr. Roberto Marinho que procura uma instituição
eficial de crédito que tem como património e administra princi
palmente recursos dos trabalhadores para obter um emprés
timo em bases privilegiadas - privilegiadas - e comprova
damente fraudulentas.

Sr. Presidente, numa demonstração sintética do que re·
presenta o Sr. Roberto Marinho para a sociedade brasileira
e para os mais caros valores pátrios. o Jornal do Brasil de
hoje publica editorial intitulado "O Nosso Companheiro".
O Diretor-Presidente do Jornal do Brasildá esse título ao
editorial porque o Sr. Roberto Marinho se apresenta aos olhos
da Nação como "o jornalista Roberto Marinho". Meus pêsa
mes aos jornalistas pelo fato de o Sr. Roberto Marinho se
apresentar dessa maneira aos Olhos da Nação.

Diz um trecho do editorial, de que peço a V. Ex', SI.
Presidente. a transcrição, que "a revista americana Forbes
o apontou como um brasileiro de 1 bilhão ?e dólares". E
todos nós sabemos que o Sr. Roberto Mannho acumulou
tal património não só através de práticas fraudulentas, mas
à luz do regime autoritário, sob o protecionismo da ditadura
militar.

Diz ainda o editorial: "Além dos comprometimentos epi
sódicos, há os permanentes: as importações de material (não
é segredo) fazem-se por linhas de contrabando por. que a
receita Federal já tentou desfazer". A duras penas. DIZ tam
bém que há inquéritos abertos, mas sem tramitação.

Mais adiante, sustenta o editorial: "A Rede Globo mo
ve-se por privilégios oficiais, sem considerar jamais o interesse
público". E conclui: "Esta novela começou mas ainda não
acabou: o último capítulo é a opinião pública que vai escre
ver".

Sr. Presidente, além da transcrição, na íntegra, do edito
tial do Jornal do Brasil, para que todos os Srs. Deputados
tomem conhecimento de um breve relato ~iobre 11 nocividade
do Sr. Roberto Marinho, peço a V. Ex' que autorize o registro
nos Anais de um documento que trago ao conh;~cimento desta
Casa, as normas da Caixa Econômica Federal que tratam
exatamente de procedimentos na concessão de empréstimos
como o destinado ao Sr. Roberto Marinho, no valor de 38
milhões de dólares, quase 80 bilhões de cruzeiros.

No item 1.4, dizem essas normas, que são recomendações
da Caixa Econômica Federal a todos os seus dirigentes:

"Na oportunidade vimos ratificar" - ratificar 
"que constituem garantia~ inaceitáveis para a operação
de Empréstimo Sem Destinação Específica os imóveis
a seguir relacionados:

- terreno sem henefeitoria."

O Sr. Roberto Marinho, na escritura pública, dá um terre
no sem qualquer henfeitoria como garantia.

Sr. Presidente, entre as garantias inaceitáveis relaciona
das nesse item também consta:

"Empreendimento em construção para o qual não
tenha sido fornecido o respectivo "habite-se."

Sabemos que, entre os imóveis dados em garantia pelo
Sr. Roberto Marinho, existe uma área em jacarepaguá, no
Rio de Janeiro, onde. ele próprio diz, está sendo construído
o projeto que centralizará todo o seu sistema de rádio e televi
são. A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não deu o alvará
para a construção quanto mais o "habite-se".

E mais:

"Casa de espetáculo ou similar; sede de emissora
de rádio ou televisão; outras que, por sua natureza,
caracterizam-se como de difícil execução por inadim
plemento e posterior alienação, se for o caso."

Sahemos que o Governo hoje administra até motéis. Ad
ministra gráficas, supermercados, cinemas, dados em garan.tia
por empresa que faliram fraudulentamente. Aí vêm os deSVIOS
do Estado.

Não podemos concordar com um Governo que aniquila.
os trabalhadores, condena os aposentados à miséria, mas si
multaneamente beneficia um dos homens mais poderosos des
ta República, um dos grandes corruptos desta República, o
Sr. Roherto Marinho.

EDITORIAL E NORMAS E QUE SE REFERE
O ORADOR:

"O NOSSO COMPANHEIRO

O jornal O Globo apresentou como irregulares operações
publicitárias no Banerj com o Jornal do Brasil, rigorosamente
legais e corretas do ponto de vista ético. e comercial. ~or

trás do recurso provinciano de procurar bnga com outro Jor
nal, fora da competição de mercado, jazem motivos que se
apresentarão sem ordem de entrada em cen'l, como é natural
nas farsas. Antes do fim, porém, tudo estard claro.

Quem fala de O Globo diz também TV Globo e, obvia
mente, o diretor:tedator-Chefe Roberto Marinho, "nosso
companheiro", para os da casa. São o estilo e a voz do dono.
Para o público é dispensável apresentá-lo, pelos dotes de salta
dor cauteloso, não apenas como empresário e figura hípica,
mas também como mergulhador de fôlego. A televisão provi
dencia as imagens de acordo com as conveniências.

O Senhor Roberto Marinho é um monoglota que aparece
como empresário e esportista para os brasileiros, mas em
inglês tem presença mais enfática do que em português.

A revista americana Forbes, o apontou como um brasi
leiro de 1 bilhão de dólares, em bens pessoais, mas os leitores
e telespectadores não ficaram sabendo. Digamos que o empre
sário sonega a láurea internacional ao conhecimento dos seus
conterrâneos.

Os brasileiros desconhecem os caminhos pelos aos quais
esse bilhão de dólares foi canalizado para o bolso do compa
nheiro diretor-redator-chefe. O fato não foi trazido na época
ao conhecimento do telespetador e do leitor, menos por mo
déstia que n' - hábito de administrar a censura no noticiáriO
da Casa. A • VGlobo omitiu o nome e a imagem da prefeita
de São Paulo, Luíza Erundina, este ano, na solenidade de
entrega .do prêmio ao vencedor da Fórmula Um. A tradição
da Rede é esconder a História ou',providenciar versões conve
nientes aos donos do poder. Tudo que se sabe por ouvir dizer
é a expressão da verdade, que ainda espera a oportunidade
de aparecer. Quando o Presidente Juscelino Kubitschek mor
reu, na Rede Globo não mostrou a multidão emocionada
que o levou, a pé, do Russel ao Santos Dumont. No entanto,
o governo autoritário havia liberado de censura o serviço fúne-
bre. O de agradar não tem limites.
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A verdadeira Central Globo de Televisão e aquela que.
produziu a inversão do resultado eleitoral de 1982, na opera
ção de fraude conhecida como Proconsult, e a novela de terror
que também não passou do primeiro capítulo, a explosão
do Riocentro, com patrocínio implícito.

Até hoje a TV Globo não deu a razão, confessada de
público por ex-dirigentes da emissora, pela qual cortou do
noticiário a prova de que havia outras bombas no Puma que
explodiu antes da hora. Por que o zelo? Medo da explosão
retardada da bomba de efeito moral?

A fabulosa fortuna pessoal do senhor Roberto Marinho
não resultou da receita do jornal que ele dirige desde 1925,
pela elementar e universal razão de que jornalismo como
empreendimento não enriquece ninguém em dólar. Veio dos
canais da ditadura militar, sob a qual a rede se expandiu
mediante recursos não contabilizados com transparência. Não
foi, portanto, o jornalismo que dolarizou o diretor-redator
chefe na escala bilionária da revista norte-americana. Teria
sido por acaso a geléia de mocotó Imbasa? Ou seriam as
bicicletas Monark? Na condição de produtor de geléia de
mocotó e fabricante de bicicletas, ele estaria consagrado no
Guiness, antes de ser sagrado eminência financeira.

A pré-história da TV Globo deve ser avivada para que
não se perca: os primeiros tempos foram geridos pela mão
do sócio americano o grupo Time Life. Só mais tarde o senhor
Roberto Marinho entrou em cena, e foi quando a ditadura .
assumiu a dívida da emissora com o sócio americano e passou
a lidar na intimidade com o novo devedor, abrindo-lhe a opor
túnidade de pagar em imagens a dívida em dólares.

Graças a rede nacional de televisão, às emissoras de rádio
e ao jornal que dá nome as Organizações Globo, a galáxia
de Roberto Marinho se tomou a via-lácta da ditadura. Procon
sult e Riocentro foram ás últimas prestações, quando o fim
se aproximava mas também aparecia .no horizonte a demo
cracia. O derradeiro favor, porém, foi a mobilização para
barrar a campanha das diretas, que as câmeras da televisão
e as páginas do jornal desconheceram, até cederem ao repúdio
dos brasileiros. Sem uma explicação. Sem pedir desculpas.
Quando o último governo militar entrou em agonia, o oportu
nismo desfraldou-se nas Organizações- Globo: as críticas pre
pararam a adesão ao primeiro presidente civil. O presidente
Sarney ouvia o presidente das Organizações Globo antes de
trocar seus ministros da Fazenda. Barganhavam-se favores
oficiais por omissão de notícias.

Um dia a história secreta da Rede Globo de Televisão
será apurada, mas enquanto não vem a público nada impede
que os cidadãos sejam apresentados à verdade, que tanto
querem conhe·cer. O episódio da Proconsult explica a ojeriza
das emissoras e do jornal das Organizações Globo pelo senhor
Leonel Brizola, que se elegeu por duas vezes governador do
Estado do Rio e, portanto, dobrou a frustração da barreira
eletrôncia levantada duas vezes contra a sua candidatura. A
tentativa de inverter a apuração da primeira eleição direta·
de governador, em 1982, dá a medida exata do que repre
sentou para toda a Rede a denúncia que o Jornal do Brasil
fez e que permitiu desbaratar o conluio de interesses retró
gr'\ldos em fazer a história retroceder.

A segunda eleição do senhor Brizola matou a ilusão de
que\,fosse eterna aquela viciosa associação entre o governo
do estado e as organizações do Sr. Marinho, sobre quem
o ex-governador Moreira Franco despejou as benesses contra
tuais que lhe permitiram sentir-se, como personagem de nove
la de televisão, dono do Banco do Estado do Rio de Janeiro

para todos os efeitos, inclusive receber publicidade eterna
mente. O novo governo desfez o contrato suspeito e incorreu
na ira de quem não tolera ouvir uma negativa de autoridade
pública. As Organizações Globo valeram-se da má vontade
e do facciosismo mas não agüentaram esperar mais do que
um ano. Chegaram a tomar posição contra os interesses do
Rio. E, por último, arriscaram a denúncia que caiu no vazio
sobre a preferência do Banerj, como anunciante, na escolha
de novos veículos para melhorar a credibilidade nas suas rela
ções com a sociedade.

Além dos comprometimentos episódicos, há os perma
nentes: as importações de material (não é segredo) fazem-se
por linhas de contrabando que a Receita Federal já tentou
desfazer. Há inquéritos abertos e não concluídos mas edifican
teso O último carnaval estendeu a todo o país as imagens
acintosas de uma aliança - essa sim, indissolúvel - entre
a galáxia dos Sr. Marinho e a constelação do jogo do bicho.
Não foram os bicheiros que se apossaram do carnaval carioca,
mas a TV Globo que fez o serviço: deu projeção, de igual
para igual, aos do ramo da contravenção. Essa aliança se
diverte afrontando a opinião pública com as imagens de figu
rões da Rede sentados à mesa de almoço com as arrivistas
do bicho. E os sinais que transmitem as mensagens de narco
tráfico nas entrelinhas e telinhas? Precisa mais para explicar
tudo?

A Rede Globo move-se por privilégios oficiais sem consi
derar jamais o interesse público. Que lhe interessava que
a Linha Vermelha viesse atender a uma antiga necessidade
do Rio? Nada. N~o aceitando a vontade do eleitor, que recon
duziu ao governo do estado o Sr. Leonel Brizola, a TV Globo
não hesitou em opor-se à obra que completará uma parte
importante do plano viário da cidade, pensando que consegue
suprimir da realidade o governo Brizola. Esta é a mais benig- .
na, porque inconseqüente, forma de megalomania que advém
da laanipulação dos meios de comunicação.

A denúncia vazia, que se volta como bumerangue contra
quem não tinha credenciais morais para fazê-la, é impotente
para realizar o desejo de estragar a festa da inaurguração
da Linha Vermelha e impedir o início da sua segunda etapa.
Aquele tipo de anúncio, aparentemente institucional, não será
capaz de sustentar a Fundação Roberto Marinho na posse
de mecenas: por trás das mensagens de ciência e cultura,
palpita um interesse vivo, que nem aparece. Um tipo (intermé
diário) entre o dono do mundo e o benefactor. A lavagem
do Cristo Redentor foi paga pela ShelJ, mas a fundação levou
a fama. Os arquivos do PCB foram parar na Fundação, mas
depois que a União Soviética saiu do mapa e os militares
entre nós já estavam de pijama.

Esta novela começou mas ainda não acabou: o último
capítulo é a opinião pública que vai escrever.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OC DlRHA 018192

BrasJ1ia, 28 de fevereiro de 1992
Às
SUREG
Assunto: Divulga orientações/alterações nos procedimentos
na concessão de Empréstimo Sem Destinação Específica 
SDE
Referência: Anexo V do OC DIRHA 30/87 - Vigência dez/91

Sr. Superintendente Regional
1. Objetivando padronizar os procedimentos na conces

são de empréstimos na modalidade Sem Destinação Específica
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- SDE, vimos divulgar procedimentos que deverão nortear
a referida operação:

1.1. O valor da avaliação da garantia bem como o do
empréstimo solicitado não serão objeto de atualização com
base na UPF ou qualquer outro fator de conversão, permane
cendo o valor em cruzeiros, pelo período de 90 (noventa)
dias.

1.1.1. Após esse prazo, no caso de não ter sido efetuada
a contratação, o imóvel objeto da garantia deverá ser reava
liado.

1.2. Todos os processos de solicitações formuladas por
proponente pessoa jurídica assim como as formuladas por
pessoa física com valor superior a 10.000 (dez mil) UPF, deve
rão ser enviados à DIRHA, independentemente do regime
de alçada.

1.3. Em vista da limitação de recursos e visando a pulve
rização das aplicações, solicitamos o empenho das unidades
operacionais, no sentido de buscar percentual de quota do
empréstimo e prazo de amortização abaixo dos limites estabe
lecidos pela regulamentação vigente, através de negociação
com os proponentes.

1.4. Na oportunidade vimos ratificar que constituem ga
rantias inaceitáveis para a operação de Empréstimo Sem Des
tinação Específica os imóveis a seguir relacionados:

- imóvel já gravado com hipoteca:
- imóvel gravado com ônus, exceto os casos de servidão

e incomunicabilidade:
- imóvel adquirido por meio de dote;
- imóvel constituído como bem de famllia:
- terreno sem benfeitoria;
- imóvel gravado com usufruto, exceto quando o seu

detentor renunciar a esse direito, expressamente, em cartório;
- residência de vila construída em terreno não desmem

brado ou que não constitua unidade autônoma;
-imóvel com destinação agrícola, inclusive sítios, glebas

ou granjas, exceto os minifúndios, que são imóveis situados
em zona rural e não sujeitos à exploração agrícola, devida
mente caracterizados como tal pelo INCRA;

- imóvel próprio da União, Estados, Municípios ou au-
tarquias;

- sede de delegação estrangeira;
-igreja;
- unidade isolada de edifício em construção;
- empreendimento em construção para o qual não tenha

sido fornecido o respectivo "habite-se";
- hospital;
- clínica;
-escola;
- sede de associação;
-clube;
- casa de espectáculo ou similar;
- sede de emissora de rádio ou televisão;
- outras que, por sua natureza, caracterizem-se como

de difícil execução por inadimplemento e posterior alienação,
se for o caso.

Atenciosamente, José Carlos Batista Guimarães, Diretor
de Habitação e Hipoteca.

Durante o discurso o Sr. Paulo Ramos, o Sr. Luiz
Moreira, 3r Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

O SR. NILSON GIBSON; - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

Abril de 1992

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estão presentes no plenário
179 Srs. Parlamentares. Todavia, na Casa há mais de 400
Srs. Deputados. V. Ex~ já colocou na Ordem do Dia matérias
de grande importância para toda a sociedade brasileira, como
o projeto que se refere ao salário mínimo.

Vamos iniciar uma sessão solene do Congresso Nacional
às 17h. Por isso, solicito a V. Ex', Sr. Presidente, que peça
aos Srs. Deputados que compareçam urgentemente ao plená
rio para iniciarmos a votação da Ordem do Dia.

Já está presidindo os trabalhos o eminente e ilustre Presi·
dente da Casa, Deputado Ibsen Pinheiro. Então, precisamos
iniciar o mais rápido possível a Ordem do Dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. André Benassi.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Câmara dos Deputados vive nesta tarde um momento impor
tante e decisivo para os interesses de toda a Nação e igual
mente para reafirmar sua posição de defensora dos anseios
da gente brasileira.

A votação, logo mais, do projeto que estabelece novo
valor para o salário mínimo, além de nova sistemática para
o seu reajustamento periódico, adquire o significado de uma
decisão que deve levar o Governo a reformular sua política
econômica recessiva, ditada pelos princípios do Fundo Mone
tário Internacional.

Está em disputa, na verdade, não precisamente a questão
n'lmérica de 230 mil cruzeiros proposta pelo Executivo, ou
de 280 mil cruzeiros já decidida pela Comissão de Trabalho
desta Casa. Acima disso, Sr. Presidente, está em jogo a escolha
de uma alternativa capaz de recolocar o País no caminho
do desenvolvimento, ao contrário do que deseja o Governo,
ou seja, a manutenção do atual processo de arrocho e parali
sação das atividades produtivas.

Veja-se o exemplo do Estado de São Paulo, onde somente
na região do ABCD mais de um milhão de trabalhadores
se encontram desempregados e, pior ainda, diante da perspec
tiva de agravamento do quadro, pois há previsões de mais
dispensa de mão-de-obra nos próximos meses.

Por outro lado, são notórios os indicadores de fragilidade
das contas do Tesouro Nacional, tendo em vista as sucessivas
quedas nas receitas tributárias - em face da recessão - e
por força das elevadas taxas de juros, que determinam aumen
to constante do endividamento público interno.

A queda no poder aquisitivo da população, por conse
guinte, o aprofundamento da recessão, associados ao desequi
líbrio das finanças governamentais, não apenas impedem que
a inflação se reduza a índices aceitáveis, mas até estimulam
a sua realimentação, fazendo-se antever que em futuro próxi
mo poderemos ter repiques nas taxas inflacionárias, relançan
do-as para patamares próximos de 30% ao mês.

A conclusão é bastante óbvia, Sr. Presidente: o Governo
promove terrível empobrecimento do povo brasileiro, em no
me do combate à inflação, sem realmente atacar as verdadeiras
causas do fenômeno. O resultado será urna Nação novamente
à beira da hiperinflação, com a grande desvantagem de ter-se
tornado muito mais pobre e miserável, desde que se implantou
a presente política econômica.
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Por isso, devemos conceher um salário mínimo com valor
e forma de reajuste que rompam tão desumana estratégia
do Governo e façam determinar o reaquecimento da economia
nacional, pressuposto indispensável para o desenvolvimento
e a melhoria das conidções de vida do nosso povo.

Escolher a alternativa de um salário mínimo extrema
mente aviltado seria condenar a Nação ao contínuo sofri
mento, à humilhação e à pauperização definitiva e irreversível.

A melhor homenagem aos trabalhadores brasileiros, so
bretudo pelo transcurso do seu dia, no próximo 19 de maio,
é a aprovação de um mínimo que venha restabelecer a digni
dade para a sobrevivência pessoal e de seus dependentes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco - TO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
é interessante a fúria crítica de alguns setores da Oposição.
Desde 1891, com a promulgação da primeira Constituição
republicana, a indicação dos membros do Supremo Tribunal
Federal compete privativamente ao Presidente da República.
Em mais de cem anos de República, o Presidente só deixou
de fruir dessa prerrogativa durante a breve experiência parla
mentarista de 1961. Pois bem. O Presidente Fernando Collor
está sendo acusado, agora, por indicar Francisco Rezek a
uma vaga aberta no Supremo.

Na última quarta-feira, para nossa surpresa, o Deputado
Luiz Gushiken veio a esta Tribuna se queixar da indicação.
Denunciou o Presidente Collor por pretender destruir as insti
tuições, no caso o judiciário. Vejam que lógica equivocada.
Está expresso no art. 84, inciso XIV, da Constituição, que
compete privativamente ao Presidente, após aprovação pelo
Senado Federal, nomear os Ministros do Supremo Tribunal
Federal. Não se trata, portanto, de um "direito duvidoso",
conforme apontou o Deputado. Esse direito foi conferido
ao Presidente da República pelo povo brasileiro, soberana
mente representado na Constituinte.

Felizmente é minoria hoje, nas oposições, a voz da irracio
nalidade. Não foi o Presidente Collor nem este Governo que
estabeleceu essa organização do Judiciário. A tradição de uma
Suprema Corte nomeada pelo Presidente da República foi
em nosso País introduzida depois de bem sucedida experiência
nos Estados Unidos da América. É dessa maneira que se
forma a Suprema Corte americana até hoje, e não parece
haver dúvidas sobre sua independência.

O Deputado Luiz Gushiken, talvez no afã de criticar
por criticar, não deve ter analisado o Capítulo do Judiciário
na Constituição brasileira. Os magistrados desfrutam de ina
movibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade dos vencimen
tos. Privilégios, favorecimentos? Não, apenas condições cria
das pelos Constituintes para que a Justiça preservasse sua
altivez, sua independência. A Carta Magna de 1988 estabe
leceu um período de dois anos para a aquisição definitiva
da garantia de vitaliciedade. Para os Ministros do Supremo,
no entanto, não há o estágio, novamente para assegurar a
liberdade plena da Corte.

Está claro, então, que a indicação de um Ministro para
o Supremo Tribunal Federal pelo Presidente Fernando Collor
não representa, de modo nenhum, embaraço ao livre julga
mento, ao cumprimento da lei. No caso de um magistrado
como Francisco Rezek, tal acusação ganha tom de absurdo.
Não seria necessário destacar aqui o valor intelectual e a firme
za de caráter de Rezek, eminente professor de Direito Público,
ex-Ministro do Supremo, que, na presidência do processo
eleitoral de 1989, mostrou mais uma vez isenção e correção.

Caberá ao Senado Federal ouvir o indicado, com toda
a liberdade, inclusive de rejeitar o seu nome. Temos certeza,
no entanto, de que o bom senso que caracteriza aquela Casa
prevalecerá, com a aprovação de Francisco Rezek para ocupar
uma vaga no Supremo. A Oposição tem seus representantes
no Senado e, através deles, como determina a Constituição.
poderá manifestar-se. Se a sociedade pretender retirar do Pre
sidente da República a atribuição de indicar Ministros para
o Supremo, poderá fazê-lo atrav.és de emenda constitucional.
A prática democrática é assim mesmo. Já é tempo de se apren
der.

:!;:ra o que tinha a dizer.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
questões éticas são levantadas nos Parlamentos em referência
aos problemas da regulação da natalidade, do aborto, da euta
násia, dos tóxicos, da ecologia, do uso dos meios de comuni
cação social, da justiça social, dos direitos do homem. das
liberdades fundamentais, da paz e da guerra.

Doutra parte, vivemos uma sociedade marcada por pro
fundas e rápidas mudanças com repercussões diretas sobre
o modo de agir das pessoas. Uma sociedade cuja nota caracte
rística é o consumo perdulário por alguns de bens materiais
indispensáveis para a sobrevivência de muitos e a sede insaciá
vel do prazer sensível. Uma sociedade marcada também pela
extrema permissividade moral, estimulada pelos meios de co
municação de massa, os quais se colocam por vezes ao serviço
da destruição dos valores morais.

Daí por que todos reconhecem que a crise por que passa
o nosso País é fundamentalmente de natureza ética.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
ocupo mais uma vez esta tribuna para formular denúncias
de ilegalidades e irregularidades no Governo Leonel Brizola
referente ao Banerj, que contratou, sem licitação, a Gráfica
Jornal do Brasil para imprimir exemplares de um livro de
anotações escolares intitulado "Agenda Ambiental". bem as
sim contratos de "patrocínio" e inserção de publicidade feitas
desde 1991 entre o Banerj e o sistema Jornal do Brasil.

É pedida a intervenção no Banerj, pois foram gastos
mais de 14 bilhões de cruzeiros em compras superfaturadas,
entre julho de 1991 e março deste ano. Data venia, há necessi
dade de uma intervenção no Banerj para proteger toda a
população do Rio de Janeiro e os acionistas privados.

Realmente o Banco Central não pode permitir que bancos
estaduais, no caso o Banerj, continuem usando o dinheiro
público em benefício do Governador Leonel Brizola.

Não acredito que o Banco Central faça a intervenção
no Banerj, muito embora o próprio Governador Leonel Bri
zola tenha confessario que privilegia o grupo Jornal do Brasil
com a publicidade do Banerj e tenha ainda afirmado que
"o dia em que o jornal O Globo tiver credibilidade recebará
as contas do Banco". Perguntado sobre se iria fazer investi
gações a fim de apurar as denúncias, afirmam categoricamente
que "tudo que se faz no Banerj é do meu conhecimento e
tem a minha aprovação. Quanto aos contratos, demos a publi
cidade ao JB, sim, mas não há nada irregular nisso. O JB
é uma instituição de grande nível". E concluiu: "Corrupção
e irregularidades é a Caixa Econômica conceder um emprés
timo de 38 milhões de dólares para o Sr. Roberto Marinho
montar um estúdio".
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Sr. Presidente, Sr'!s e 5rs. Deputados, anteriormente, o
Governador Antônio Carlos Magalhães denunciou o Gover
nador Leonel Brizola de comandar o crime no Rio de Janeiro.

Ressalto que há necessidade de o Congresso Nacional
adotar as providências necessárias para apurar irregularidades
em contratos entre o Banerj e o Sistema Jornal do Brasil,
inclusive enquadrando o Governador Leonel Brizola, caso
esteja envolvido no escândalo de bilhões de cruzeiros em pu
blicidade superfaturada.

Sr. Presidente, peço a .transcrição, nos Anais da Casa,
do edital publicado no jornal O Globo, intitulado "Brizola
e os cofres do Banerj", que bem reflete a corrupção no Rio
de Janeiro.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

BRIZOLA E OS COFRES DO BANERJ

A atração do Governador Leonel Brizola pelo confre
forte do Banerj é irresistível. Está provado pela reincidência.

Em sua primeira passagem pela administração do Estado
do Rio, o Governador, por seus prepostos, usou e abusou
do banco estadual. O custo para o povo fluminense foi uma
quantidade considerável de operações irregulares. Houve de
tudo: desvio de recursos, firmas fantasmas, documentos falsos
- e um rombo equivalente a US$1,6 bilhão.

o Banco Central se viu forçado a intervir e, no desfecho
da apuração dos delitos, 21 processos foram movidos na Justiça
contra ex-administradores, chegando a haver duas condena
ções em primeira instância. Ao voltar ao governo, Brizola
tratou logo de, por decreto, extinguir os demais processos.

O Presidente do Tribunal de Justiça, no entanto, em
sentença liminar que mandou restl;lbelecer os processos, quali
ficou corretamente aquele decreto de Brizola, chamando-o
de imoral.

Ao que hoje se sabe, o esforço para fazer esquecer o
vandalismo financeiro praticado no Banerj não visava apenas
a bloquear a apuração de culpas anteriores: com Brizola de
volta ao poder, mais uma vez os cofres viriam a ser postos
à disposição do seu arbítrio.

A série de contratos de publicidade firmados com empre
sas do grupo do Jornal do Brasil é prova da desfaçatez com
que Brizola manuseia o dinheiro público. Há superfatura
mento, acerto ilegal de preço em dólar, pagamento antecipado
por cobertura de eventos distantes no tempo, ausência abso
luta de critérios técnicos na elaboração dos contratos (não
sendo de admirar que a diretoria de marketing do Banerj
tenha sido mantida à distância).

O Grupo Jornal do Brasil tem o direito de cobrar o que
bem entender pelo espaço que vende. Pode até ultrapassar
suas próprias tabelas no caso de clientes especiais, e questão
ética a ser decidida na intimidade da empresa.

O Globo ao contrário do que Brizola insinua, não tem
sido excluído da publicidade do Banerj, nem pleiteou em
momento algum tratamento especial. O que escandaliza é
qUy o banco oficial "patrocine" uma empresa, por meio de
ilegalidades, discriminando todas as outras do ramo, para,
aproveitando-se das notórias dificuldades da "patrocinada",
transformá-la numa espécie de diário oficial inconfessado do
Governo Brizola.

O Povo, dono do dinheiro do Banerj, tem o direito de
saber o que pretende o Governador com a sua operação JB
e todas as irregularidades que a cercam. Tem o direito de
saber o que estão fazendo com o seu dinheiro.

O Banerj enfrenta questões objetivas a responder. Como
explica ter feito contrato em dólar, violando a lei? Deixou
de submeter ou submeteu à sua diretoria os contratos firmados
com o Sistema Jornal do Brasil? Pagou ou não pagou à vista,
com antecipação de até cinco meses, os "patrocínios" com
que beneficia o Sistema Jornal do Brasil?

Quando Brizola se diz plenamente responsável pelos abu
sos, está dizendo a verdade. Ele é mesmo o principal respon
sável, pelo cargo que exerce e pelo costume, que vem do
mandato anterior, de manipular o dinheiro do Banerj como
se fosse seu. Isso não exime de responsabilidade o presidente
e o vice-presidente do banco, que têm assinado os atos irregu
lares. Todos e cada um devem prestar contas.

A esta altura, impõe-se ainda que, além das providências
já anunciadas pelo Banco Central, a Comissão de Valores
Mobiliários investigue amplamente a plicação dos recursos
do Banerj. Além de ser necessário proteger o dinheiro do
povo contra os interesses espúrios de Brizola e seus compa
nheiros - interesses, como provado, inteiramente alheios ao
desenvolvimento do Estado do Rio - impõe-se zelar pelos
acionistas minoritários, obviamente prejudicados pela maré
de abusos.

Um cuidadoso e pertinaz levantamento dos fatos pelas
autoridades financeiras acabará por demonstrar a falta de es
crúpulos com que Brizola emprega o dinheiro depositado no
Banerj.

O SR. JÚLIO CABRAL (Bloco - RR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é absolutamente inegável o potencial de desenvolvimento do
jovem Estado de Roraima. A riqueza de seu subsolo, as gran
des possibilidades há área de extração madeireira, os esforços
já empreendidos na atividade agropecuária, bem como os
projetos de colonização a se desenvolverem indicam como
verdadeiramente promissoras as perspectivas para a sua eco
nomia.

Sobretudo, Sr" e Srs. Deputados, temos ali um povo
decidido a trabalhar persistentemente pela transformação de
toda essa virtualidade em um fato real, a dedicar o melhor
de seus esforços na conquista de um desenvolvimento e de
uma riqueza que se traduzam em uma vida de digno bem-estar
para toda a sua população.

A vontade e a determinação não no~ faltam. Nós, a quem
coube tornar realidade uma promessa, nos dispomos a fazer
com que Roraima, em breve tempo, venha a dar contribuição
relevante para o esforço nacional de recuperação da economia
brasileira.

Que a tarefa a empreender exige esforços ingentes, de
maneira alguma ignoramos. Os obstáculos a se suparem, bem
os conhecemos.

Como não poderia deixar de ser, as dificuldades que o
País atravessa mostram-se particularmente agudas em nosso
Estado, agravadas, ainda mais, pela criação da reserva indíge
na yanomami, com o conseqüente encerramento da atividade
dos garimpos, que ajudavam a amenizar a situação de crise
econômica vivida por Roraima.

As carências de nosso Estado são inúmeras, e sérias,
mas não insanáveis ou insuperáveis.

Por isso mesmo, neste momento de consolidação do novo
Estado, não podemos, de maneira alguma, prescindir da ajuda
federal, absolutamente indispensável para a arrancada em bus
ca do lugar que, estamos certos, será, no futuro, o de Roraima
no contexto nacional.
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Assim, é particularmente preocupante a anunciada sus~

pensão do envio de verbas federais destinadas à saúde e à
educação. Se concretizada, serissimas serão as conseqüências.

Por maiores que sejam as potencialidades do Estado,
por mais ricos que sejam seu solo e subsolo, nulas serão as
suas possibilidades de desenvolvimento se não puder contar
com um povo sadio e instruído.

A situação atual nessas duas áreas já é das mais deficien
tes. O serviço de atendimento à saúde é precário; o número
de leitos hospitalares fica muito aquém do imprescindível;
faltam medicamentos e, no interior do Estado, não existe
assistência médica permanente. Apesar dos esforços feitos,
a Secretaria de Saúde não conseguiu controlar as doenças
endêmicas, que continuam a se alastrar, como é o caso da
leschmaniose, da úlcera-de-bauru, da tuberculose e da lepra.

No que tange à educação, as condições sucitam também
graves preocupações: nos vários municípios do Estado faltam
escolas e professores. Aos nossÇ)s jovens está sendo negada
a esperança de um futuro mais digno. .

Srs. Deputados, é notório que o Presidente Collor tem
a criança como uma das prioridades de seu Governo. Dessa
sua preocupação tem tido o País demonstrações concretas.
Por que diferenteme~teagiria o Governo com a criança rorai
mense? Para ela também queremos ver assegurado ·0 direito
constitucional à educação.

Srs. Deputados, justamente temerosos estão o povo e
as autoridades de Roraima. Em correspondência a nós enviada
por sua Assembléia Legislativa, adverte-se para o fato de
que o corte de verbas que se anuncia "afeta, principalmente,
a população carente, aumentando a miséria, afetando a quali
dade de vida e comprometendo o desenvolvimento dos traba
lhos de toda a estrutura. do Estado".

Ao mesmo tempo, por considerar que o que se pleiteia
é justo e "visa a arrancar o Estado de Roraima das amarras
que o atrelam ao subdesenvolvimento"', os nobres Deputados
de Assembléia Legislativa de Roraima afirmam ter "plena
convicção de que sua justa reivindicação encontrará eco nas
autoridades competentes" .

De que tal se dará estamos também convictos, pois não
temos motivos para descrer da sensibilidade e da boa vontade
sempre demonstradas pelo Governo Federal para com o jovem
Estado de Roraima.

E~a o que tínhamos a dizer.

O SR. EVALDO GONÇALVES (BLoco - PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
o interesse que tenho demonstrado em carrear recursos para
a Paraíba, notadamente para os municípios em que tenho
sido votado, não é menor com relação ao dever de prestar
contas dessas minhas atividades parlamentares à opinião públi
ca paraibana. Daí os constantes registros na imprensa de dota
ções orçamentárias e suas respectivas liberações, de minha
iniciativa, dando até a impressão de que somente eu tenho
trabalhado em favor dos interesses da Paraíba no Congresso
Nacional.

Ainda estão bem presentes no Estado os ônibus escolares
- mais de trinta - propiciando uma oportunidade excep
cional aos estudantes pobres de freqüentarem suas aulas em
centros educacionais mais adiantados, tudo isto no decorrer
do ano de 1991, a par da construção de um sem-número de
salas de aula nos mais diversos municípios paraibanos. Isto
sem se falar nas Escolas Técnicas Agrícolas de Princesa Isabel,
Sumé, Cuité e Puxinanã, todas em condições de funciona
mento em toda a sua plenitude no final deste ano.

Ora, se na educação esteve sempre presente o meu esfor
ço construtivo, nas outras áreas o trabalho não têm sido menos
expressivo. Sobretudo no setor da açudagem e da irrigação.

Como membro da Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização em 1991, fiz questão de marcar
minha posição em favor da construção de novos açudes em
nosso Estado. Os açudes "Pelo Sinal", em Cabaceiras, o de
"Bruscas", em Curral Velho, de "Poço Redondo", em Santa
na de Mangueira, o de "Lagoa da Milhã", em Puxinanã,
o de "Serraria", em Pucuí, todos estão com recursos assegu
rados para a sua conclusão em 1992, graças às emendas por
mim apresentadas e aprovadas no Orçamento da ~epública

deste exercício financeiro.
Afora, ainda, .recursos destinados ao açude "Catarina",

em Campina Grande, ao açude "Piranhas", em Ibiara, ao
açude "Acauã", em Natuba, ao açude "Genipapeiro", em
Olho D'água, ao açude público de Sumé, além de projetos
de irrigação em vários desses mananciais.

Silo obras importantes para a retomada do desenvolvi
mento da Paraíba, e como me sinto reconfortado em participar
com o meu trabalho para a sua consecução! É que me sinto
muito comprometido com os desafios da educação e dos recur
sos hídricos. Por razões várias, dentre elas, por ser um pro
fessor com vocação para o"ensino e a aprendizagem. Ademais,
nascido no Cariri da Paraíba, conheço de perto as agruras
da seca, daí a minha vinculação as ·áreas mais carentes ·do
Estado da Paraíba.

Tal identificação minha com o Cariri, o Curimataú e o
sertão paraibanos não exclui as minhas responsabilidades com
outras áreas, igualmente carentes, nem tampouco com outras
necessidades, além das inerentes à educação e à açudagem.

SilÍto-me comprometido também com os problemas da
saúde, da promoção social, enfim, tudo que diga respeito
aos problemas sociais e econômicos da Paraíba. Dentro desse
contexto é que fui autor de emendas aprovadas no Orçamento
da República beneficiando o trecho Cajá-Campina, da
BR-230; a construção de creches; a aquisição de Unidades
Móveis de Saúde e ambulâncias; a construção de· hospitais,
como o de Fagundes, e postos de saúde no Cariri e no Curima
taú; casas populares e substituição de choupanas de palha
por habitações de alvenaria; urbanização de favelas e assenta
mento fundiário. Tudo, enfim, que deva preocupar o desem
penho de um Parlamentar comprometido com a realidade
paraibana tem feito parte da minha atuação junto aos órgãos
federais, em Brasília. Não temo cobranças, partam de onde
partirem. A consciência me diz que tenho estado presente
à Paraíba e aos seus problemas mais cruciantes.

Não vou mudar de procedimentos, não obstante as cons
tantes advertências de que nas próximas eleições para o Con
gresso Nacional a pressão do poder econômico será decisiva
e esmagadora. Até hoje tenho sido eleito com o trabalho.
Simplesmente com o trabalho. Daí o slogan: "Meu Capital
é o Trabalho". Não tenho motivos para mudar. Na Paraíba
há lugares para os qu~ trabalham. É da nossa tradição política,
não obstante as desonrosas exceções.

. Este ano de 1992: além da luta permanente para adicionar
maIS recursos em favor das obras jáiniciadas na Paraíba,
a tarefa maior me parece ser o esforço, que deve ser redo
brado, visando à liberação dos recursos consignados no Orça
mento. Da minha parte farei tudo para liberar os quase cem
bilhões de cruzeiros que consegui aprovar. Considero o maior
presente que se pode dar à Paraíba.
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o SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente, em
junho, exige de nós, brasileiros, uma preparação muito maior
do que a do resto do Mundo, para que não corramos o risco
de ser colocados no bando do réus.

Noventa por cento dos artigos publicados por revistas
estrangeiras demonstram a perspectiva de que os ricos virão
ao Brasil com firmes propósitos de buscarem um vilão para
a depredação mundial de natureza histórica. Que o próprio
Mundo desenvolvido já escreveu mais de 70% e, mesmo assim,
insiste em criticar de perto o decrescente índice de desmata
mento do Brasil, hoje 0,3% de toda nossa área verde.

Qualquer movimento detectável nas florestas brasileiras,
visto pelos radares e pelos olhos estrangeiros, tem se transfor
mado em verdadeira bomba publicitária nos países desenvol
vidos, como se fôssemos os responsáveis pela falta do verde
que hoje existe entre eles.

Não é à toa que o Presidente norte-americano ainda resis
te a confirmar sua presença na Eco-92. Afinal, virá de um
país que tem até planos de controle de natalidade a apresentar
para o Hemisfério Sul e, mesmo assim, gasta 24% de toda
a energia produzida no Mundo. Bush falará como represen
tante da filosofia do descartável, como vive seu País, para
mais de cem dirigentes de todo o Mundo que se reúnem para
discutir o reaproveitamento da matéria. Mesmo assim não
poderá ausentar-se, já que vive um ano eleitoral.

Independente dos poderosos, temos conseguido seguidos
avanços na preservação de nosso ambiente. Temos o único
resl,!ltado prático atingido dentro das metas da última Confe
rência sobre o ambiente realizada pela ONU. Temos dimi
nuído à metade, a cada ano, o desmatamento da floresta
amazônica. Temos criado uma mentalidade nova, que nos
libertará da idéia de que temos de transformar nosso espaço
físico em verdadeiro santuário intocável enquanto vivemos
na miséria e sem recursos.

Este já foi um terna de vanguarda, de poucos que saíam
na defesa desesperada de alguma espécie em extinção. O que
estamos discutindo agora é a extinção do homem. Que este
momento do encontro mundial sirva para revelar ao Mundo
o quanto está injusta a distribuição das riquezas do Planeta.
À vista de todos, vivemos no Hemisfério Sul o verdadeiro
retrato da miséria, da fome e do desespero.

O que queremos é a responsabilidade do resto do Mundo
por aquilo que produziram no Terceiro Mundo. Somos frutos
de riquíssimas colônias. de onde foram tirados imensuráveis
recursos com destino aos países ricos, deixando-os cada vez
mais pobres e mais dependentes.

Não somos a sobra do Mundo. Somos a salvação do mes
mo. Mas o que queremos é o compromisso daqueles que
tanto nos cobram lições de p'reservação sem que dêem sua
justa contribuição para a salvação de nossa gente, para o
desenvolvimento de nossas cidades, para crescermos sem que
repitamos os erros do Primeiro Mundo.

O Brasil terá de inverter as perspectivas. Temos que espe
rar que venham à Conferência e de pulso forte revelarmos
que temos o que o Mundo quer. Ternos o verde, o mar e
o ar. O que não temos são os recursos financeiros que estão
nas mãos de poucos, os mesmos poucos que não se limitaram
a viver junto com o ambiente, que o destruíram em nome
da riqueza.

Er31 (' que tinha a dizer.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados
urna vez mais volto a ocupar esta tribuna, insistindo em um
terna crucial para nós, da região Nordeste. Refiro-me, eviden
temente, à questão das secas.

Nesta Casa, diante de uma estiagem que poderia tornar-se
catastrófica, tomamos algumas iniciativas emergenciais, como
não poderiam deixar de ser.

Como em seguida precipitações pluviométricas aconte
cessem, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse aconte
cido ou pudesse acontecer.

Tenho em mãos documento elaborado pela Comissão
de Defesa Civil do meu Estado, o Piauí, no qual é analisada
a situação agroclimática piauiense.

Diz o mencionado documento:

"A julgar pelos dados contidos na série histórica
da meteorologia regional, a estação chuvosa já chegou
a seu término em muitos municípios piauienses."

E continua: "Em outros, em que ainda chove,
as precipitações só contribuem significativamente para
o armazenamento d'água, pois voltaram a ocorrer
quando muitas plantas das diversas culturas agrícolas
já sentem os efeitos do stress hídrico".

Já no ano agrícola 1990/1991, as chuvas se caracterizaram
pela distribuição irregular, temporal e espacialmente, o que
determinou baixa produção agrícola e o conseqüente êxodo
rural, levando o Governo Federal a distribuir 45 mil cestas
de alimentos em 52 municípios, através do "Programa Gente
da Gente TI".

Assim, o ano -agrícola 91192 tem a situação agravada,
também, pelos efeitos da má safra anterior.

No mês de março deste ano não choveu em 5 municípios.
em 16 municípios as precipitações não alcançaram a marca
dos 10,0 milímetros.

Constata-se mais que, em 12 municípios, nos últimos 60
dias não se atingiu 100 milímetros. Conceição do' Canindé,
especificamente, registrou apenas 19,4 milímetros de precipi
tação no mesmo período.

No último dia de março, o lago de Boa Esperança atingiu
a cota 301,66 e um volume armazenado de 4.085.000.000 me
tros cúbicos d'água. Segundo a Curva Guia do Reservatório,
estes números estão bem abaixo dos valores normais para
o período, que é de 304,0 e 5.086.000.00 metros cúbicos,
respectivamente, para cota e volume d'água armazenada. A
Chesf receia que a cota máxima não seja alcançada em 1992.
No momento, apenas duas turbinas da hidrelétrica estão fun
cionando. A terceira está paralisada devido a insuficiência
d'água no reservatório.

A situação agrícola é deprimente. À média estadual da
perda de algodão é da ordem de 41,5%.

O arroz, cultivado em todo o Estado, tem a média esta
dual de perdas da ordem de 58,73%.

A queda na produção de feijão varia conforme a MRH,
alcançando a média de 44,86%.

A mandioca, cultura mais resistente, apresenta um índice
de perda de 34,86% em todo o Estado.

Quanto ao milho, o percentual de perda no Estado alcan
ça 49,46%.

Diante de tal situação, urge urna atuação do Governo
Federal em dois planos, já sugerida por nós, em pronuncia
mento anteriores, que acho oportuno repetir. Um é natural
mente emergencial, para assegurar a subsistência das popula-
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ções rurais nordestinas e evitar o êxodo rural. Elencam-se
aí, por exemplo, a construção de açudes (pequeno e médio
portes). Existem recursos alocados para esse fim no Orça
mento para o corrente exercício. Por exemplo, o Açude Joana,
no Município de Pedro 11, A liberação desses recursos propi
ciaria os fins visados. Implementação de estradas é outra suges
tão. Também existem recursos alocados no Orçamento com
tal finalidade. Por exemplo, a BR-404, e o fortalecimento
da estrutura hidráulica das propriedades rurais. Com esse ob
jetivo há recursos assegurados no Orçamento,da União, como,
por exemplo, perenização do rio Capivara em Pedro 11. Piauí.

É ainda sugerida a distribuição de cestas básicas de modo
a não permitir que a fome dizime a população do meu Estado.
O outro nível, o de medidas permanentes, poderá ser alcan
çado pela aceleração das obras que constituem o Programa
Nacional de Irrigação, localizadas no Polígono das Secas.
Aponta-se também a suplementação dos recursos financeiros
do Programa Nacional de Várzeas Irrigáveis - PROVÁR
ZEAS, com o objetivo de aproveitamento dessas áreas.

São sugestões que faço às autoridades competentes na
área federal, com o sentido de conter a fome e a miséria
que, sem dúvida alguma, campearão no meu Estado, em razão
da seca e dá quebra da produção de alimentos ocorridas neste
ano agrícola. E, pior ainda, será o êxodo rural, com a procissão
interminável de miseráveis fugindo do campo em busca de
amparo nas cidades.

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PTB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados,
os elementos processados estão pulando que só pipoca e procu
rando tirar o corpo fora, por não encontrarem saída para
suas 'Calúnias e difamações.

Sr. Presidente, o que mais ofende e revolta o homem
público de comportamento exemplar é ver-se confundido com
os irresponsáveis que infelicitam a Nação, sobretudo se ele
tem - como o Deputado João Alves - meio século de incon
fundíveis serviços prestados ao povo e ao País.

Peço a transcrição nos Anais do artigo intitulado "Im
prensa na Berlinda", publicado no jornal Correio Braziliense,
no dia 23 próximo passado.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORADORA:

IMPRENSA NA BERLINDA

A febre de denúncias, comentada pelo novo Ministro
da Justiça, Célio Borja, preocupa também não só jornalistas
como parlamentares que devem votar a nova Lei de Imprensa
e que se sentem pressionados a aprovar inovações mais duras,
em virtude de erros e excessos contidos em muitas reportagens
surgidas nos últimos meses.

Só um parlamentar, por exemplo, o Deputado João Al
ves, da Bahia, ingressou com 14 processos na Justiça contra
jornalistas de jornais e revistas, dos quais exige provas de
acusações em suas reportagens, ou que sejam punidos por
calúnia e difamação. O deputado baiano moveu ação penal
e, paralelamente, uma queixa-crime na Justiça comum contra
cada jornalista. Uma dessas ações; desta semana, é contra
repórter de jornal carioca que publicou ter sido o parlamentar
"destituído da Comissão de Orçamento por intermediar ver
bas públicas", o que não ocorreu. O deputado quer que a
acusação seja provada.

Na verdade, há repórteres que parecem "comprar" brigas
entre políticos e acabam envolvidos em processos na Justiça,

na crênça errada de que tudo pode ser publicado em nome
da liberdade ou da profissão.

O SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr')' e Srs. Depu
tados, o povo já está advertido de que o problema mais pre
mente do País é o da assistência sanitária às populações caren
tes, necessitando o setor de recursos semelhantes àqueles que
se exigem para a educação.

Quando se criou o antigo Ministério da Educação e Saú
de, depois da Revolução de 1930, entregue a Pasta, sucessiva
mente, a Washington Pires e Gustavo Capanema, encarava-se
a questão de maneira integral, pois uma não existe sem a
outra.

Atualmente, porém, o problema sanitário é o mais grave,
porque os meios de comunicação oral e televisionada podem
atingir enorme público de analfabetos, o que não ocorre no
campo sanitário, onde dependemos de hospitais aparelhados,
estabelecimentos de pesquisa médico-científicos, profissionais
da área de saúde e equipamentos cada vez mais sofisticados.

Mas a solução do problema sanitário está estreitamente
ligada à qualidade do ensino médico, cada vez mais decadente.

Em 1960 tínhamos 28 unidades de ensino médico, com
tradição de capacidade, dispondo de corpo docente estável.

Dez anos depois, haviam sido criadas mais 45 escolas
médicas, atingindo o número total de 73, enquanto hoje se
elevam a 80, muitas criadas por injunções políticas, por pressão
dos "excedentes" dos vestibulares, inexistentes uma infra-es
trutura hospitalar correspondente, não disponível um corpo
docente específico.

Criaram-se, então, várias comissões para analisar a dete
rioração qualitativa do ensino médico, paraleamente ao seu
aceleramento quantitativo.

Não se sabem as conclusões.
Parece-nos que o remédio está na criação de escolas de

aprimoramento médico, capazes de fornecer pessoal capaci
tado a qualificar a medicina brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CÉSAR MAIA (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, encaminho,
hoje, pedido de intervenção nas Secretarias de Educação do
Estado e do Município do Rio de Janeiro. O pedido foi encami
nhado aos Tribunais de Contas da União, do Estado e do
Município do Rio Janeiro, assim como ao Ministro da Edu
cação.

O pedido se deve ao fato de o Estado e o Município
do Rio de Janeiro não estarem aplicando em educação sequer
os 25% que manda a Constituição Federal em seu art. 212.
Pior é que a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro,
em seu art. 323, eleva esse percentual para 35%, e a Consti
tuição Estadual, em seu art. 331, o eleva para 27%.

Mais grave ainda é que ambos os Governos - Estadual
e Municipal - realizaram fraudes contábeis para tentar de
monstrar que gastaram em educação o que deveriam. A fraude
consiste em excluir da Receita de Impostos (próprios e transfe
ridos) a receita da simples correção monetária proveniente
da aplicação financeira desses mesmos impostos. Ora, é evi
dente que os impostos recebidos não podem ficar parados
em caixa e devem ser aplicados. Tanto o Município quanto
o Estado não somam tais valores aos impostos próprios e
arrecadados. Com isso diminuem fraudulentamente o valor
dos impostos e fálsificam a demonstração do gasto em edu
cação.



ATOlil de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO N '\CIONAL (Seção I)
----"-~~~-~~~-~~~..:.:..:...=..

7692 Quinta-feira 30

Isto pode ser comprovado no Diário Oficial do Rio de
15 de abril de 1992. e no Diário Oficial do Estado de 23
de abril de 1992. O Estado obteve uma receita líquida de
impostos (já descontada a parte dos municípios) de Cr$887.5
bilhões em 1991. A este valor deve ser agregado 179 bilhões
de transferências federais de impostos. E sobre ambos a receita
dos impostos resultante da mera aplicação financeira dos mes
mos que alcançou em 1991 Cr$196 bilhões. Portanto, no total,
a receita de fato de impostos alcançou Cr$ 1.262 bilhões. To
mando, como faz o Governo, a despesa da Secretaria de Edu
cação como gasto com ensino, o que já é um exagero, teríamos
Cr$223 bilhões. Isto alcança apenas a 17,6% dos impostos,
próprios ou transferidos. No caso do Estado há uma outra
fraude que será comprovada assim que as contas forem publi
cadas na íntegra. Já com um atraso de oito dias o Diário
Oficial publicou apenas o resumo do balanço. Quando elas
forem publicadas, todos poderão comprovar que a situação
foi ainda pior: muitas despesas foram lançadas na Educação
apenas para fazer a demonstração.

O Município do Rio de Janeiro, por seu turno, além
de usar o mesmo expediente, ainda o demonstrou à parte,
o que facilita o trabalho de análise. Nem um só centavo da
aplicação financeira dos impostos foi contabilizado para fins
de calcular o gasto com ensino. Suas receitas com impostos
próprios ou transferidos alcançou Cr$385 bilhões. As transfe
rências da União somaram adicionalmente 17 bilhões de cru
zeiros. E, finalmente, a aplicação financeira dos impostos atin
giu a 343 bilhões de cruzeiros. No total, temos 745 bilhões
de cruzeiros, para uma despesa com ensino, expressa pela
Secretaria de Educação, de 116 bilhões de cruzeiros. Com
isto teríamos um gasto com ensino igual a 15,5% dos impostos.
No entanto, uma última conta deve ser feita de forma a favore
cer: retirar do total dos impostos o resultado da aplicação
dos recursos que já estavam disponíveis em 31 de dezembro
de 1990. O novo total alcança praticamente 661 bilhões de
cruzeiros. Portanto. o Rio de Janeiro gastou em ensino muito
menos do que manda a Constituição: apenas 17,5%. Ainda
mais grave é a diferença em relação ao que manda a Consti
tuição Estadual e a Lei Orgânica do Município.

Configura-se, assim, um crime de responsabilidade e uma
fraude ao que dispõe a Constituição.

Definitivamente grave é o) fato que há 10 anos o município
gastava com ensino (Secretaria de Educação), 40% dos impos
tos e o Estado 30% dos impostos.

Assim, além de uma fraude contábil, temos uma fraude
política, já que o discurso do governador e suas promessas
concentram-se na questão da educação. Era tudo mentira.
O que nós temos no Rio de Janeiro é um embuste, uma
farsa.

. É por isso que não há dinheiro para pagar os professores.
E po.r isso também que há tanto dinheiro para comprar apoio,
desvtar recursos, para publicidade e financiar as atividades
não públicas dentro do Governo.

Tanto a Assembléia Legislativa quanto a Câmara de Ve
readores devem imediatamente pedir auditorias especiais aos
Tribunais de Contas, abrir CPI específicas, solicitar interven
ção nas Secretarias de Educação e analisar as razões para
o impedimento do próprio governador.

Notem que as porcentagens são idênticas - em torno
de 17,5% o que caracteriza uma ação orquestrada contra a

çducação no Rio de Janeiro. Hoje é e;catamente aqui que
menos se gasta com educação em todo o Brasil.

O SR. PEDRO PAVÃO (PDS -SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, as empresas
do ramo de construção civil do Estado de São Paulo que
entraram no Sistema Financeiro de Habitação foram surpreen
didas, no início do mês de março, com a informação dada
pelas contratantes - Cohab/Bauru e Cohab - CHIRS 
Araçatuba, Prohap - Setor Público - de que os pagamentos
referentes às medições de março, abril, maio e junho seriam
reduzidas em seu cronograma financeiro e, automaticamente,
físico, em 40% (março), 49% (abril), 48% (maio) e 63%
(junho), em vez de 100, conforme contrato com o agente
financeiro - CEF. Estou anexando cópia dos ofícios encami
nhados às contratantes.

Em abril, as medições serão pagas com 5,9% do crono
grama, conforme decisão do Ministério da Economia comu
nica às Cohabs, sob a alegação de que "ssas estariam aumen
tando o endividamento público do Estado junto à União,
consoante o Aviso tv1inisterial n~ 1.469.

. Acontece que ninguém está contraindo dívida pública,
pOIS as Cohabs são empresas de capital misto junto a alguns
~unicípios, por número de cota de participação do municí
pio-sede e com a participação direta ou indireta das constru
toras contratadas pela participação em concorrência ou como
assessoria técnica.

Algumas obras da Companhia de Desenvolvimento Habi
tacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU foram
repassadas para a CEF com contrato assinado no dia 29 de
novembro de 1991, no Município de Bauru, o que é insigni
ficante em proporção aos contratos assinados no Estado de
São Paulo.

Convém alertar os demais parlamentares sobre os proble
mas sociais decorrentes. As demissões de mão-de-obra, até
mesmo do setor administrativo, só nos meses de março e
abril, já chegam a 40 mil funcionários, dando seguimento
às regras impostas referentes ao pagamento de 40%. Na atual
conjuntura, as demissões serão de 90% por obra, o que agra
vará a situação, pois famílias que sobrevivem de salário passa
rão fome, e além de não poderem cumprir o compromisso
assumido com as prefeituras, na esperança de adquirirem a
casa própria. Ademais, há a falta de palavra da área política
do Governo Federal, que assumiu esse compromisso em cam
panha e convém assinalar que estamos vivendo um ano elei
toral.

_ Em face da gravidade do assunto, caso essa companhia
nao venha a honrar seus compromissos contratuais até o próxi
mo dia 30 de abril de 1992, as empresas serão compelidas
a um quadro drástico, caracterizado pela paralisação total
das ob~as em a~damento, ajuizamento de ações de protesto,
pelo nao-receblmento das medições atrasadas e serviços já
executados e demissão de todos os funcionários. agravando
ainda mais o problema social.

Diante dos fatos mencionados. venho apelar ao espírito
público que norteia a administração das autoridades compe
tentes para que se viabilize uma solução razoável a todas
as partes interessadas, diante ao insuportável quadro viven
ciado pelas contratantes, empreiteiras, trabalhadores e gover
nos municipais.

OFÍCIOS A QUE SE REFERE O ORA DOR:
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3. Em março de 1992, fomos surpreendidos com a infor
mação prestada por essa empresa de que, dos serviços execu
tados e medidos nesse mês, seriam pagos apenas 40%, ficando
o restante de 60% sem pagamento. Mais ainda, nos meses
subseqüentes (abril, maio e junho) os cronogramas seriam
drasticamente reduzidos em 51%, 52% e 37%, respectiva
mente;

4. Ocorre, no entanto, que, neste mês de abril, estamos
sendo informados por essa empresa que sequer os valores
acima mencionados serão cumpridos.

5. Diante dos fatos mencionados, e conseqüente agrava
mento da situação, as empresas estão atingindo níveis de insu
portabilidade de honrar seus compromissos, quer com execu
ção da obra, quer com seus fornecedores e principalmente
com seus trabalhadores, uma vez que muitas delas não terão
recursos para efetuarem suas folhas de pagamento referente
ao mês de abril de 1992.

Em face da gravidade da situação, caso essa Companhia
não venha a honrar com seus compromissos contratuais até
o próximo dia 30 de abril de 1992, seremos compelidos à;

- Paralisação total da obras em andamento;
- Medidas de ação de protesto pelo não recebimento

das medições atrasadas;
- Demissão de todos os funcionários, 11 gravando, conse

qüentemente, o problema social.
Solicitamos, finalmente, a compreensão dessa Compa

nhia, que sempre honrou seus compromissos, e que, no mo
mento, está descumprindo unilateralmente os contratos, no
sentido de imediata regularização dos itens acima citados para
que não sejamos forçados a tomarmos medidas extremas.

Sem mais, fimamo-nos.
Atenciosamente, (Seguem-se assinaturas.)

O SR, OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
volto à tribuna desta Casa para deixar consignado em ata
o meu louvor ao trabalho de uma empresa privada do meu
Estado, a Mendes Publicidade, ainda agora motivo de farto
noticiário na mídia especializada por ser a segunda agência
de publicidade do País no ranking das empresas brasileiras
mais premiadas pelo Art. Directors Club of New York.

O reconhecimento pela entidade mais representativa da
classe publicitária do mundo é um galardão que não pode
passar desapercebido, um especial porque a qualidade do tra
balho criativo na publicidade tem muito a ver com as verbas
alocadas pelas empresas anunciantes. E todos sabemos que
o Pará é um dos Estados mais pobres do País, quando se
fala em verbas de propaganda.

Quer isso dizer que a Mendes faz milagres, quando, prati
camente sem verbas, consegue realizar trabalho profissional
de Primeiro Mundo, a ponto de ser premiada nos mais impor
tantes certames de propaganda do mundo. E a ponto mesmo
de ser a segunda agência brasileira mais premiada nos 5 anos
em que o Art Directors Club of New York abriu as portas
do seu respeitado certame de criatividade para a propaganda
produzida fora dos Estados Unidos.

Por isso os meus parabéns à Mendes, porque ela é um
orgulho do setor da propaganda brasileira, como é um orgulho
do empresariado paraense, por seu trabalho sério, altamente
profissional e extremamente criativo.

Se esse trabalho é reconhecido lá fora, é nossa obrigação
reconhecê-lo aqui dentro, e, por isso, estou nesta tribuna,
neste momento.

4 - Diante dos fatos mencionados, e conseqüente agrava
mento da situação, as empresas estão atingindo níveis de insu
portabilidade de honrar seus compromissos; quer com execu
ção da obra, quer com seus fornecedores, e, principalmente,
com seus trabalhadores, uma vez que muitas delas não terão
recursos para efetuarem suas folhas de pagamento referente
ao mês de abril de 1992.

_ Em face da gravidade da situação, caso essa Companhia
nao venha a honrar com seus compromissos contratuais até
o próximo dia 30 de ahril de 1992, as empresas serão compe
lidas à:

Paralisação total das obras em andamento; medidas de
ação de protesto pelo não recebimento das medições atrasadas
e demissão de todos os funcionários, agravando, conseqüen
temente, o problema social.

Solicitamos, finalmente, a compreensão dessa Compa
nhia, que sempre honrou seus compromissos, e que, no mo
mento, está descumprindo unilateralmente os contratos, no
sentido de imediata regularização dos itens acima citados para
que não sejamos forçados a tomarmos medidas extremas.

Sem mais, firmamo-nos, (Seguem-se assinaturas.)
AraçatubafSP, 27 de abril de 1992

limo. SI.
Nelson Aquiles Afonso Quagliato
DO. Presidente da COHAB-BAURU
Nesta

As Empresas do Ramo da Construção Civil, contratadas
pela COHAB-BU e abaixo relacionadas, vêm expor e solicitar
o que se segue:

1 - A partir do mês de dezembro de 1991, as empresas
já começaram a sentir dificuldades quanto aos recebimentos
regulares de seus contratos. Naquele mês, as medições ficaram
retidas, sendo que seus pagamentos só foram efetuados no
mês subseqüente, com reais prejuízos às empreiteiras.

2 - No mês de janeiro de 1992, o fato se agravou ainda
mais, uma vez que os pagamentos foram efetuados somente
50%, sendo que o restante foi aplicado em CDB, com taxas
abaixo do mercado, para serem resgatados no mês posterior.

3 - Em março de 1992, formos surpreendidos com a
informação prestada por essa empresa de que dos serviços
executados e medidos nesse mês, seriam pagos apenas 40%,
ficando o restante, de 60%, sem pagamento. Mais ainda, nos
meses subseqüentes (abril, maio e junho), os cronogramas
seriam drasticamente reduzidos em 51 %,52% e 37%, respec
tivamente.

À
COHAB/CRHIS
Att. Dr. Antonio Barreto dos Santos
DO. Presidente

As empresas do Ramo da Construção Civil, contratadas
pela COHAB/CRHIS, abaixo relacionadas, vêm expor e soli
citar o que se segue:

1. A partir do mês de dezembro de 1991, as empresas
já começaram a sentir dificuldades. quanto aos recebimentos
regulares de seus contratos. Naquele mês, as medições ficaram
retidas, sendo que, seus pagamentos só foram efetuados no
mês subseqüente com reais prejuízos as empreiteiras;

2. No mês de janeiro de 1992, o fato se agravou ainda
mais, uma vez que, os pagamentos foram efetuados somente
50%, sendo que o restante foram aplicados em CDB com
taxas abaixo do mercado, para serem resgatados no mês pos
terior;
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São empresas assim que dignificam o negócio da propa
ganda e engrandecem o empresariado brasileiro.

o SR. JUNOT ABI-RAMIA (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
desejo transcrever nos Anais desta Casa o editorial da revista
Saneamento k - S & M, especializada em saneamento básico,
órgão oficial da ASEAC - Associação dos Técnicos da CE
DAE, que congrega 98% dos técnicos de saneamento dessa
empresa do Estado do Rio de Janeiro. O editorial do enge
nheiro também Presidente da Aseac, Dr. João Carlos do Rego
Pinto, vem a propósito dos eventos que se realizarão nesta
Casa, no Auditório Nereu Ramos, nos próximos dias 5, 6
e 7 de maio, eventos para os quais reiteramos convite a todos.
Convidamos e apelamos, na certeza de que os eventos progra
mados estabelecerão novas perspectivas para o saneamento
básico em nosso País. Por favor, compareçam, para mostrar
mos que o saneamento básico, saúde e meio ambiente também
preocupam esta Casa e não somente questões outras, que
relegam este trinômio não somente a um plano secundário,
mas ao próprio esquecimento.

Assim, na terça-feira, dia 5 de maio vindouro, será reali
zado o Fórum Nacional de Saneamento, f::>rmando-se uma
comissão permanente, representada por técnicos de empresas
e organizações, que ficará encarregada de fornecer subsídios
à bancada do saneamento básico, que também deverá ser
criada nesta data. Na quarta e quinta-feiras, dias 6 e 7 de
maio, a Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Interior, com o apoio de entidades como a Abes,
Caesb, Assemae, Aseac etc., fará realizar um seminário para
estabelecer as regras necessárias à criação do Plano Nacional
de Saneamento Básico, analisando projetos dos Deputados
Antônio Britto e Irma Passoni que tramitam nesta Casa. E
para terminar, leio o editoraI do engenheiro e presidente da
Aseac, Dr. João Carlos do Rego Pinto:

"Questão de decisão.
As dificuldades do setor de saneamento não são

decorrentes propriamente da falta de recurso. Hoje,
o setor concorda que a questão maior não é a falta
de dinheiro e que, também, não existem grandes pro
blemas tecnológicos. Então, como se explica este ma
rasmo que atinge o saneamento, que, incapaz de articu
lar-se, não tem política definida nem consegue ser prio
rizado, em um País onde mais de 100 milhões de pessoas
vivem sem esgotamento sanitário e 54 milhões - 39%
da população - não têm acesso ao sistema público
de água?

COmo se explica que a população de um País que
gasta anualmente US$2,5 bilhões (dados do Banco
Mundial), devido a doenças provocadas por saneamen
to, não brigue pelo setor? Como se explica que morram,
por ano, no Brasil, cerca de 60 mil crianças com menos
de cinco anos, de diarréia; e que os pais dessas crianças
não façam manifestações públicas, não briguem por
saneamento?

A resposta, por incrível que pareça, se mostra mui
to simples: na verdade, as pessoas não sabem que estão
doentes e que seus filhos também estão, e morrem
por falta de saneamento. Falta informação à sociedade
de forma geral, e, por falta de informação, ela não
sabe. E como não sabe, não reclama. E como não
reclama, a situação não muda.

A pergunta que nos vem à cabeça é a seguinte:
e se democratizássemos a informação; se um maior

··número de pessoas soubesse da importância de contar
com condições sanitárias minimas? E mais: se além
de terem consciência de que são elas, através do voto
direito, que elegem os políticos, seus representantes
nas Câmaras de Vereadores, nas Assembléias Legisla
tivas, no Congresso Nacional e também no Palácio do
Planalto, será que desta forma o saneamento não seria
prioridade?

Acreditamos que sim. E por acreditarmos nisso,
nós, da Aseac, que congregamos 98% -.l\JS ténicos da
Cedae, estamos propondo a criação, em r.."·:l~;í!ia, do
Fórum Nacional do Saneamento, e vamos 11:UU pela
consolidação de uma bancada para o setor. A. nossa
proposta é muito simples: vamos levar a discu~~ão do
saneameno às ruas. Vamos cobrar do Congresso Nacio
nal, da classe política, sua responsabilidade para com
a questão. Mas, também, vamos dar nossa parcela de
contribuição, com presença e participação.

A Seac não encara esta luta como sendo somente
sua. Ela não pretende fazer o papel de D. Quixote
de La Mancha e lutar contra dragões e gigantes, que
não existem senão na fértil imaginação de um setor
que, por falta de liderança, se mantém no marasmo.
A Aseac quer e precisa da participação da Abes, Caesb,
Assemae e de todos os outros segmentos que compõem
o saneamento básico. Pois somente assim será possível
conscientizar a sociedade de que água tratada, esgota
mento sanitário, drenagem, controle de vetores, coleta
e disposição final de lixo devem ser prioridades, de
verdade. "

Era o que tinha a dizer.

o SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a crise hospitalar brasileira assume ares de gravidade no Rio
de Janeiro. Como se não bastasse o mau atendimento impe
rante em todos os hospitais - e não vamos entrar no mérito
da questão para definir de quem é a culpa - temos agora
também a violência hospitalar.

Como disse o médico Nelson Senise, em artigo publicado
no Jornal do Brasil de 20 de abril, "a tragédia hospitalar
brasileira assume agora um aspecto mais triste e desconcer
tante: acrescentou-se recentemente, à incompetência e à deso
nestidade de muitos dirigentes, a negação da civilidade e a
absoluta falta de aptidão para o convívio em sociedade".

O que aconteceu no Rio de Janeiro, Sr. Presidente, foi
até registrado com indignação pelo Jornal do Brasil: o diretor
demitido do Hospital da Lagoa, negando-se a transmitir o
cargo à colega nomeada para seu lugar, retalhou com bisturi
a poltrona destinada ao diretor.

Tem .toda razão o médico Nelson Senise quando diz,
no seu-artIg?, que o episódio "terá sido, se não O mais grave,
um dos maIS vergonhosos de nossa Medicina, nos últimos
tempos"

E diz mais o Dr. Senise, coberto de razões, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados:'

"Um médico que utiliza o seu instrumento de tra
balho, sobretudo um instrumento da importância do
bisturi, para cometer tamanha iniqüidade, o que não
faria se lhe caísse às mãos, numa sala cirúrgica, o corpo.
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indefeso de um desafeto, um concorrente, um colega
discordante dos seus métodos gerenciais?".

Realmente a sociedade carioca corre perigo de vida ao
buscar a salvação junto à medicina se esta ciência continuar
infestada de pseudoprofissionais da categoria desse ex-diretor
do Hospital da Lagoa.

Portanto, urge, Sr. Presidente, que o Conselho Regional
de Medicina do Rio de Janeiro adote as providências cabíveis
no caso. Não sabemos de antemão quais sejam, mas o caso
não deve ser analisado unicamente sob o enfoque de prejuízo
material, pois foi praticado por um profissional, com o peso
do cargo de direção, dentro de uma instituição de assistência
médica, em represália a um ato superior naturalíssimo, na
presença de outro profissional, e com o agravante de demons
trar perfeitamente o despreparo sócio-psicológico de uma pes
soa que deve praticar a sua profissão dentro do melhor estado
de espírito, até mesmo por uma questão de tranqüilidade
do paciente.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. FÁBIO RAUNHEITTI (PTB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
a fixação de um salário mínimo que garanta condições dignas
de sobrevivência ao trabalhador e sua família representa uma
das principais bandeiras de luta do Partido Trabalhista Brasi
leiro, tendo sido, aliás - importante recordar - ponto mar
cante do seu nascimento e de sua histórica trajetória na vida
política nacional.

A nossa atuação nesta Casa, Sr. Presidente, mantendo
observância e coerência aos princípios de valorização dos que
produzem e constrõem a grandeza da Nação - base progra
mática do PTB - assenta-se no objetivo de proporcionar
melhores níveis salariais e de trabalho à população.

Consideramos ser esse um direito fundamental da cidada
nia, pois a remuneração adequada é o que efetivamente conce
de tranqüilidade e segurança aos trabalhadores no cumpri
mento das responsabilidades para a manutenção de sua fa
mília.

É evidente que, ao se definir uma política salarial, temos
a obrigação de avaliar o problema sob o enfoque amplQ da
economia, reunindo aspectos estruturais e da conjuntura, que
se diferenciam de acordo com as desigualdades regionais e
setoriais. ,

Mas nessa análise, Sr. Presidente,. deve prevalecer, com
absoluta prioridade, o princípio do atendimento às necessi
dadés básicas dos assalariados, sem o que jamais se construirá
uma Pátria sem as gritantes injustiças sociais do presente mo
mento brasileiro. Vale dizer, estaremos condenados a ser uma
Nação cada vez mais pobre e miserável.

A retomada do crescimento econômico em nosso, País
passa, necessariamente, pela reversão imediata do atual qua
dro de queda no poder aquisitivo da população e, conseqüen
temente, por uma revisão dos valores do salário mínimo de
maneira a que as grandes parcelas da população, hoje depro
vidas de capacidade para a compra de bens essenciais, voltem
a ter acesso ao consumo do que lhes é fundamental à própria
sobrevivência.

Por isso, Sr. Presidente, logo mais, na apreciação dos
projetos do novo salário mínimo, votaremos pela aprovação
da proposta que melhor atenda aos intresses das classes traba
lhadoras neste instante delicado para o País, com a certeza
de que a decisão aqui adotada encontrará a devida acolhida
pelo Poder Executivo.

Estamos convictos também de que a fixação de um salário
mais adequado à realização das mínimas necessidades do tra
balhador servirá para produzir efeitos produtivos à tão dese
jada retomada do crescimento econômico e ao aumento nos
níveis de emprego em nosso País.

É a nossa homenagem aos trabalhadores do Rio de Janei
ro e de todo o Brasil, pelo transcurso do próximo dia 1" de
maio.

O SR. JONI VARISCO (PMDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
Governo e Oposição estariam em vias de chegar a um entendi
mento em torno do valor do novo salário mínimo a vigorar
a partir de 19 de maio próximo. Segundo noticiário dos jornais
de hoje, até ontem à noite as lideranças oposicionistas estariam
propensas a desistir dos primitivos 280 mil cruzeiros mensais,
estabelecidos pela Comissão de Trabalho da Câmara, e se
fixar num mínimo de 242 mil cruzeiros, desde, é claro, que
a bancada governista também renuncie aos 230 mil cruzeiros
defendido com iritransigência pelos economistas do Palácio
do Planalto.

Chega-se, pois, ao reconhecimento tácito do sábio ditado:
"nem muito ao mar, nem muito à terra".

Felizmente, numa Casa afeita ao diálogo, o bom senso
dominará os espíritos, inclusive daqueles mais renitentes e
que fazem de temas de repercussão nacional, como é a questão
dos salários, um pretexto contumaz para o exercício da retórica
fácil, fluente e sedutora ao agrado das classes mais sofridas
da população.

O problema do salário mínimo tem de ser tratado com
absoluta seriedade, pondo-se de lado interesses políticos me
nores embalados por sentimentos demagógicos. A declaração
atribuída ao ex-líder da bancada do PT nesta Casa, de que
ele e seus comparrheiros voltariam aos 280 mil cruzeiros, caso
não houvesse acordo, somente para "marcar posição", é a
confissão clara desse gênero de demagogia. Reconhece, sem
meias palavras, que tudo não passa de encenação para o deleite
da platéia.

Ninguém, neste Congresso, desconhece que os valores
salariais estão em forte baixa e sequer correspondem às neces
sidades vitais básicas do trabalhador previstas no inciso IV
do art. 79 da Constituição Federal. Há, igualmente, uma com
preensão generalizada de que o País precisa com urgência
de uma política salarial capaz de disciplinar, com justiça e
eqüidade, as relações entre o capital e o trabalho. A ausência
do Estado nesse relacionamento, em nome de um apregoado
neoliberalismo, tem-se revelado desastrosa para a própria eco
nomia do País. Até mesmo a classe empresarial, pela manifes
tação dos seus mais lúcidos representantes, vem reclamando
da falta de regras estáveis que sirvam de parâmetro para se
fixar condigna remuneração aos empregados.

O ideal é que tenhamos no País bons salários, em níveis
que permitam ao trabalhador e sua família viver com tranqüi
lidade, livre dos sobressaltos de uma inflação que corrói seus
parcos ganhos. Mas a que assistimos é a contenção salarial
causada por uma política recessiva que até agora não produziu
os efeitos prometidos pela equipe econômica desse Governo.

E, de outro lado, as freqüentes denúncias sobre contra
cheques milionários em determinados setores da administra
ção pública. Há servidores ganhando até cinco vezes mais
que o Presidente da República, num verdadeiro acinte aos
milhões de párias que estão ganhando salário de fome ou
atirados ao desespero do desemprego.
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Alguma coisa, portanto, tem de ser feita com urgência
neste País, antes que uma convulsão social de imprevisíveis
conseq~ências se instaure sem deixar espaço algum para o
entendImento e a concórdia entre as classes.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Pronuncia
~ seguinte d!scurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
~ ~o conheCImento desta Casa a importância que a agricultura
IrrIgada representa para o desenvolvimento do Nordeste. A
irrigação é a grande esperança do agricultor nordestino a
única forma de neutralizar definitivamente os efeitos das sec~s.

Agora.mesmo o, Governo Federal, através do Departa
mento NaCIOnal de Aguas e Energia Elétrica, concedeu um
desconto entre 70 e 90% para a tarifa de energia elétrica
consumida na irrigação. Portanto, uma clara intenção gover
namental de alimentar a produtividade nas lavouras irrigadas.
. ,Po:é~ ..Sr. President~. Sr,5 e ~rs. Deputados, o ato, por

SI so, nao Ira gerar os efeItos desejados. Para que os agricul
tores sejam b~n~fici~dos, te,rão de acrescentar, aos seus equi
pamentos de Irngaçao, medIdores de energia e chaves de tem
po, que, em conjunto, irão possibilitar a medição exata do
consumo.

Na oportunidade, apelo ao Sr. Presidente do Banco do
Brasil S/A, Dr. Lafaiete Coutinho. para que viabilize estudos
no sentido de possibilitar a criação de uma linha especial
de crédito destinada a financiar a instalação dos referidos
equipamentos medidores aos agricultores que já utilizam a
irrigação e aos que vierem a utilizá-la futuramente. Vale salien
tar, Sr. Presidente, que a referida linha de crédito virá forta
lecer sensivelmente o setor de terras irrigáveis no Nordeste.

O SR. VALTER NORY (PMDB - SP. Pronuncia o se
guin~e discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
no dIa 27 de novembro do ano passado, ainda na gestão do
ex-Ministro da Saúde, Sr. Alceni Guerra, fiz desta tribuna
um pronunciamento alertando para a situação de insolvência
em que se encontra o Sistema Único de Saúde (SUS). Naquela
oportunidade, chamei a atenção para problemas gravíssimos
que estavam e ainda estão enfrentando não só os hospitais
das redes pública e privada, como. principalmente, as Santas
Casas de Misericórdia. Aqueles problemas de ordem finan
ceira, que já eram sérios. hoje se agravaram ainda mais. E
repito por que:

1. fundamentalmente em virtude da defasagem dos pre
ços pagos pelos serviços prestados; e

2. devido aos atrasos verificados nesses pagamentos.
Com a entrada do novo Ministro da Saúde, Dr. Adib

J~te~e, tive um ale~to de esperança pela capacidade, compe
tencla e c~mpreensao demonstradas por S. Ex" diante da gravi
dade da SItuação. Tanto é verdade que. após analisar a brutal
d~fasagem ?e preços, o Dr. Adib Jatene assumiu o compro
mISSO de ajustar todos os preços dos serviços em 50% em
fevereiro, 50% em março e 20% em abril.

O primeiro reajuste, realmente, foi feito. As diárias hos
pitalares que eram de Cr$3.620,00 passaram para Cr$5.268,25.
Mas não foi além disso. Até agora os outros reajustes não
ocorreram. Portanto, para se ter uma idéia da defasagem
dos preços, basta dizer que com Cr$5.268,25 pagos por uma
diária o hos~ital é obrigado a fornecer café da manhã, almoço,
lanche, serVIços de enfermagem, limpeza e lavanderia, entre
outros.

A bem da verdade, diria que com esse valor não se pode
pagar, sequer, uma refeição a preços populares hoje. Se não
bastasse esse descalabro, os serviços são pagos após 45 dias

de prestados, sofrendo, portanto, uma desvalorização em de
corrência da inflação atual de 22% ao mês. A mesma defasa
gem ocorre também com relação aos demais serviços.

Sei que o Ministro da Saúde está empenhado em resolver
o problema, mas iso não se tem revelado suficiente. Por esse
motivo faço um apelo ao Presidente da República, Sr. Fernan
do Collor de Mello, e ao Ministro da Economia, Sr. Marcílio
Marques Moreira, para que liberem imediatamente os recur
sos do SUS, para pagamento, devidamente corrigido e em
dia, dos serviços prestados pelos hospitais e santas casas. Isso
sob pena de termos decretada a falência do Sistema.

Diante desse quadro caótico, muitos perguntam como
o Sistema de Saúde está conseguindo sobreviver.

Cito o exemplo da Santa Casa de Penápolis, que é munici
palizada e que trata com seriedade os propósitos para os quais
foi criada. Ela cobra uma diária, se o paciente ficou internado
apenas um dia, cobra os valores de uma operação de apêndice,
quando o caso é apendicite e, por isso, tem sobrevivido em
função de aportes que lhe têm sido dados pelo Governo do
Estado de São Paulo - Cr$100 milhões em dezembro passado,
Cr$300 milhões agora e mais Cr$150 milhões de empréstimos,
conseguidos em janeiro, através do Banco do Estado. Hoje
a Santa Casa de Penápolis encontra-se com um déficit de
Cr$880 milhões. Além disso, estamos em campanha perma
nente para conseguir recursos na própria cidade.

Agora eu pergunto: e os outros hospitais e santas casas,
como estão sobrevivendo? Aqueles que trabalham honesta
mente terão de fechar as portas. Os outros é possível que
se mantenham por mais algum tempo por meio de artifícios
ilegais - cobrando diárias a mais ou por cirurgias não realiza
das, algumas das práticas condenáveis, constantemente de
nunciadas, que podem levar à falência o Sistema.

É importante que as diárias sejam pagas a preços justos.
Para isso é necessário que o compromisso assumido pelo Dr.
Adib Jatene tenha o respaldo do Senhor Presidente da Repú
blica e do Sr. Ministro da Economia. Não adianta o Ministro
ter boa vontade, mostrar-se sensível e tentar resolver o proble
ma se não tiver a compreensão e o apoio do Governo.

A perdurar a atual situação, com todo apoio que temos
conseguido, por exemplo, para a Santa Casa de Penápolis,
só posso dizer que ela talvez ainda sobreviva um mês ou
40 dias, quando muito.

Se for preciso, que parem as obras dos Ciac, que paralisem
qualquer investimento, mas que sejam pagos rigorosamente
em dia e a justo preço os serviços prestados pelos hospitais
e santas casas ao SUS.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os sérios efeitos provocados pela recessão econômica no País
sobre o patrimônio tecnológico nacional foram, com muita
propriedade, abordados por diversas entidades de classe do
setor através do manifesto "SOS Brasil", reproduzido no
"Me!lsageiro do Instituto de Engenharia do Paraná".

É preocupante a grande evasão de profissionais do setor,
calculada em 150 mil técnicos pelas entidades que subscre
veram a nota, para outras atividades econômicas das quais
não mais retornarão quando bem sucedidos, o que representa
um enorme desperdício de recursos aplicados na formação
e treinamento profissionais.

Considerando a oportunidade do alerta feito através desse
documento e da necessidade do seu mais amplo conhecimento,
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solicito sua integral transcrição nos Anais da Câmara dos De
putados.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

SOS BRASIL

Um dos pilares do desenvolvimento econômico-social é
a tecnologia, que propicia condições de melhorar a qualidade
e a produtividade, dando condições de competitividade a uma
Nação.

O quadro de recessão econômica, que persiste há doze
anos no País, já provocou enormes danos à Engenharia e
à Tecnologia Nacionais. É extremamente preocupante, para
o nosso futuro, o desmantelamento de equipes técnicas que
foram capazes de construir, ao longo do tempo, todo o patri
mônio tecnológico que nos faz respeitados como um País in
dustrial, do qual todos nos orgulhamos. A estimativa é que,
hoje, mais de um terço (150.000) dos profissionais de enge
nharia estejam sem atividades na profissão. Muitos deles já
migraram para outras atividades econômicas, das quais não
mais retornarão quando bem sucedidos. Isto representa um
enorme desperdício de recursos gastos com o esforço para
formar e treinar profissionais, inclusive em escolas públicas
e em cursos no exterior.

É lamentável a falta de atenção de nossos dirigentes para
a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, que
faz parte da ordem do dia das discussões prioritárias de todos
os países do primeiro mundo. Sem território considerável,
sem petróleo, sem energia, sem matérias-primas e sem insu
mos, o Japão conseguiu atingir um nível de desenvolvimento
que impressiona a todos e está apontando ao mundo a impor
tância, cada vez maior, de se controlar o conhecimento, de
se dominar o saber-fazer.

Neste momento, nem os setores de tecnologia de ponta
se encontram preservados. Centros de pesquisa paralisam ati
vidades e perdem profissionais desestimulados pela impossi
bilidade de desenvolver seus conhecimentos. O quadro se
repete nas indústrias ou empresas que lidam com engenharia.

A estabilização econômica não pode ocorrer mediante
brutal recessão, que sacrifica a sociedade e sucateia nosso
parque industrial. No combate à inflação, é imprescindível
que a produção esteja à frente da demanda, o que deve ser
conseguido através de investimentos e aumento da produti
vidade nacional, visando a retomada do desenvolvimento.

É necessária a urgente aplicação de recursos em áreas
prioritárias, tais como educação, saneamento básico, habita
ção, manutenção e modernização adequada da infra-estrutura
existente do País, além do estabelecimento de uma política
séria de fixação do homem no campo.

É de fundamental importância a elaboração de uma refor
ma tributária, que simplifique os procedimentos ~iscais, dimi
nuindo a sua carga para estimular a produção. E necessário
também, que o sistema financeiro seja orientado para o estí
mulo ao setor produtivo ao invés da especulação.

O estabelecimento de um clima de confiança, indispen
sável para a retomada do desenvolvimento, requer a formu
lação de um projeto para o País, elaborado com a participação
da sociedade, a renegociação soberana da dívida externa, o
respeito aos valores éticos e morais e uma reforma profunda
do Estado brasileiro, inclusive do sistema judiciário.

As entidades abaixo, representativas da Engenharia e
da Tecnologia Nacionais, alertam as autoridades federais, es
taduais e municipais, o Congresso Nacional e a população

sobre a gravidade da situação do país e a necessidade de
se reverter, com urgência, este quadro, para evitar o compro
metimento irreversível do Patrimônio Tecnológico Nacional
e do futuro do Brasil, hoje ameaçados."

O SR. JORGE UEQUED (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Governo Collor comporta-se como quem não tem conheci
mento da realidade brasileira. Ao apresentar proposta de fixa
ção do salário mínimo em 230 mil cruzeiros, com possibilidade
de correção somente de 4 em 4 meses, está dando demons
tração de que não conhece a vida daqueles que usam ônibus,
compram no supermercado e pagam serviços de água, luz
e esgoto.

Um salário mínimo que não condiz com a realidade social
e que não atende aos requisitos da Constituição é um convite
à violência e à quebra da economia, pois sem salários não
existe economia de mercado. O Presidente Collor prometeu
salários superiores a cem dólares, e hoje o seu Governo paga
salário mínimo de 45 dólares. A proposta das Oposições está
coerente com o discurso do Presidente. Quem não quer cum
prir os compromissos é o Presidente Collor.

Vou votar na proposta de um salário mínimo de 280
mil cruzeiros, com uma correção mensal ou bimestral. Não
é possível aceitar sal<lrio mínimo congelado, quando o preço
da comida, dos aluguéis, da clgua, da luz e do transporte
coletivo tem aumentos semanais, para não dizer diários. Como
querer um povo trabalhando, se o salário não dá para comprar
nada?

O castigo que queria impor ao Presidente Collor pelo
péssimo Governo que faz c pelos compromissos de campanha
que não quer cumprir seria o de obrigá-lo a viver com sua
esposa com um vencimento mensal de 230 mil cruzeiros, sem
a casa oficial, sem o helicóptero e sem os carros e as mordo
mias. Ele ou ela deveriam ir ao supermercado, ficar na fila
do pagamento da água e da luz. contar os trocados e discutir
com o cobrador os preços da passagem de ônibus. Talvez
assim o Sr. Fernando Collor de Mello demonstrasse sensibi
lidade para com a situação de milhões de brasileiros que estão
sendo penalizados pelo seu Governo.

Acredito que Deputados e Senadores terão mais sensibi
lidade para com as necessidades do povo do que os "almofa
dinhas" do Governo e aprovarão a proposta das Oposições
referente ao salário mínimo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados, o Colégio
de Líderes desta Casa definiu ontem uma pauta de projetos
prioritários que devem ser votados ainda neste primeiro se
mestre. Dentre os nove projetos considerados prioritários,
foi incluído o Projeto de Regulamentação da Reforma Agrá
ria.

A decisão de dar prioridade a esta matéria revela sensibi
lidade política e merece nossos aplausos. Esperamos que esta
decisão seja para valer e que efetivamente esse projeto seja
discutido e votado por esta Casa antes do recesso de julho.

Apresentamos há cerca de duas semanas requerimento
de urgência para o Projeto de Lei n'! 11/91, subscrito por
um grupo de Parlamentares da bancada do PT, que trata
justamente da regulamentação dos arts. 184 e 185 da Consti
tuição Federal, que disciplinam a reforma agrária.

A decisão da Câmara de incluir esta matéria entre as
prioridades é uma resposta política oportuna às insistentes
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acusações feitas pelo Executivo de que não vem fazendo a
prometida reforma agrária por falta de regulamentação.

Outra razão que reforça a oportunidade da Câmara votar
essa matéria são as inquietações crescentes que se manifestam
no campo, porque os trabalhadores rurais estão cansados de
esperar pelas promessas do Governo.

Nesta semana trabalhadores rurais sem terra em diversos
Estados realizam jornada de luta para exigir do Governo a
desapropriação das áreas que já estão ocupadas, a regula
mentação desses assentamentos e uma política agrícola de
apoio aos pequenos agricultores.

O Governo Collor já esgotou a cota de paciência a que
fazia jus. Até agora o Ministro Antônio Cabrera não tem
feito outra coisa senão culpar o Congresso pela falta de regula
mentação da reforma agrária.

Pois bem. Chegou a hora de esta Casa neutralizar essa
desculpa esfarrapada. Só assim o Legislativo vai sair da defen
siva, podendo cobrar do Governo com maior autoridade a
realização da prometida reforma agrária.

O Presidente Collor precisa entender que já está che
gando na metade do seu período de Governo sem ter feito
uma única desapropriação e um único assentamento. Neste
campo, seu desempenho tem sido pior do que o do Governo
Sarney, que também prometeu muito e pouco realizou.

Espero que esta decisão do Colégio de Líderes sensibilize
a Comissão de Agricultura, que tem atrasado a tramitação
desta matéria.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MAURICI MARIANO (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
é cada vez mais crítica, infelizmente, a situação dos motoristas
de táxi de todo o Brasil. É pena, mas o problema não é
setorial. As dificuldades, que são muitas e cada vez mais sérias,
são enfrentadas pela classe em todo o território nacional.
Os taxistas, trabalhadores de classe média baixa, estão sendo
vítimas, de forma cruel, desumana, destruidora, da famosa
crise bràsileira, gerada, como toda a gente sabe, pela política
econômica, nascida nos corredores do Instituto Rio Branco,
e tão defendida pelo Presidente Fernando Collor de Mello,
mas cujos resultados acabaram por transformar o nosso País
numa fonte permanente de tensões sociais nas cidades e no
campo. Sem dominar a inflação, como prometera, sem ter
mais balas na agulha, o Governo está cada vez mais enrolado
numa espiral que não nos levará a um final feliz.

Dados obtidos junto ao Conselho Nacional de Trânsito,
o Contran, insuspeito órgão do Ministério da Justiça, compro
vam que a cada ano se reduz, em escala muito expressiva,
o número de pessoas que se utilizam de táxis em todo Brasil.
A maioria da classe é integrada por taxistas autônomos, ho
mens que fazem do veículo - raros, raríssimos têm mais
de um - o seu ganha pão. Esses sofrem mais, muito mais,
por constarem que seu campo de trabalho está se estreitando.
Às vezes, paradoxalmente, vêem aumentar a renda diária
auferida, em razão dos altos percentuais inflacionários, en
quan~o o lucro, o sustentáculo da família, vai se reduzindo.

As despesas para a manutenção de um táxi não param
de subir. Os insumos básicos custam cada vez mais. O combus
tível, mola mestra do negócio, sobe sempre que a Petrobrás
considera sua margem de lucro reduzida. Em razão disso,
para se dar o mínimo de condições à classe, sobem-se as
tarifas. Em conseqüência dos altos preços cobrados, reduz-se
a demanda.

Anda-se cada vez menos de táxis. Eles hoje são usados,
mesmo pelos segmentos sociais mais privilegiados, somente
diante de uma situação de emergência. Poucos, no panorama
geral do País, têm condições de continuar utilizando o serviço
como transporte do dia-a-dia. Não há mais possibilidade eco
nômica disso ocorrer, aumentando a já tão grande carga que
pesa sobre a sofrida classe.

Alguma coisa precisa ser feita - e terá que ser feita
o mais rapidamente possível-pelas autoridades encarregadas
do assunto. O ideal seria não se continuar promovendo, atra
vés das Prefeituras Municipais, o aumento de tarifas. O Go
verno tem que encontrar, e a curto, ou melhor, a curtíssimo
prazo, uma outra solução, um outro caminho. Ou instituindo
cotas diárias de combustível subsidiado ou autorizando, de
uma vez por todas, a utilização, evidentemente com assistência
técnica perfeita, de gás liquefeito de petróleo como combus
tível. Isso seria feito pelo Governo Federal, diante do compro
misso dos Municípios de cuidarem da redução do preço das
tarifas.

Com combustível subsidiado ou utilizando gás liquefeito
de petróleo, a frota brasileira de táxi ganharia condições de
conquistar novas fatias do mercado, beneficiando a sociedade
como um todo e a classe em especial.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço um apelo às autori
dades do Ministério da Infra-Estrutura para que determinem,
em caráter de urgência, à Secretaria Nacional dos Transportes
que faça um levantamento da situação em busca de solução
definitiva dos problemas de uma classe laboriosa e valorosa,
mas duramente atingida pela recessão, que castiga, de forma
quase insuportável, a Nação brasileira.

Os Anais desta Casa passam a registrar, a partir deste
momento, meu inconformismo diante da situação quase caó
tica dos taxistas de nosso País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o quadro tributário atual, formado por mais de 50 tributos,
além de ser complexo e injusto, por promover uma pesada
tributação sobre produtos essenciais, por exemplo, devido
às alíquotas elevadas, é propício para aumento da sonegação.
Esta situação é comprovada pelos dados que estão sendo for
necidos pela própria Receita Federal, segundo os quais está
configurado o aumento da sonegação no Brasil.

Nos meses de -janeiro -e-fevereiro foi constatada a evasão
dos tributos de empresas e pessoas físicas no valor de 1,28
bilhões de Ufir, o que corresponde a 1,5 trilhão de cruzeiros.
Mesmo com o grande númcro de autuações feitas pela Receita,
ess.a importância nem sempre ingressa no caixa do Tesouro,
pOIS muitos contribuintes contestam o débito, o que leva a
uma revisão e até ao possível parcelamento dos impostos sone
gados.

A própria Receita, com o fornecimento desses dados rela
tivos à sonegação de impostos no País, vem reforçar a necessi
dade que temos de promover uma modificação profunda no
sistema, fazendo com que haja a redução de carga tributária
que recai sobre a sociedade, tornando o quadro mais simples
e mais justo, pois aí, então, estaremos contribuindo até mesmo
para a redução da sonegação.

A incidência maior da evasão está relacionada, conforme
técnicos da Receita, com o uso das chamadas notas frias ou
calçadas - cujas primeiras vias náo correspondem às segun
das, em função do uso de uma folha de papel que serve de
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calço para impedir a cópia pelo carbono, o que é constatado
na fiscalização externa, feita na empresa ou onde a pessoa
física opera.

No ano passado, os fiscais da Receita Federal autuaram
57 mil empresas, existindo urna previsão de queda neste núme
ro corno conseqüência do novo programa de informática, que
vai depurar a vida fiscal dos 30 mil maiores contribuintes
do Imposto de Renda.

Os números apresentados, Sr. Presidente, St4s e Srs. De
putados, não deixam nenhuma dúvida de que deve ser gerado
o mais rápido possível um novo modelo tributário para o
nosso País, pois o que aí está não favorece sequer ao Governo,
que vê sua receita ser menor do que o possível, devido às
distorções e sonegação existentes, corno também penaliza so
bremaneira os contribuintes.

Era o que tinha a dizer.

o SR. CARLOS SCARPELINI (PST - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
os debates travados em torno da fixação do novo salário míni
mo nem sempre traduzem urna interpretação sincera dos inter
locutores desse crucial problema. As manifestações mais fre
néticas na defesa de valores mais substanciais não escondem
a manifesta intenção de cortejar a grande massa assalariada
do País. Não diríamos tratar-se de urna forma demagógica
de tratar a questão, mas de um procedimento pouco respon
sável por alimentar expectativas completamente irreais. Nin
guém, em sã consciência, tem dúvidas de que o aumento
excessivo do salário mínimo ocasionará inevitável onda de
dispensas nos setores mais frágeis da economia, corno os das
mini, pequenas e médias empresas. Igual fenômeno aconte
cerá com as administrações públicas estaduais e municipais
que mantêm servidores sob o regime celetista. Ternos, inclu- .
sive, ouvido as ponderações de Parlamentares das regiões
Norte e Nordeste, que apontam para a inconveniência de
se continuar mantendo o salário mínimo unificado, conforme
determina a Constituição de 1988, e urna proposta de emenda
constitucional já tramita nesta Casa para alterar a redação
do inciso IV do art. 79 de nossa Lei Maior, por iniciativa
de um representante do Estado do Piauí.

Também reconhecemos que o valor atual do salário míni
mo é um dos mais baixos de sua história, desde que ele foi
instituído no Governo Vargas em 1940, e sequer atenda par
cialmente às necessidades básicas do trabalhador e de sua
famfiia. Segundo cálculos de institutos especializados, o míni
mo hoje deveria estar passando de um milhão de cruzeiros
mensais para assegurar todos aqueles direitos previstos no
citado mandamento constitucional: moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previ
dência social.

Acontece que o ideal por todos nós desejados esbarra
numa perversa realidade econômica. Daí que os 230 mil cruzei
ros propostos pelo Governo Federal em seu projeto de lei
são muito pouco para o trabalhador, mas chegam a ser insupor
táveis para determinados segmentos de empregadores, geran
do urna situação paradoxal a transformar em utopia o texto
constitucional. E teremos de conviver com essa anomalia até
que seja dado um basta na política recessiva em que o País
foi mergulhado sob a inspiração da cartilha imposta pelo Fun
do Monetário Internacioinal e pelos bancos credores. A manu
tenção dessa política não resultou ainda na alimentação do
déficit público e tampouco no fim do processo inflacionário.
E o arrocho salarial e~idenciou quenão são os ganhos dos _

trabalhadores a causa da inflação, corno tem sido apregoado
com insistência pelos tecnocratas de plantão e pelos econo
mistas messiânicos. Uns e outros estão a dever à Nação expli
cações sobre os repetidos fiascos de seus mirabolantes planos
de salvação nacional.

A inflação continua a corroer os minguados ganhos do
funcionalismo e da classe operária e a afugentar o investimento
externo. Há poucos dias urna delegação econômica japonesa
mostrava-se irredutível ante os apelos de nossas autoridades
monetárias: enquanto o Brasil conviver com taxas elevadas
de inflação não entrará nenhum yen no País. Os ilustres filhos
do Sol Nascente sequer se comoveram com os aspectos senti
mentalistas de urna longa tradição de amizade brotada a partir
da chegada dos primeiros imigrantes' japoneses, que encon
traram no Brasil a sua segunda pátria. O exemplo dado pelo
estóico povo que soube superar as adversidades impostas pela
Segunda Guerra Mundial, fazendo do trabalho incessante a
grande arma de recuperação econômica, deveria ser seguido
pelos brasileiros na busca de novos tempos, com prosperidade
e bem-estar social.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - ~r. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, houve
urna época em que os direitos básicos da cidadnia - a educa
ção, a saúde, os empregos - só estavam disponíveis oos cida
des grandes. Assim os brasileiros migravam, e ainda migram,
para as metrópoles nacionais, na vã esperança de melhores
condições de vida. Em conseqüência, cidades corno Rio de
Janeiro, São Paulo, Recife, e muitas outras cresceram além
dos limites suportáveis. Como resultado, a qualidade de vida
despencou: aquilo que no campo era urna pobreza digna,
no asfalto transformou-se em miséria abjeta. Apesar de não
garantirem empregos nem mesmo para os seus habitantes nati
vos, as capitais brasileiras continuaram, por muito tempo,
a atrair migrantes de outras partes do País.

Entretanto, parece que esta situação quase insuportável
de inchaço populacional começa a reverter. O último Censo
do IBGE mostra que as taxas de natalidade e crescimento
demográfico, na década de 80, em todo o Brasil, são bem
menores do que as previstas. Além de tudo, muitos migrantes
percebem que o Rio de Janeiro e outras Capitais não são
cidades maravilhosas em termos de oferta de emprego, e arre
pendem-se- de terem deixado suas terras de origem.

O arrependimento, entretanto, costuma chegar tarde de
mais. Milhares de migrantes, ao perceberem que as facilidades
das megalópoles são ilusórias, já estão no caminho do álcool,
da mendicância ou dos pequenos furtos que garantem a sobre
vivência. Após terem seus sonhos de prosperidade frustrados,
esses cidadãos não conseguem nem mesmo reunir forças mo
rais e materiais para abandonarem a selva do asfalto e acabam
perecendo nas sarjetas dos grandes centros urbanos.

Felizmente, a sociedade parece ter aberto os olhos para
o drama desses brasileiros: a Prefeitura do Rio de Janeiro,
numa iniciativa pioneira, desenvolve um bem estruturado pro
jeto, que visa, ao mesmo tempo, a dar urna segunda chance
àqueles deserdados pela sorte e livrar as ruas cariocas de
6 mil mendigos, entre velhos, adultos e crianças.

Refiro-me ao projeto Volta à Terra Natal, coordenado
pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro,
que, até o final de 1992, pretende ajudar cerca de 1.200 famí
lias que perambulam pelo Rio a voltarem a seus Estados de
origem, se assim o desejarem. A Prefeit~.lfa carioca doa, a
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esses desafortunados, a passagem do ônibus e meio salário
mínimo, além de roupas, calçados e um auxílio-viagem entre
10 e 20 mil cruzeiros. Aos desempregados que estavam há
mais de seis meses na Fazenda Modelo da Fundação Leão
XIII, a Prefeitura pagará meio salário mínimo durante seis
meses, em forma de vale postal, descontável apenas na cidade
de origem dos migrantes; assim, garante-se a essas pessoas
o sustento durante o necessário período de readaptação.

Evidentemente, não será apenas essa louvável iniciativa
da Prefeitura carioca que resolverá o problema da miséria
em minha cidade, mas já é um passo significativo. Este ano,
6 mil mendigos, outrora lavradores em sua maioria, terão
a oportunidade de recomeçarem novamente suas vidas, desta
vez sem ilusões. Nos próximos anos, talvez mais pessoas abon
donem o Rio e outras metrópoles nacionais. numa tendência
que é mundial. A população da cidade de São Paulo, por
exemplo, diminiu nos últimos dez anos. O futuro, parece,
pertence às cidades médias, nem provincianos, nem gigan
tescas.

Os sinais que nos permitem supor uma reversão dos qua
dros de miséria em nossas cidades e em nosso País são sinais
fracos, reconheço. Mas eles existem como esperança. E se
o Brasil voltar a ter esperança. resgataremos o clima de otimis
mo e desenvolvimento que tínhamos na década de 1950. pois
nada falta, nunca faltou, e nunca faltará a este País. em termos
de riquezas materiais.

Era o que eu tinha a dizer.

o SR. DÉRCIO KNOP (PDT -SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, já vai
longe o tempo em que, no ensino superior, predominavam
6s estabelecimentos oficiais gratuitos que atendiam principal
mente aos estudantes das camadas mais favorecidas economi
camente. Já vai longe, também, o tempo em que o acesso
às universidades e faculdades começou a ser aspiração de
estudantes economicamente carentes e de origem social hu
milde.

O crescimento da demanda por ensino superior, ou seja,
a democratização da universidade, não foi, contudo, acompa
nhada por um aumento substancial do número de vagas nas
escolas existentes. Por esta e outras razões que não cabe aqui
discutir, a iniciativa privada ocupou o espaço largad,o pelo
Poder Público e assumiu a responsabilidade pela expansão
da, rede de escolas de nível superior.

Hoje, estima-se que 75% das instituições de ensino supe
rior são particulares, atendendo 62% das matrículas. Com
honrosas exceções, as instituições particulares oferecem cursos
convenientes e acessíveis, em termos de programas de ensino
e de horários de funcionamento, freqüentemente de qualidade
discutível e socialmente desnecessários.

Curiosamente, ao invés de implementar uma consistente
política de desenvolvimento do ensino superior, pela maior
oferta de vagas e escolas.·o Poder Público empenhou-se na
criação de mecanismos de financiamento do estudo na rede
privada. Primeiro, na forma de bolsas de estudo, depois, na
forma de bolsas reembolsáveis.

Instituiu-se o Programa de Crédito Educativo, destinado
a conceder empréstimos subsidiados para o pagamento de
mensalidade e custeio de manutenção do estudante. Contudo,
por causa da alta taxa de inadimplência, o Programa tornou-se
inviável, estando em vias de ser reformulado. Aliás, tramita
no Congresso Nacional um projeto de lei que institucionaliza
) Crédito Educativo por um prazo de cinco anos.

Enquanto isto, os problemas financeiros do estudante
universitário vêm se agravando. Acabo de receber uma carta
da Câmara Municipal de Timbó, Santa Catarina. A propósito
do assunto que estamos abordando. O Presidente daquela
Casa legislativa lembra que "atualmente, o estudante univer
sitário, suporte do futuro, encontra-se em situação delicada,
sem meios de sustentar os compromissos financeiros que têm
origem nos elevados valores das mensalidades, da aquisição
de livros e material escolar".

Segundo os Vereadores de Timbó, não podemos aban
donar o estudante universitário, pois o Brasil precisa de profis
sionais com grau de instrução superior, para garantir o alme
jado desenvolvimento. Daí por que aprovaram um requeri
mento, já encaminhado ao Presidente da Caixa Econômica
Federal, sugerindo o uso de parte da renda dos concursos
de prognósticos para assistência ao estudante universitário.

Cumpre salientar que, segundo determinação constitu
cional, a receita de concursos de prognósticos constitui uma
das fontes de recursos da seguridade social. A intenção do
legislador constituinte era a de garantir uma sólida base de
financiamento, a fim de assegurar a efetiva implementação
de um integrado sistema de proteção social, envolvendo a
prestação de assistência médica a todos os brasileiros, a assis
tência social aos carentes e a previdência social para aqueles
que, em razão de doença, invalidez, morte ou idade avançada,
deixassem de exercer atividade remunerada que lhes prou
vesse o sustento.

Nesse sentido, a Lei n" 8.212, que dispõe sobre a organi
zação e o custeio da seguridade social, já regulamentou aquela
determinação constitucional, destinando a renda líquida de
concursos de prognósticos para o financiamento de ações nas
áreas de saúde, assistência social e previdência social.

Entendemos, pois, que somente outra lei, e não apenas
um ato administrativo do Presidente da Caixa, poderia desti
nar essa receita, no todo ou em parte, para outros fins. Ainda
assim, caberia questionar a conveniência de tal lei, já que
se alega, com justiça, que o grande avanço da Constituição
Federal com relação à seguridade social e, por conseqüência,
da Lei n" 8.212, consiste justamente na amarração de bene
fícios a fontes de recursos claramente definidas.

Considerações desta ordem, contudo, embora juridica
mente corretas, politicamente honestas e socialmente válidas,
não resolvem os problemas financeiros de milhares de estu
dantes universitários. Por outro lado, também não diminuem
o mérito das pretensões da Câmara Municipal de Timbó, cujos
integrantes são homens de bem e de bom senso, preocupados
com os problemas do dia-a-dia de sua comunidade. A despeito
de todos os argumentos contrários à criação e à institucio
nalização do crédito educativo; a despeito da proibição consti
tucional de destinar recursos públicos para o financiamento
da educação na rede privada; a despeito do dever do Poder
Público de dar soluções estruturais, e não apenas conjunturais,
para o ensino superior; a despeito da condenação formal do
lssistencialismo como estratégia de política social; a despeito
da impossibilidade, pelo menos momentânea, de atender ao
estudante pobre com a receita dos concursos de prognósticos,
a despeito de tudo isto, Sr. Presidente, não podemos aban
donar o estudante universitário à própria sorte.

Segundo o art. 208, inciso IV, da Constituição, é dever
do Estado garantir acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artístiea, segundo a capacidade de
cada um. Este mandamento, por si só, fundamenta e legitima
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a preocupação e a reivindicação da Câmara Municipal de
Timbó, assim como justifica o apoio do Congresso Nacional.
Conclamamos, pois, o Ministério da Educação, o Ministério
da Economia, a Caixa Econômica Federal e o próprio Con
gresso Nacional a repensar e reavaliar a sistemática de atendi
mento do estudante universitário carente e a criar, mesmo
que provisoriamente, mecanismos de custeio das mensalidades
escolares e da manutenção pessoal.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
em caráter extrapauta, na qualidade de autor e membro da
Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Minorias, conse
guimos aprovação unânime do Projeto de Lei n9 1.498/91 que
declara Area de Proteção Ambiental a Ilha do Bananal.

A inciativa deste autor foi considerada inovadora e sur
preendente pelo Relator do projeto, o Deputado Genebaldo
Correia. O referido projeto fora apresentado de forma ampla,
séria e lógica, encarando a realidade dos fatos, sem paixões
ou radicalizações de qualquer ordem. Quando se cria algo
é preciso também propiciar e garantir as condições estruturais
e financeiras para consolidar a medida, visando a conciliar
racionalmente as atividades humanas com as potencialidades
e limitações de uso do meio natural. A APA coloca a conser
vação na sua perspectiva correta. A Área de Proteçâo Am
bientaI estabelecerá normas para o desenvolvimento das ativi
dades agropecuárias e para o processo de ocupação da ilha,
de modo que estas se desenvolvam de modo ordenado e na
escala possível, sem comprometer a preservação dos elemen
tos naturais e garantindo os meios necessários para que as
comunidades indígenas possam viver em condições ambientais
sadias e preservar suas culturas.

A Ilha do Bananal é considerada um dos mais importantes
santuários ecológicos do País, com fauna e flora características
tanto de cerrrado como da floresta amazônica, cercada pelos
rios Araguaia e Javaé, com mais de 2 milhões de hectares
de extensão, como aves típicas, animais de grande porte, abri
gando ainda grande quantidade de tarturugas amazônicas qua
se em extinção em outras regiões. Apesar de toda a sua impor
tância, a ilha vem sendo submetida a um processo intenso
da degradação: caça predatória, atividade agropecuária desor
denada, e matas devastadas para dar lugar a pastagens artifi
ciais.

O capim nativo é substituído por gramíneas que se espa
lham de forma avassalado, os bois levados da terra para a
ilha carregam em seus ventres, além das sementes de capim,
doença como a aftosa e a brucelose, que estão dizimando
os cervos e outros animais nativos - até mesmo os pássaros.
Mesmo os índios criam gado sem perceber os riscos. Por outro
lado, a criação de gado representa um dado irreversível, esta
belecida que está na economia e na cultura regional. Os pastos
do Ilha do Bananal são o melhor alimento para o gado, espe
cialmente na época seca.

Não há dúvida de que é necessário reverter o processo.

O SR. ROMERO FILHO (PST - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
volto a esta tribuna para mais uma vez abordar a grave questão
do reajuste das prestações nos financiamentos de casas popu
lares no Paraná, especificamente na região norte do Estado.
Através de recursos do SFH, agentes financeiros, notada
mente a Caixa Econômica Federal, construíram determinados
conjuntos na periferia de algumas cidades, constitupidos por
modestas casas, com área máxima de 40 metros quadrados,

sem maiores preocupações com os custos ali aplicados, mas
com as vistas postas nos lucros a serem :wfcridos. Em decor
rência, os preços embutidos nas obras determinaram custos
finais que, acrescidos de juros, correção monetária e outros
encargos, acabam por condenar o mutuàrio a um inevitável
estado de inadimplência.

O que está acontecendo no Município de Umuarama,
que já tivemos oportunidade de administrar como prefeito,
é o retrato do estado caótico a que chegou um sistema que
um dia se pensou viesse resolver o problema habitacional
num país com déficit estimado de 12 milhões de residências.
Totalmente desvirtuada, canalizando largas somas para seto
res privilegiados da sociedade. o sistema fez com que o FGTS,
fonte básica de seu sustento, se transformasse no rico filão
de ouro das empreiteiras e dos especuladores.

As prestações recentemente lançadas alcançaram reajus
tes de até 600% fazendo com que famllias paupérrimas tenham
de desembolsar mensalmente quantias em torno de 270 a 300
mil cruzeiros. Uma onda de protestos ocorrida no mês passado
parece não ter sensibilizado as autoridades do setor e, tampou
co, os dirigentes da Caixa Econômica Federal. O resultado
das tensões acumuladas nesse período foi nova explosão de
revolta por parte dos adquirentes de moradias em Porto Belo,
Patrimônio, Umuarama, Ouro Preto, Cônego Longe e Gua
rani I, II e IH, e que culminou com a invasão, no dia de
ontem, das dependências da agência da CEF naquela cidade.
Por razões de segurança, a .referida agência foi fechada por
tempo indeterminado.

Ao fazer novamente esse registro, quero re!10var apelo
ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Alvaro Men
donça, e ao Ministro da Ação Sacia\' Deputado Ricardo Fiúza,
para que determinem acurado exame do problema daqueles
finaniamentos no Município de Umuarama e em outras locali
dades paranaenses, adotando-se critérios que não penalizem
as famílias pobres com escorchantes prestações. nem as prive
dos seus modestos lares.

Não desconhecemos as dificuldades existentes na admi
nistração de recursos que se vão escasseando progressivamen
te devido à retração econômica que provoca a queda dos
depósitos do FGTS pelo achatamento salarial da massa traba
lhadora.

Daí consideramos altamente oportuna a iniciativa do Go
verno do Paraná em formular anteprojetos de emenda consti
tucional para instituir um capitulo próprio, na Carta Magna,
destinado à habitação de Interesse Social, disciplinando o de
ver do Estado e regulamentando, nessa importante área, o
regime de colaboração dos poderes federal, estaduais e muni
cipais com compulsória aplicação de parte das receitas tribu
tárias.

O SR. JACKSON FERREIRA (PSDB - CE. Pronucia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
gostaria de, nesta sessão, ler um oportuno artigo, publicado
na Folha de S. Paulo e no jornal Tribuna do Ceal'á, de autoria
do Sr. Alcides Lopes Tápias, digno dirigente do Banco Bra
desco e Presidente da Federação Brasileira das Associações
de Bancos - Febraban, sobre as taxas de juros, assunto que
merece, da parte de cada Parlamentar, uma ret1exão, a fim
de que, principalmente aqueles não afeitos às matérias finan
ceiras, tenham uma melhor idéia do comportamento da taxa
de juros.

Passo, então, a ler as bem postas colocaçôes do mencio
nado líder empresarial:
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"As taxas de juros hoje no Brasil apresentam ca
recterísticas peculiares e distorcidas, em função da ex
cessiva carga tributária que onera o custo do dinheiro.
Essas distorções comprometem a competitividade da
quelas empresas que recon'em ao mercado em busca
de recursos para alavancar suas atividades, chegando
em alguns casos a abalar a sua saúde financeira. Além
disso, limitam a possibilidade de o sistema financeiro
intermediar recursos para o setor produtivo da econo
mia. Essas são questões essenciais que devem ser apre
ciadas pela Comissão de Reforma Fiscal.

O Governo se apropria atualmente de 57,65% da
taxa de juros real paga pelo tomador do empréstimo,
segundo cálculos elaborados pela Federação Brasileira
das Associações de Bancos (Febraban), após as últimas
mudanças na tributação - IOC, e Contribuição Social.
O investidor fica com 26,47% e o banco com 15,88%
para cobrir custos operacionais de captação e de em
préstimos, assumir riscos de inadimplência e remunerar
acionistas. Isso significa que, descontada a inflação que
equivale a 83% do custo do empréstimo, o ganho do
banco alcança 2,7%, o investidor fica com 4,5% e a
carga tributária soma 9,8%.

A análise é mais transparente se considerarmos,
como exemplo, uma operação de empréstimo à pessoa
jurídica, com prazo superior a 30 dias e uma perspectiva
de inflação de 25%. O banco captou dinheiro a 28%
ao mês e o emprestou a 30% ao mês. Assim, em um
mês, o investidor que aplicou 1 milhão de cruzeiros
recebeu 1,28 milhão de cruzeiros. O tomador do em
préstimo pagou 1,3 milhão de cruzeiros pelo dinheiro.
E o banco recebeu 20 mil cruzeiros brutos pela interme
diação dos recursos.

Para o investidor pessoa jurídica, a operação deve
ria resultar 280 mil cruzeiros sendo 250 mil cruzeiros
referentes a inflação do período e um ganho de 30
mil cruzeiros. Mas, sob o efeito corrosivo da tributação,
seu ganho líquido ficará reduzido a apenas
Cr$13.828,33. Isto porque terá de pagar 0,65% de PIS
(Cr$1.820,00), 46,43% entre Imposto de Renda, Con
tribuição Social e Imposto de Renda Estadual, num
total de Cr$13.083,57. Além disso, deverá arcar com
o Imposto sobre o Lucro Líquido de 8% (Cr$1.207,71)
e o Imposto de Renda Adicional pago sobre o valor
do ILL (Cr$60,39). A soma de todos esses tributos
absorve Cr$16.171,67 ou 53,4% do seu ganho.

O ganho bruto do banco diminui de 20 mil cruzei
ros para Cr$8.044,71. Sobre os 20 mil cruzeiros corres
pondentes ao spread bancário - diferença entre o valor
de compra e venda do dinheiro - incidem Imposto
de Renda (45%), Contribuição Social (23%) e Imposto
de Renda Estadual (5%) num total de 56,09% ou
Cr$11.217,56. E sobre os restantes Cr$8.782,44 os ban
cos ainda pagam 8% de Imposto sobre o Lucro Líquido,
5% de Imposto de Renda Estadual sobre o valor do
Imposto sobre o Lucro Líquido (mais Cr$737,72), reti
rando um total de Cr$11.955,29 ou 59,7% do ganho
bruto do banco.

Além de todos esses tributos pagos pelo investidor
e pelo banco, é cobrado do tomador do empréstimo
o Imposto sobre Operações de Crédito (antigo IOF)
na base 0,123% ao dia. Na operação analisada, essa
alíquota resultaria em Cr$1.230,00.

Somando todos os encargos, verifica-se que o in
vestidor, o banco e o tomador do empréstimo recolhe
ram aos cofres públicos um total de Cr$29.356,96, ou
seja 1,8 vezes o ganho líquido do investidor, 2,45 vezes
o ganho do banco. Do spread pelo tomador de
Cr$51.230,OO, já descontada a inflação, 57,3% foram
para o Governo.

As despesas tributárias dos bancos comerciais, em
1991, corresponderam a 149,4% do lucro líquido, ou
seja, os bancos serviram mais ao Governo como fonte
de arrecadação do que a seus acionistas que fizeram
investimentos para compor seu patrimônio e correram
o risco de suas operações.

Com a atual estrutura tributária, as taxas de juro
nominais atingem valores elevados, tornando as insti
tuições financeiras e os investidores alvos das críticas
pelas altas taxas cobradas nos empréstimos. Além das
críticas, os bancos se defrontaram com um aumento
de 1.460% nos créditos em liquidação no ano passado.
Os acionistas das instituições bancárias, após um ano
de redução de todos os tipos de despesas, viram um
lucro líquido mediano de 9,5% ou de 8,5% nas grandes
instituições. Ou seja, dois pontos e meio percentuais
a mais do que recebeu um aplicador que teve seus
recursos bloqueados e deixou-os no Depósito Especial
Remunerado (DER) sem correr riscos.

O Governo Federal, hoje responsabilizado pela
taxa de juros apenas pelo lado da política monetária,
passou a ter no apreço do dinheiro uma de suas maiores
fontes de arrecadação, especialmente porque não com
partilha com os Governos Estaduais e Municipais gran
de parte desses impostos. Acreditamos, contudo, que
o País estaria bem melhor se pudesse oferecer taxas
de juros mais baixas e o Governo tirasse uma parcela
justa, principalmente do resultado de atividades bem
sucedidas das empresas produtoras de bens e serviços.
Dessa forma, a melhoria das finanças públicas decor
reria do bom desempenho da economia e não das suas
dificuldades. Estamos certos de que essas questões po
derão ser corrigidas pela Comissão de Reforma Fiscal,
de forma que as aplicações, a intennediação e os em
préstimos tenham no Brasil uma tributação semelhante
à dos demais países."

Como se vê, Srs. Parlamentares, o Sr. Alcides Lopes
Tápias, com estas palavras, deixa bem transparente a realidade
da taxa de juros.

Por isso, é importante que, nesta Casa, a proposta gover
namental, a PEC 55/91, de alteração da Constituição Federal,
na qual está inserida a extinção da fixação ilusória, imprati
cável e inexequível de uma taxa anual de juros de 12% ao
ano, no texto constitucional, exige a sensibilidade de todos
I)S Parlamentares visando à sua aprovação, a fim de que não
L'Ontinuemos com uma letra morta em nossa Carta Magna.

A forma como também fica desnuda a realidade da taxa
de juros, nesse artigo do Presidente da Febraban, serve para
que não tenha a sociedade uma falsa imagem do comporta
mento dos bancos como intennediários financeiros.

É lamentável como ainda procuram alguns, por má-fé
ou desinfonnação, distorcer a verdade, transferindo para o
segmento dos bancos o papel de grandes vilões de nossa econo
mia e como os beneficiários maiores do processo inflacionário.
Em outro pronunciamento, poderei, até, melhor detalhar esta
questão.
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Recentemente, em depoimento na Comissão Especial
que estuda a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional,
o Sr. Alcides Lopes Tápias e outros dirigentes de entidades
ligadas aos bancos tiveram um amplo debate com os deputados
presentes e puderam muito bem esclarecer o posicionamento
de seu segmento em relação à lei complementar cujo projeto
ora estamos a examinar e, já naquela oportunidade, essa ques
tão dos juros ficou bem patente no que se refere à inviabilidade
de sua amarra constitucional.

Concluindo, observo ainda que um outro tema carece
de melhor exame. Trata-se do "seguro de crédito" que os
Constituintes fizeram, inadvertidamente, constar uma forma
de torná-lo eficaz em relação aos interesses da sociedade.
Acredito até que uma lei ordinária poderia discipliná-lo, após
um minucioso exame, mas é inadmissível que uma matéria
complexa como essa integre nossa Constituição. Bem que
os integrantes da Comissão Especial que examina a PEC 
55/91 poderiam estudar a inclusão dessa alteração no texto
da emenda a ser votada brevemente evitando, assim, que
se regulamente, em lei complementar, esse dispositivo de difí
cil aplicabilidade.

Era o que tinha a registrar nesta tarde.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

....::... realizou no último dia 24, no Auditório Petrônio Portella,
no Senado Federal, o "Jo Encontro do PMDB das Cidades
Pólo", que reuniu representantes e presidentes dos diretórios
do PMDB das 361 maiores cidades brasileiras, onde residem
cerca de 44 milhões de pessoas e 66% do eleitorado nacional.

Neste encontro, o PMDB marcou de forma inquestio
nável sua posição com relação às eleições municipais deste
ano, e inovará a campanha com um novo layout onde a marca
de um sol nascente e os dizeres "PMDB para ver o Brasil
.crescer" darão a tônica do desenvolvimento com justiça social
.que nosso partido busca para o povo brasileiro.
. Não posso deixar de destacar a posição assumida pela
Comissão Executiva Nacional, em fechar questão em torno
do salário mínimo de 242 mil cruzeiros, salário que não é
suficiente para cumprir o preceito constitucional. Esta decisão
de seu órgão dirigente máximo mostra que os peemedebistas
entendem que, sem uma justa distribuição da renda, nunca
chegaremos a níveis de vida aceitáveis para as populações
carentes. O PMDB entende que este salário ainda não é o
melhor para a população, mas considera que, no momento,
é o único que pode manter um pequeno poder aquisitivo
antes de ser corroído pela inflação. .... , .,.... ..
'--Ainda neste encontro, 'Sr. 'Presidente, Sr~s e Srs. Depu
tados, nossos partidários aprovaram um documento intitulado
"Carta de Brasília", composta de 30 itens, que define os princi
pais pontos do partido com relação ao momento político atual,
tais como: o PMDB e a Democracia; Inflação e Recessão.
O Desenvolvimento como solução; Oposição ao Governo,
não ao Brasil; Organização ao Plebiscito; A revisão Constitu
cional; A Verdadeira Organização do Estado; Aperfeiçoa
mento da Democracia, e o PMDB e o Município.
. Nesse sentido solicito, na formá'regiméntãf,- a

transcrição da "Carta de Brasília" nos Anais desta Ca
sa. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA:

CARTA DE BRASÍLIA.

O PMDB e a democracia
1. A história democrática no Brasil se funde com a histó

ria do PMDB. Foi o PMDB o instrumento político de que
se serviu o povo brasileiro para o restabelecimento das liber
dades democráticas, para a reconstitucionalização do país e
para a realização de eleições diretas em todos os níveis. Para
o PMDB a democracia não é apenas um rótulo ou uma pre
sença ornamental na vida do Estado e da sociedade. Ela é
a figuração e a arquitetura de todos os problemas que estrutu
ram o exercício do poder público: a probidade no trato da
coisa pública, a eficiência administrativa e a distribuição cor
reta da justiça social e da riqueza nacional. O poder político
emana do povo. É dos partidos a legitimidade para a formação
do poder político e para o seu exercício. O PMDB tem cons
ciência desse compromisso entre o poder e as organizações
político-partidárias.

2. Empenhado na definitiva implantação das liberdades
democráticas no País. o Partido defenderá o reforço da auto
nomia dos Estados e Municípios, o aperfeiçoamento do siste
ma eleitoral e a reorganização do sistema partidário.

3. No momento em que a democracia na América Lati
na ainda revela indícios de fragilidade, a postura do PMDB,
é, para o País, a garantia da preservação das instituições demo
cráticas. O PMDB está convicto de que só pelo alargamento
e pelo aprofundamento da democracia - pelo aumento das
liberdades democráticas e não pela sua diminuição - é que
o Brasil poderá superar os seus problemas estruturais, inclu
sive os relacionados com a distribuição da riqueza e da renda
nacionais

4. O PMDB dispõe de quadros dirigentes experimen
tados, em condições de assumir plenamente as responsabi
lidades do poder em todos os seus níveis. Deseja, entretando,
assumi-las pelo voto, em apoio a sua legenda e a sua proposta,
sem excluir as legítimas alianças partidárias. Rejeita, no entan
to, participar de coalizões governamentais que sob a retórica
da salvação nacional traduzem o simples conchavo pós-elei
toral. Ficará na oposição fiel a seu eleitorado, na defesa dos
interesses das instituições e das amplas camadas populares
relegadas pelo poder.
Inflação e recessão. O desenvolvimento como solução

5. O PMDB luta pelo desenvolvimento e pela justiça
social como grandes objetivos nacionais, mas também os de
fende como instrumentos importantes para superação da pró
pria inflação. O PMDB acredita que somente pela criação
de uma economia de consumo de massa, de um poderoso
mercado interno no qual todos tenham emprego assegurado
e salário adequado, em que todos sejam produtores e também
de fato consumidores, é que se poderão realizar o desenvol
vimento e a justiça social, imperativos tanto econômicos quan
to éticos. O PMDB não se contenta com o paliativo de soluções
assistenciais. A economia de mercado que o PMDB propõe
não pode excluir objetivos sociais.

6. O PMnB é um partido de ciãiaop'õsiÇâo-ao Governo
Collor pelos seus desmandos políticos, econômicos e sociais,
mas defende com intransigência a causa do mais absoluto
respeito às regras do jogo democrático. O PMDB não é pre
conceituoso ou radical. Não nega, como já o demonstrou
em momentos críticos, o apoio a medidas do Governo desde
que benéficas ao País. Apóia sem contrapartida de cargos
ou favores governamentais.
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7. O Governo Collor, em nome de uma falsa moder
nidade e do combate à inflação, pratica política econômica
antiquada, anacrônica, desnecessariamente recessiva e, sobre
tudo, socialmente injusta. Provoca o desemprego, a queda
d.os salários, a desorganização da produção industrial, a misé
na, o retrocesso, além do enfraquecimento das empresas brasi
leiras na competição internacional e do País perante as demais
nações.

8. Ao invés de trabalhar por um país verdadeiramente
moderno, industrializado, capaz de gerar e de distribuir rique
zas, o Governo Collor, em nome de equivocada integração
com o Primeiro Mundo, torna o Brasil mais pobre, mais atrasa
do, socialmente iníquo e, ainda, amesquinhado, e dependente
no plano mundial. Uma política de retrocesso que desarticula
a máquina governamental e que busca, num momento incon
veniente de recessão, privatizar empresas estatais por preços
inevitávelmente insatisfatórios e em troca de moedas podres;
uma política contraditória, pois, 30 mesmo tempo, sufoca
e desestrutura o setor privado nacional e joga camadas cada
vez maiores da população na economia informal e na margina
lização social.

. 9. O PMDB rejeita a recessão, rejeita o desemprego,
rejeita o arrocho salarial, rejeita a arbitrariedade. Quer um
Estado moderno em todos os níveis: federal, estadual e muni
cipal; um Estado capaz de proporcionar estabilidade macroe
conômica e de dotar o País de sólida infra-estrutura de trans
portes, comunicações e energia, condições indispensáveis para
viabilizar investimentos, nacionais ou estrangeiros; quer tam
bém a modernização dos métodos de gestão das empresas
privadas; quer um sistema educacional novo, capaz de quali
ficar profissionalmente o trabalhador nacional e de proporcio
nar-lhe remuneração condigna; quer uma industrialização mo
derna que incorpore os mais recentes avanços tecnológicos;
quer uma agricultura modernizada, baseada no amplo acesso
à terra e capaz de mobilizar com eficácia o imenso potencial
agrícola do País; deseja, enfim, o PMDB, que se estabeleçam
todas as condições gerais de competição, sem as quais as em
presas brasileiras não poderão concorrer com as estrangeiras
e a abertura a importações se transformará em liberalização
prematura e irresponsável, no benefício do consumo de poucos
à custa do emprego de muitos.

10. O PMDB·consideni fillldamental que o País volte
a ter eefetivamente uma moeda nacional. Nesse sentido, o
PMDB compartilha o consenso de que o saneamento das fi
nanças públicas é peça essencial. O Estado não pode financiar
seus gastos de modo inflacionário mediante a criação irrespon
sável de moeda ou por endividamento excessivo.

11. Entende o PMDB que esse saneamento deve ser
realizado através de uma política fiscal na qual o equihbrio
das contas públicas, entre despesas e receitas, seja estabelecido
em nível alto, de forma dinâmica, estimulando a atividade
econômica e dl~ se beneficiando por uma arrecadação maior;
entende o Partido que o Brasil não está obrigado a buscar
esse equilíbrio em patamares inferiores, pela contração de
despesa é de receita, com conseqüências recessivas para a
economia como um todo.

12. O PMDB repudia a política de juros escorchantes
que paralisa a economia nacional, provoca inflação de custos
e acaba por desequilibrar as contas do Governo ao reduzir
suas receitas e aumentar suas despesas financeiras e ao atrair
capitais estrangeiros especulativos que, além de pressionar
a base monetária; põem em risco o balanço de pagamentos

;do País.

.. 13. O fundamental para o PMDB é que o País volte
a investir e a crescer. Este é o único e verdadeiro caminho
para proporcionar bem-estar ao povo brasileiro e para susten
tar com dignidade e eficácia os interesses nacionais.

Oposição ao Governo, não ao Brasil

14. O PMDB trabalha sobre um novo programa parti
dário e sobre um projeto de desenvolvimento para o Brasil.
Não se limita a planejar o futuro. Tem consciência de que
a crise brasileira exige ação imediata. Atua positivamente
como Governo nos Estados e Municípios que conquistou pela
confiança do eleitorado. Age com vigor no Congresso Nacio
nal, liderando a Oposição com a responsabilidade de maior
partido político do País. Resistiu com firmeza, no ano de
1990, aos excessos cometidos pelo Presidente da República
na utilização arbitrária, injustificada, de medidas provisórias.
Como resultado dessa ação fundamental do PMDB, o Go
verno se viu compelido a fazer uso mais comedido dessas
medidas, assegurando-se assim maior estabilidade jurídica e
institucional ao País.

15. O PMDB viabilizou, em dezembro de 1991, o ajuste
tributário, solicitado pelo Governo Collor, como indispensável
ao maior equilíbrio das contas públicas; mas simultaneamente
exigiu o obteve do Governo Federal o reescalonamento da
dívida dos Estados e Municípios, em termos capazes de lhes
preservar a autonomia constitucional frente ao poder central.

16. Logo a seguir, em janeiro deste ano, na convocação
extraoordinária do Congresso, o PMDB se opôs, tenazmente
e também como sucesso, àaprovação da proposta governa
mental para aumentar as contribuições para a Previdência,
inclusive dos aposentados. Sem se recusar a um reexame am
plo das bases do sistema previdenciário, sustentou o PMDB
que o Governo dispunha no Orçamento dos recursos neces
sários para honrar seu débito com os aposentados.

17. Com o mesmo vigor e espírito de luta, patrocinou
o Partido a rejeição pelo Congresso do decreto governamental
pelo qual o Presidente da República pretendeu se eximir da
obrigação constitucional de dar cumprimento imediato ao pa
gamento das decisões judiciais em favor dos aposentados.

18. No momento, o PMDB se acha empenhado no Con
gresso em promover uma ampla refOlma da legislação dos
partidos políticos com a finalidade de fortalecê-los e de mora
lizar o financiamento das campanhas políticas.

Organização do plebiscito

18. O PMDB é intransigente na defesa da República
e da Federação, alicerces inabaláveis do Estado nacional. O
PM.DB considera adequada a antecipação do plebiscito sobre
o SIstema de governo a fim de se dirimir, de uma vez por
todas, de forma organizada, essa grande questão deixada em
aberto pela Constituicão de 1988 e sobre a qual, como a maio
ria dos partidos brasileiros, o PMDB não tem posição fechada.

19. O PMDB julga importante o aprofundamento de
debate interno sobre o sistema republicano de governo: parla
mentarismo ou presitlencialismo. O Partido entende que essa
opção ~ão deve se fazer em abstrato. O povo deve ser ampla
mente mformado sobre a escolha que estará fazendo e mani
festar-se de fonua capaz·de verdadeiramente orientar o legisla
dor na incorporação do sistema de governo escolhido à Consti
tuição, por ocasião da revisão constitucional.

A revisão constitucional

20. O PMDB favorece a definição de um prazo certo,
para que se efetive, imediatamente depois de 5 de outubro
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de 1993, a revisão que a própria Carta de 1988 prevê que
o Congresso possa realizar por quorum e procedimentos espe
ciais.

21. O PMDB não aceita, entretanto, a tese de que a
Carta de 1988 constituiria, por si mesma, uma ameaça à gover
nabilidade do País. Favorece, assim, limitar a revisão da Cons
tituição a pontos específicos, naquilo em que possa contribuir
para o desenvolvimento político, econômico e social do País.
O Partido se recusará, portanto, a dizer "sim" a uma revisão
de caráter abrangente que, a pretexto de uma modernização
de contornos mal definidos, possa desvirtuar as linhas mestras
da Carta de 1988.

22. O PMDB defende a revisão constitucional da Carta
de 1988 prevista no Ato das Disposições Transitórias. O
PMDB, de logo, proclama os seus compromissos inarredáveis
que fazem da Carta de 1988 um instrumento jurídico para
o exercício da liberdade, para aplicação correta da justiça,
para defesa dos direitos humanos e da soberania nacional.

A verdadeira modernização do Estado

23. Pela posição que lhe conferiu a Nação no Congresso,
o PMDB se dispõe a assumir um papel decisivo na condução
do processo da revisão constitucional. Pretende, em especial,
formular propostas sobre a organização do Estado no que
se refere à necessidade de efetivamente modernizá-lo pela
via da descentralização e da especialização de suas funções
no campo social entre a União, os Estados e os Municípios.

24. Pela reforma constitucional pretendida pelo PMDB,
passaria aos Municípios e responsabilidade exclusiva pela
construção e operação das escolas públicas de ensino ele
mentar.

25. Da mesma forma, caberia, com exclusividade, aos
Municípios a incumbência de prestar serviços básicos de saúde.
Começaria, assim, num campo fundamental, a necessária des
centralização do atual e monolítico sistema de seguridade so
cial.

26. A construção de casas populares passaria, também,
à exclusiva competência dos Municípios, juntamente a respon
sabilidade que já têm de promover o plenejamento da ocupa
ção dos espaços urbanos e de proporcionar os serviços públicos
de água, luz e esgotos, essenciais à urbanização.

.27. Para execução desse programa de modernização e
democratização do Estado pela municipalização da prestação
dos serviços públicos de educação, saúde e moradia, o PMDB
pretende rever a Constituição de forma a proporcionár os
recursos requeridos para viabilização do processo. O PMDB
não 'aceita a transferência de encargos federais ou estaduais
para os Municípiossem a correspondente transferência de re
cursos, pois entende que descentralização democrática é des
centralização de recursos.

Aperfeiçoamento da democracia

28. O PMDB dinamizará a participação direta da comu
nidade nas decisões do poder público municipal, concreti
zando a iniciativa popular em matéria legislativa e o instituto
do referendum para leis mais importantes e obras públicas
de grande porte.

29. A fim de aprofundar a democracia, o PMDB defen
derá a atribuição, ao Congresso Nacional, da responsabilidade
exclusiva pela elaboração das leis e pela imposição de tributos.
A finalidade é proteger o cidadão e o contribuinte pela redução
do arbítrio governamental em matéria de medidas provisórias
e no tocante à alteração casuística, por ato administrativo

de vigência imediata, de alíquotas de impostos de Importação,
sobre Produtos Industrializados e sobre Operações Financei
ras.

O PMDB e o Município

30. É com base nesse conjunto de idéias, de propostas
e de atitudes concretas, nessa plataforma de confiança no
Brasil e nos brasileiros, que o PMDB se empenhará pela
vitória nas eleições de 1992, consciente de que o Município
é o eixo da estrutura político-administrativa nacional, o ponto
de apoio para a implantação definitiva da democracia entre
nós.

Brasília, 26 de abril de 1992

o SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, na passa
gem demais um 1Q de maio em nosso País, deixo registrado
nos Anais a minha homenagem profunda aos trabalhadores
brasileiros.

O País vive momento dramático de sua história. A mudna
ça, orientada para os reais objetivos nacionais permanentes,
deve ser a bússola de trabalho de todos nós. E o trabalhador
é o centro dessa mudança. O que se faz nesta Casa Legislativa
tem por finalidade melhorar o nível de vida do nosso trabalha
dor, em todas as áreas e campos em que ele preste serviços.

Sr. Presidente, o 1Q de maio é uma data festiva interna
cional. Daí por que o registro atinge a todos os trabalhadores,
pois a tendência atual é a formação de uma comunidade inter
nacional solidária, onde os laços e vínculos se estabeleçam
não em função de interesses imediatos, mas sim de efetivas
preocupações de melhoria do padrão sócio-econômico e polí
tico dos povos.

Sr. Presidente, aqui está, pois, consignada a minha home
nagem maior ao tra15alhador do Brasil. O esforço legislativo
que fazemos impõe que se homenageie nesta data quem pro
duz e quem trabalha, centro do universo social que sonhamos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pronuncia o
segu:nte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados. o '.alário
mínimo justo é aquele que atende às necessidades L: " ".,
do trabalhador.

Agiu bem o Governador de São Paulo, Luiz Anta.
Fleury, ao optar pela fixação do piso salarial para os servidore:,
estaduais em 280 mil cruzeiros.

Basta fazer uma rápida projeção do piso salarial de 230
mil cruzeiros, que o Governo Federal alardeia como o mais
juisto, para sentir que já em juno, pelo princípio da equiva
lência com a moeda americana - o dólar - representaria
menos do que 80 dólares e nos colocaria em situação de igual
dade com a Bolívia e Equador, e inferior aos demais países
da América Latina.

É preciso que se assegure em lei não apenas um valor
digno e compatível com as necessidades básicas do trabalhador
brasileiro, mas um mecanismo legal de garantia de preservação
permanente do poder aquisitivo, diante da unificação e do
quadro de instabilidade econômica que estamos vivendo.

O Governador Fleury procurou alertar a Nação para
a necessidade de se estabelecer critérios de seriedade e bom
senso nas negociações com o Governo Federal, evitando que
o novo salário mínimo, já ao início de sua vigência, tenha
perdido o seu objetivo, qual seja, atender às necessidades
essenciais do trabalhador, contidas no art. 1Q

, inciso IV:
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"Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais
básicas e as de sua família, com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim."

Ora, o Governador de São Paulo, ao definir o piso salarial
de 280 mil cruzeiros para os servidores públicos estaduais,
procurou corrigir tremenda injustiça social, minimizando os
efeitos inflacionários em curso que incidiram no salário de
maio de 1992, num processo corrosivo do poder aquisitivo
do trabalhador e do assalariado brasileiro.

, Os meca~is~.?s de atualização monetária do piso salarial
e que ~e ~onstItUlrao n~s salvaguardas necessárias para garantir
os obJetiVOs do preceito constitucional retromencionado.

Cabe a esta Casa Legislativa dar a sua contribuiçã~ para
o aperfeiçoamento do projeto encaminhado pelo Executivo
- ~o que tange à função do piso salarial, periodicidade de
reajuste, mecanismos e critérios para preservar o valor do
salário mínimo e os reflexos sobre os trabalhadores e assala
riados que percebem benefícios continuados da Previdência
Social, a fim de preservar, da mesma forma, os seus valores,
evitando ~anobras que prejudiquem aposentados, pensionis
tas e os que se acham afastados da atividade laborial por
motivo de doença.

Na certeza de que a Câmara Federal t~m cumprido o
seu papel nas negociações que vêm sendo realizadas perma
nentemente com autoridades da área econômica do Governo
esp~ra~os que a compreensão, o bom senso e os princípio~
de Justiça prevaleçam sobre os interesses demagógicos, alta
mente perniciosos à Nação e ao seu desenvolvimento social.

o SR. SIGMARINGA SEIXAS (PSDB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabi
damente a corrosão da renda dos assalariados constitui um
d~s efeitos socialmente mais danosos da atual política econô
mica.

Tais efeitos atingem dramaticamente os trabalhadores
que recebem salário mínimo, porque com ele não conseguem
fazer frente às suas despesas mais elementares.
. O Governo pressiona para que seu reajuste se dê reposi

clOnando-o para 230 mil cruzeiros, e assim novamente se colo
ca con~ra o posicionamento da Câmara dos Deputados qIie
preconIzou, através de sua Comissão competente, a elevação
do m~smo para 280 mil cruizeiros.

E obrigação de todos os Parlamentares lutarem pela defe
sa de todos os assalariados deste País.

A fixação rebaixada do valor do salário mínimo não é
a única forma de sobrecarregar aqueles que vivem do rendi
mento do trabalho.

Apesar de terem, as autoridades, corrigido a tabela de
Imposto de Renda referente aos ganhos de capital e aos ativos
financeiros, não teve o Governo o mesmo procedimento para
com os rendimentos do trabalho assalariado.

Desta forma, repetem-se e agravam-se distorções insu
portáveis para os brasileiros que reproduzem a grave injustiça
de lançar sobre assalariados o peso dos encargos tributários
em favor do Estado, cuja voracidade fiscal não se manifesta
com conteúdo distributivo, sendo ao contrário um sério coad
juvante no processo de concentr~ção de rend~ e reprodução
das injustiças sociais em nosso País.

A luta que travamos hoje, em defesa dos trabalhadores
de salário mínimo, deve ser encarada como apenas uma etapa
da defesa de todos os assalariados do País.

O Projeto de Lei nº 2.686/92, que visa a sanar a injustiça
da desigualdade de tratamento entre os rendimentos do capital
e os do trabalho, precisa, com o concurso de todos os Parla
mentares comprometidos com os problemas da sociedade,
ser votado em regime de urgência, para que todos os trabalha
dores, assalariados, possam se beneficar dela dentro do prazo
legal, até 14 de maio, no qual devem apresentar sua Decla
ração de Imposto de Renda.

Isto, Sr. Presidente, é o que esperam as dezenas de entida
des sindicais que recorrem, agora, a esta Casa, para que nova
mente não recaia sobre os mais fracos o ônus de erros para
o qual não concorreram.

o SR. CESAR SOUZA (Bloco - SC. Pronuncia o seguin
te discuirso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, após
passar pelos mais diversos sobressaltos, quando a obra foi
seguidamente confirmada e cancelada, a população de Tuba-

. rão, em Santa Catarina, está comemorando hoje a assinatura
do convênio para a construção do Hospital Universitário Re
gional de Tubarão.

Antes de tecer qualquer comentário sobre o difícil parto
dessa obra, cabe aqui, por questão de justiça, ressaltar o empe
nho do Governo do estado pela obra, através do Governador
Vilson Kleinubing e do Secretário de Saúde João Ghizzo filho,
e também da comunidade de Tubarão, representada, e bem,
nos trabalhos pelo Sr. Geraldo Althoff, Presidente da Comis
são Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Constru
ção do Hospital, e pelo Magnífico Reitor da Unisul, José
Müller. A essas autoridades os cumprimentos pelo sucesso
alcançado.

Apesar do regozijo que cerca o momento de assinatura
do convênio, não posso deixar de me preocupar com a efetiva
realização das obras, num momento em que o dinheiro público
escasseia, especialmente para a área de saúde.

Cabe a manutenção da obra. É necessário que se garanta
recursos suficientes para que seja ela levada a bom termo,
de forma a entregar a Tubarão e região um estabelecimento
modelo, de cujos serviços já se ressente a comunidade do
sul do Estado de há muito.

"$ este o sentido maior de meu pronunciamento.
E esta minha preocupação maior.
Tenho certeza de que o Governador do Estado, homem

que já provou ser administrador público de respeito, saberá
garantir recursos para a construção e o equipamento do hospi
tal, em respeito ao seu cronograma e à expectativa do povo
tubaronense.

Por ora, cabem os cumprimentos a todos os envolvidos
pelo avanço de mais um degrau, importantísssimo, rumo
ao objetivo maior.

Mas começa agora a necessidade de empenho e fiscali
zação para o uso ótimo dos parcos recursos do Erário, e para
manter a obra andando, tarefa para a qual, desde já, me
coloco ao dispor da comunidade daquele município catari
nense.

O SR. PASCOAL NOVAIS (PFL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
vemos todos os dias, em jornais, TV e rádios, notícias da
supersafra 1991/92. Realmente é uma notícia maravilhosa para
o País. Eu, como representante dos agricultores de Rondônia
nesta Casa, venho acompanhando essa safra desde o plantio,
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no ano passado, até a colheita e comercialização, que começa
agora a ser feita.

Mas, como homem do campo, acostumado com os proble
mas e dificuldades na
labuta da terra, tenho uma grande preocupação.

Quero referir-me, Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
às perdas na agricultura brasileira, que chegam a 50% do
potencial produtivo das culturas.

Nas operações de colheita e armazenagem, beneficiamen
to e transporte, em 1991, foram desperdiçados mais de 10
milhões de toneladas de grãos, com prejuízos diretos de 1,5
bilhão de dólares. Nas outras áreas - hortaliças e verduras,
frutas e legumes, por exemplo - enquanto a produção anual
é estimada em 50/60 milhões de toneladas, as perdas podem
se elevar até a 60%.

As estimativas têm sido realizadas apenas em termos de
volumes, sem considerar os valores econômicos. Os números
poderiam, neste caso, ser ainda mais assustadores; a produção
nacional de frutas chega a 30 milhões de toneladas anuais
e, por problemas de qualidade, apenas 10 milhões de toneladas
chegariam aos mercados.

Tivemos, Sr. Presidente, resultado animadores nas cam
panhas de redução de perdas de grãos, realizadas a apartir
de 1981. De cada cruzeiro investido nas Campanhas de Cons
cientização e de Assistência Ténica, retornaram 30 cruzeiros
em benefícios.

O aumento da proporção de grãos colhidos, preservados
e comercializados se reflete, primeiro, na rentabilidade do
agricultor e, logo em seguida, na arrecadação de impostos.
Para o consumidor, que no dia-a-dia não chega a perceber
diferenças significativas, mais produtos colhido por área e
por investimentos representam uma redução de custos unitá
rios e uma melhoria da
qualidade do produto adquirido.

A produtividade, especialmente na agricultuira, é uma
velha questão, até hoje tratada a distância. Não é difícil perce
ber que o primeiro ganho em produtividade está em deixar
de perder, reduzindo os desperdícios nos processos e nos siste
mas de manuseio e manejo, envolvendo trabalhadores e equi
pamentos.

Os operadores ainda não são qualificados de forma ade
quada. Hoje simplesmente não há nenhum órgão ou sistema
operacional voltado para treinamento e qualificação de mão
de-obra rural. Naturalmente, com esta condição preliminar,
os equipamentos são obviamente utilizados de forma inade
quada, imprópria, perigosa e com altos custos. Os acidentes
são comuns e afetam tanto recursos humanos quanto máqui
nas, insumos e a própria natureza.

Espero sinceramente, Sr. Presidente, sr.' e Srs. Depu
tados, que possamos minimizar parte dessas perdas, com uso
de tecnologias para os equipamentos e a conscientização dos
recursos humanos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, o esvazia
mento do campo, o êxodo rural, é um fenômeno que não
cessa em nosso País, com graves prejuízos para o equiHbrio
econômico e social de nossa população.

As grandes cidades já não suportam o peso de uma popu
lação que não pode ser absorvida pelo mercado e que, entre- .
tanto, exige assistência e cuidados, tais como transportes, sa-

neamento básico, escolas, postos de saúde, hospitais, habita
ção e tudo o mais que é dever do Poder Público oferecer.

No Nordeste, Sr. Presidente, as migrações mais se acen
tuam, em desfavor da atividade rural e em prejuízo da quali
dade de vida na cidade. O êxodo rural cria um novo segmento
da sociedade urbana, que é o cidadão de segunda categoria,
aquele inadaptado à cidade e que, todavia, nela se acomoda
na busca da sobrevivência, uma vez que no campo há miséria,
há fome, há desestímulo à produção, não há salário condi
zente, não há previdência e nem assistência social, porque
há completo abandono para com o trabalhador rural.

Já é chegado o momento de se realizarem estudos apro
fundados sobre esta matéria, uma vez que, no meio rural,
o descompasso existente entre a necessidade de produção e
a impossibilidade de se produzir 'é algo que atenta contra
a dignidade do ser humano e que labora em prejuízo de econo
mia do Estado.

Os caminhos migratórios precisam ser invertidos, de mo
do a que o homem retorne ao campo e nele se fixe em defini
tivo, graças a uma política séria que lhe garanto estabilidade
de trabalho e de salário, que lhe assegure a não exploração
do homem pelo homem, que permita ao trabalhador rural
viver com dignidade, em condições de bem educar seus filhos
e de receber toda a assistência que se fizer necessária.

A vida rural não pode ser sinônimo de miséria, de igno
rância, de tristeza, de desamparo. Já se foi o tempo de ser
assim. A modernização do campo não mais permite tal estágio
de atraso, pois que há de se estabelecer um equilíbrio no
processo de desenvolvimento de todos os segmentos da socie
dade trabalhadora.

Devemos, como homens que se preocupam com os pro
blemas mais sérios da sociedade, buscar uma solução que
contenha o êxodo rural. Creio, Sr. Presidente, que este deva
ser um desafio a ser enfrentado pela Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados, que poderia susci
tar o assunto em seminário, conferências, debates e audiências
públicas, visando à formulação de documentos e de leis que
definam fórmulas que redirecionem as migrações, que conte
nham o homem no campo, que fixem a população rural, mas
que, neste conjunto de providências, ofereçam ao trabalhador
ruial novas perspectivas de vida e de melhor sobrevivência.

Não podemos permitir que o Brasil perca sua vocação
agrícola, uma vez que não se justifica, diante das dimensões
territoriais que possuímos e da qualidade da terra em nosso
solo, que estejamos importando alimentos, motivada esta im
portação pela ausência da produção.

Lanço, pois, Sr. Presidente, este apelo à Comissão de
Agricultura e Política Rural, uma vez que o êxodo rural é
questão de suma importância e que ocasiona graves problemas
para a comunidade nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Depu
tados.

o SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr.'- e Srs. Deputados,
peço a transcrição nos Anais da Casa de carta das entidades
de defesa da causa indígena ao Sr. Lewis T. Preston, Presi
dente do BIRD, denunciando a manobra do Governador de
Mato Grosso do Sul, SI. Júlio Campos, que envolve a recepção
de créditos desse banco no momento em que a área nambi
quara de Sararé está invadida por cerca de 5 mil garimpeiros.
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CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Brasília, 15 de abril de 1992.
Ilmo. Sr.
Lewis T. Preston
Presidente
The World Bank
1818 H. Street, N.W.
Washington, D.C. 20433

Prezado Senhor,
Na qualidade de organizações dedicadas à defesa dos

direitos e interesses dos povos indígenas no Brasil, vimos,
pela presente, expressar a nossa preocupação com a dramática
situação vivida pelos índios Sararé ou Katitaurlu - um dos
subgrupos Nambiquara -, habitantes da Área Indígena Sara
ré, no oeste do Estado de Mato Grosso. Eles habitam a área
de influência do Projeto de Manejo de Recursos Naturais
do Mato Grosso, que o Governo estadual apresentou ao Banco
Mundial com pedido de financiamento. Os graves problemas
enfrentados por este grupo indígena foram constatados por
uma missão do Banco Mundial que visitou a área na primeira
semana de outubro de 1991, com o objetivo de avaliar o
pedido de financiamento para o projeto mencionado acima.
Nessa ocasião, foi elaborada uma ajuda memória para o sub
componente indígena, onde constou, entre outros, a elabo
ração de um plano de retirada dos garimpeiros invasores da
Área Indígena Sararé como condicionante para a liberação
do empréstimo. Ocorre, entretanto, que o Governo do Mato
Grosso tem ignorado, por completo, o sub-componente indí
gena do projeto, bem como violado abertamente decisão da
Justiça br,asileira que determinou a imediata retirada dos inva
sorLS da Area Indígena Sararé. Essa situação tem graves impli
cações para o bom êxito do Projeto de Manejo de Recursos
Naturais do Mato Grosso, que tem, entre seus objetivos princi
pais, a preservação ambiental e o ordenamento do desenvol
vimento econômico.

. 1. A Área Indígena Sararé foi ilegalmente invadida por
cerca de 6 mil garim1?eiros. Inicialmente, eles ocuparam as
margens do Córrego Agua Suja, limite natural oeste da área,
mas, em pouco tempo, encorajados pela impunidade e pela
inércia dos órgãos oficiais, espalharam-se por vários outros
pontos no interior da área indígena.

2. Os danos sociais e ambientais causados pela garimpa
gem ilegal em terras indígenas já são irreversíveis. O Córrego
Água Suja e o Rio Sararé estão completamente assoreados,
poluídos por óleos e graxas e envenenados pelo mercúrio
utilizado na extração do ouro. Mais de 200 hectares de floresta
e matas ciliares já foram destruídos. O leito natural do Córrego
Água Suja foi desviado e já não é possível mais identificar
a divisa natural da área. Enormes e profundos buracos foram
abertos na margem do córrego, e se tornaram focos de dissemi
nação de doenças. Os ruídos produzidos pelos motores do
garimpo e a contaminação dos rios impossibilitam a caça e
a pesca, atividades essenciais à sobrevivência dos índios Sara
ré. Os problemas de saúde da população indígena se agravam
a cada dia: os garimpeiros propagam doenças às quais os
índios são extremamente vulneráveis e que são desconhecidas
por sua medicina tradicional. De acordo com relatórios de
saúde recentes da Funai (órgão indigenista oficial); 76,5%
da população indígena já contraiu malária e 100% (cem por
cento) já contraiu viroses. A depredação do ecossistema, em
fúria assustadora, atinge o habitat natural dos índios Sararé
e ameaça gravemente a sua sobrevivência física e cultural.

3. Alarmado com esta situação, e atendendo solicitação
feita pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e pela Awaru
-Comissão de Apoio Indigenista ao Povo Nambiquara, orga
nizações não-governamentais que trabalham com esse grupo
indígena há vários anos, o Núcleo de Direitos Indígenas pro
pôs, em 16 de outubro de 1991, medida cautelar em nome
da comunidade, contra a Funai, o Ibama e a União Federal.
Em 18 de dezembro, o juiz Mário César Ribeiro, da 9ª Vara
Federal em Brasília, concedeu medida liminar favorável aos
interesses indígenas, determinando a est~s órgãos que realizas
sem, com urgência, a desintrusão da Area Indígena Sararé,
retirando todos os garimpeiros invasores. A Funai, o Ibama
e a Polícia Federal foram intimados a cumprir a decisão judicial
em 14 e 15-1-92.

4. Lamentavelmente, enquanto estes órgãos planeja
vam a operação de retirada, foram surpreendidos pela notícia
de que o Governador do Mato Grosso, Jaime Campos, havia
anunciado, publicamente, em 10-3-92, a realização de um
"acordo" com os garimpeiros, permitindo a sua presença na
área indígena por mais 60 dias (em troca da "promessa" absur
da de que, decorridos estes 60 dias, os garimpeiros deixariam
a área indígena "pacificamente"). Esse acordo é absoluta
mente ilegal. Ele foi, no entanto, amplamente divulgado pela
imprensa, e levou a um aumento imediato das invasões garim
peiras. Garimpeiros de várias outras regiões do país, ao tomar
conhecimento de que o Governador do Mato Grosso havia
permitido, publicamente, a entrada de garimpeiros em uma
área indígena, passaram a se dirigir para o local. De acordo
com os últimos relatórios da Funai, mais de 10 motores de
garimpo (dragas) têm entrado diariamente na área Sararé,
e as estimativas são de que, em 60 dias, o número de garim
peiros subirá para 10 mil. Os invasores estarão destruindo
os recursos ambientais existentes nas terras indígenas e amea
çando a sobrevivência física e cultural da comunidade.
,- 5. O acordo feito pelo governador viola a decisão judi
cial que determinou a retirada imediata dos garimpeiros das
terras indígenas e vários dispositivos da legislação brasileira.
Sem qualquer exceção, a garimpagem em terras indígenas
é proibida pela Constituição brasileira (artigo 231, § 7?), pelo
Estatuto do índio (Lei n? 6.001173, art. 44) e pela Lei n?
7.805/89 (art. 23).

6. Além disso, é evidente que o Governador de Mato
Grsso estabeleceu esse prazo de 60 dias motivado pelo fato
de que o Conselho de Diretores Executivos do Banco Mundial
prevê o dia 26 de maio próximo para a votação do financia
mento para o Projeto de Manejo de Recursos Naturais do
Mato Grosso (conhecido no Brasil como Prodeagro, Programa
de Desenvolvimento Agroambiental). Ele sabe que, na pri
meira semana de outubro de 1991, o Banco Mundial realizou
missão de avaliação do pedido de financiamento e que, nessa
ocasião, foi elaborada uma ajuda memória para o subcom
ponente indígena, onde constou entre outros, a elaboração
de plano de retirada dos garimpeiros invasores da Area Indí
gena Sararé como condicionante para a liberação do emprés
timo. Assim, o governador decidiu permitir publicamente que
os garimpeiros invadam a reserva indígena, roubem e des
truam tudo aquilo que encontrarem pela frente, desde que
o façam antes de 26 de maio. Assim, estará "fingindo" que
cumpre a condição imposta pelo Banco Mundial para obter
o financiamento. Entendemos que o Banco Mundial não deve
aceitar essa atitude do governo estadual, imoral e ilegal. Den
tro de 60 dias, muitos outros índios Sararé terão contraído
malária e outras doenças trazidas pelos invasores, danos am- .
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bientais irreversíveis e irreparáveis terão sido causados, e a
sobrevivência indígena estará irremediavelmente comprome
tida. Além disso, é importante considerar que os recursos
dispendidos pelo Governo estadual com a retirada dos insado
res da área indígena Sararé serão reembolsados pelo Banco
Mundial. Em 60 dias, a operação de retirada será muito mais
cara e complexa, e o ônus financeiro para o Banco Mundial
será muito maior, já que o número de garimpeiros terá aumen
tado significativamente. É inadmissível que recursos públicos,
tão escassos no momento atual, sejam desperdiçados em fun
ção da irresponsabilidade do governo do Mato Grosso.

7. Os índios não são os únicos ameaçados pelos invaso
res. Marcelo dos Santos, administrador regional da Funai em
Vilhena (RO), e Marcos Oliveira, chefe do Posto Indígena
na Área Sararé, têm se destacado na defesa dos direitos indíge
nas à posse de suas terras e ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais nelas existentes, formulado denúncias e pedido provi
dências urgentes aos órgãos públicos e organizações indige
nistas, e, por esta razão, têm recebido constantes ameaças
de morte. Essas ameaças se devem unicamente ao fato de
que se opõem, com coragem e vigor, à depredação do habitat
natural dos índios Sararé e ao esbulho generalizado de suas
riquezas, e defendem a retirada de tl)dos os invasores da reser
va - não só garimpeiros, como também os fazendeiros que
extraem ilegalmente madeira de lei das terras indígenas.

8. A pedido da Awaru - Comissão de Apoio Indige
nista ao Povo Nambiquara, e do Centro de Trabalho Indige
nista (CTI), o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) propôs
uma segunda ação judicial em nome da comunidade indígena,
perante a 9' Vara Federal em BrasJ1ia, em 6-2-92. A ação
judicial visa obrigar o Ibama a fazer a recomposição ambiental
da área degradada pelo garimpo, obrigar a Funai a estabelecer
um posto de fiscalização permanente na divisa da área indíge
na, e condenar a União Federal a indenizar a comunidade
pelos danos e prejuízos que lhe foram causados em virtude
da omissão dos órgãos federais em proteger suas, terras. No
entanto, em 60 dias, os recursos ambientais da Area Sararé
estarão tão comprometidos que a sua recomposição será inviá
vel. Além disso, em 60 dias, o número de garimpeiros invaso
res será muito maior, e a operação de retiradas será muito
mais difícil e cara.

9. A conivência do Governo de Mato Grosso com a
dilapidação dos recursos ambientais do Estado já havia se
tornado clara quando seus representantes assinaram, em 18
de maio de 1990, um "protocolo de intenções" firmado entre
a Mineradora Santa Elina e a Cooperativa de Garimpeiros
do Vale do Sararé (MT). Através deste acordo, a empresa
mineradora "autoriza" os garimpeiros a lavrarem ouro em
uma área de 5.457 hectares, denominada "Gleba Sararé".
Esta área está localizada na margem direita do Córrego Água
Suja, limite natural da área indígena Sararé, portanto exata
mente na divisa com as terras indígenas. Á época da assinatura
do "protocolo", a empresa mineradora tinha autorização do
DNPM (órgão oficial encarregado de fiscalizar as atividades
minerárias no País) apenas para pesquisar minério de tântalo.
Portanto, jamais poderia autorizar a cooperativa de garim
peiros a lavrar ouro, já que sequer tinha permissão das autori
dades minerárias para tanto. Além disso, a Constituição brasi
leira estabelece que o Poder Público só pode autorizar ativida
des causadoras de degradação ambiental depois da realização
de estudo de impacto ambiental (art. 225, § 19 , IV). A Consti
tuição brasileira estabelece ainda que todos aqueles que explo
ram recursos minerais ficam obrigados a recuperar o meio

ambiente degradado (art. 255, § 29). O "protocolo" em que
a empresa "autoriza" a cooperativa a lavrar ouro foi firmado
sem qualquer estudo de impacto ambiental, e sem a previsão
de quaisquer medidas de recuperação do meio ambiente de
gradado pela mineração. E o que é mais grave: o Governo
de Mato Grosso, ciente de todos estes fatos, assinou o proto
colo, dando a sua aprovação a um negócio absolutamente
ilegal e lesivo aos recursos ambientais do Estado. As conse
qüências da conivência do Governo do Mato Grosso com
a mineração ilegal eram, previsíveis: em pouco tempo, o ga
rimpo realizado na área limítrofe às terras indígenas esten
deu-se para o interior da Área Sararé, com as graves reper
cussões já mencionadas.

10. Não é a primeira vez que os índios Nambiquara
são vítimas da conivência das autoridades públicas com os
interesses econômicos sobre suas terras. Os Nambiquara se
tornaram tristemente famosos nos anos 70 como "Biafra Brasi
leira", quando uma equipe de médicos enviada pela Cruz
Vermelha Internacional, depois de examinar a população indí
gena, declarou: "A vida desses índios é uma vergonha não
só para o Brasil, mas para toda a humanidade". A população
indígena, subnutrida e expulsa de suas terras tradicionais,
foi afetada por uma grave epidemia de gripe e malária, e
toda a população menor de 15 anos morreu de sarampo. O
uso de Tordon 155-Br, poderoso desfolhante químico, para
desmatar suas terras, levou à contaminação dos rios e a uma
séria epidemia de disenteria. Em 1968, a maior parte da popu
lação Nambiquara foi transferida, de forma violenta e ilegal,
do Vale do Guaporé, seu habitat tradicional, para a Chapada
dos Parecis, onde foi criada a Reserva Nambiquara. A Reserva
Nambiquara foi criada na Chapada dos Parecis por uma razão
muito simples: era um local 70% coberto de terras áridas,
cerrado e areia. A escolha do local da reserva ignorou inteira
mente o fato de que apenas 1 em cada 10 Nambiquaras habi
tava tradicionalmente a Chapada. Já o Vale do Guaporé,
habitat tradicional da maior parte da população Nambiquara,
é constituído de terras extremamente férteis. A partir daí,
o governo "liberou" as terras indígenas para as fazendas e
agropecuárias, distribuindo títulos de propriedades incidentes
sobre as mesmas e fornecendo-lhes incentivos fiscais. A popu
lação indígena, estimada no começo do século em 20 mil,
estava reduzida, em 1980, a 650!

A área indígena Sararé só foi demarcada e homologada
em 1985, tem 68 mil hectares e nela vivem cerca de 65 índios
Nambiquara, do subgrupo Katitaurl ou Sararé. Felizmente,
já foram também demarcadas as áreas do Vale do Guaporé,
Tubarão Latundê e Pirineus de Souza, pertencentes a outros
subgrupos Nambiquara, ainda que com extensões muito infe
riores àquelas ocupadas imemorialmente pelos Índios. Os
Nambiquara' vivem principalmente da caça, da pesca e de
roçados, e são conhecidos como "povo das cinzas", por dormi
rem no chão à beira do fogo, numa mistura de cinzas e areia.

11. O Governo do Estado do Mato Grosso, além de
acordar com os garimpeiros prazo de 60 dias, não instalou
nenhuma espécie de barreira policial na área. Conseqüen
temente, novas levas de garimpeiros vêm engrossando diaria
mente a invallão da. área indígena. Diante desse quadro, as
entidades abaixo relacionadas exigem a paralisação imediata
da atividade garimpeira na região, bem como a retirada dos
invasores da área. Essas providências devem, necessariamen
te, ser acompanhadas de um plano de recuperação ambiental
e da apuração das responsabilidades pela imensa dilapidação
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do patrimônio indígena. Entendemos ainda que as condições
acima mencionadas devem anteceder qualquer liberação de
verbas para o Projeto de Manejo de Recursos Naturais do
Mato Grosso. Ao contrário, os índios Sararé estarão, mais
uma vez, ameaçados de extermínio, vítimas do flagrante des
respeito aos seus direitos à terra, à preservação cultural e
à própria vida.

Gratos pela atenção.
Subscrevemo-nos atenciosamente,
Núcleo de Direitos Indígenas, NDI - SCS Quadra 6,

Bloco A., Ed. José Severo, sala 303, Brasília, DF, Cepo 70300
Tel: (061) 226-3360, 225-7804, Fax (061) 224-0261.

Centro de Trabalho Indigenista, CTI - Rua Fidalga,
548, sala 13, Vila Madalena, São Paulo, SP, Cepo 05432, Tel:
(011) 813-3450, Fax: (011) 212-3692

Awaru - Comissão de Apoio Indigenista ao Povo Nam
biquara - Av. José do
Patrocínio, 2190, Vilhena, Rondônia, Cepo 78984, Tel: (069)
321-1887,321-3249.

Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CE
DI - Av. Higienópolis, 983, São Paulo, SP, Cepo 01238,
Tel: (011) 825-5544, Fax: (011) 825-7861.

Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMÃ
- Rua Turi, 16, Vila Madalena, São Paulo, SP, Cepo 05448
TellFax: (011) 211-6724 e 210-1338

Associação Nacional de Apoio ao Índio - Rio Grande
do Sul - Anaí, RS
- Caixa Postal 2857 ou Rua Dr. Flores 330, s/55, Porto Ale
gre, Rio Grande do Sul, cepo 90010 Tel: (051) 226-9703

Instituto de Estudos Sócio-Econômicos, INESC - SCS
Quadra 08, Bloco B, 50 s/435, Brasília DF, Cepo 70.333, Tel:
(V61) 226-8131, Fax: 226, 8043.

PETI - Projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil
Museu Nacional, UFRJ Museu Nacional, Quinta da Boa Vis
ta, s/nQ

, São Cristóvão, Cepo 20.942, Rio de Janeiro, RJ, Tel:
(021) 284-9642, 232-7696.

CCPY - Comissão pela Criação. do Parque Yanomami
- Rua Manoel da Nóbrega, 111, Conj. 32, São Paulo, SP,
Cepo 04004, Tel: (011) 289-1200, 251-5260, Fax: (Olpl)
284-6997.

União das Nações Indígenas - UNI Praça Enio Barbato,
s/nQ, São Paulo, SP, Cepo 05517, Tel: (011) 813-1754" Fax:
(011) 211-9996.

. Comissão Pró-Índio de São Paulo - Rua Ministro Go
doy, 1484, São Paulo, SP, Cepo 05015, Tel: (011) 864-1180,
Fax: (011) 871-4612.

Fundação Mata Virgem - Ed. Venâncio 2.000, Bl. B-60,
s/501, Brasília, DF, Cepo 70.300, Tel: (061) 224-3547,
321-4377, Fax: {061) 225-0291

Comissão Indios no Brasil - Secretaria de Cultura do
Município de São Paulo - Rua Frei Caneca, 1402, lOQ andar,
São Paulo, SP, Tel: (011) 288-9560, 289-8155, Fax: (011)
287-8065.

o SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
venho entregar hoje, neste plenário, um projeto de lei comple
mentar que tem como principal objetivo preservar o instituto
da microempresa, previsto na Lei Federal n9 7.256/84, seria
mente ameaçada por ter sido excluída do rol de isenção contido
no art. 69 da Lei Complementar nQ 70, de 30 de dezembro
de 1991.

Desde os trabalhos da Constituinte venho sendo um in
cansável lutador em favor das micro e pequenas empresas.
Foi de minha autoria a emenda que obrigou também os Muni
cípios a darem um tratamento tributário mais favorável às
micro e pequenas empresas.

Neste plenário tenho feito sistematicamente pronuncia
mentos em prol de questões do interesse direto do microem
presário, em especial o combate à burocracia, talvez o maior
inimigo da agilidade necessária à própria definição das mi
croempresas.

A proposição do projeto que ora apresento é simples:
incluir a microempresa no rol de isenção de contribuição con
tido no art. 69 da Lei Complementar n'! 70/91.

A Lei n9 7.256/84, em seu art. 11, isenta taxativamente
de tributos a microempresa, indicando, no inciso VI, as contri
buições ao PIS e ao Finsocial.

A filosofia que inspirou a criação da microempresa previa
um tratamento simplificado, deixando-a livre de quaisquer
tributos, permanecendo apenas a Contribuição à Previdência
Social.

Essa intenção foi confirmada pelo Constituinte de 1988,
ao inserir na Carta Magna o art. 179, que dispõe:

"A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios dispensarão às microempresas e às empre
sas de pequeno porte, assim definidas em lei, trata
mento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pe
la simplificação de suas obrigações administrativas, tri
butárias, previdenciárias e creditícias, ou pela elimi
nação ou redução destas por meio de lei."

Permanecendo da microempresa excluída do rol de isen
ção contida no art. 69 da Lei Complementar n9 70/91, além
de consistir em imperdoável injustiça, representará um verda
deiro retrocesso legislativo dirigido a esse segmento.

Desejo fazer considerações sobre um outro assunto.
No momento em que a Câmara Federal prepara-se para

votar o valor do novo salário mínimo, venho a esta tribuna
abordar alguns aspectos de máxima importância para a justiça
da decisão a ser tomada por esta Casa.

O salário mínimo é um instrumento de justiça social cria
do de modo a assegurar ao trabalhador a sua dignidade pessoal
c:; as condições básicas de subsistência para a sua família.

O salário mínimo, não é um ideal de remuneração. É
um mínimo patamar de garantia de justiça salarial, abaixo
do qual não se consideram atendidas as necessidades primor
diais da família do trabalhador, nem fica assegurada a digni
dade da pessoa humana, nem há correspondência entre o
estágio do desenvolvimento nacional e as condições de vida
do trabalhador.

A vigência do salário mínimo, em seu valor numérico
é, pois, transitória e relativa. A periodicidade dos reajustes
é a medida da estabilidade da economia do País e na relativi
dade reside a medida da justiça social pretendida pelo Estado.

Ora, numa economia como a nossa, marcada por violen
tas transformações de valores provocadas pelo flagelo da infla
ção, será questão da mais comezinha justiça social preservar
o valor do salário, fazendo a periodicidade dos reajustes cor
responder às intensas variações inflacionárias, preservando
o valor de compra do salário mínimo em face da instabilidade
econômica.

Por outro lado, é preciso que sejamos realistas quanto
ao valor relativo do salário mínimo, que precisa estar direta
mente ligado às condições gerais da eco~0!J1ia do País, aten-
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dendo, assim, ao critério da relatividade antes exposto. De
nada aproveitaria ao trabalhador um salário mínimo desvin
culado da realidade, que apronfundaria ainda mais a crise
em que estamos e que, gerando desemprego, permaneceria
como um ideal irrealizável de remuneração do trabalho.

Esta Casa precisa assegurar ao trabalhador um ganho
real na direção do salário mínimo dignificante da familia e
da pessoa humana, mas consoante com a realidade deste mo
mento. É preciso que o salário mínimo garanta o consumo
diário de 2.330 calorias, que se expressa, na atual conjuntura,
por um valor nunca inferior a 242 mil cruzeiros.

Não será este um valor desmedido e irrealista que descon
sidere as implicações globais do aumento do salário mínimo,
tais como os impactos no mercado de trabalho e na folha
de pagamento da Previdência Social.

Será sim, um salário que exigirá sacrifícios por parte dos
governos da União e dos Estados, bem como do empresariado
nacional, mas não será certamente um valor impraticável por
nossa economia. Não refletirá, talvez, a mútua dependência
das condições da economia com o salário mínimo, mas há
de superá-Ia por um valor possível e realista, capaz de demons
trar a disposição de todos nós, Legislativo, Executivo e empre
sariado, em marcharmos para a plena justia social pretendida.

Esta é a solidariedade reclamada pela democracia cristã,
que se traduz em justiça social e reais condições de liberdade,
liberdade que se auto-regulamenta pela consciência social.

No mesmo espírito, devemos nos inspirar para conceder
ao trabalhador a justa periodicidade, isto é, no mínimo de
reajustes bimestrais para o salário mínimo.

São, pois, duas reivindicações, Sr. Presidente, Sr'1' e Srs.
Deputados: um reajuste mínimo do salário para 242 mil cruzei
ros e um período entre os reajustes nunca superior a 60 dias.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MARINO CLINGER (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
no dia 19 de fevereiro próximo passado, fiz nesta Casa um
pronunciamento denunciando o clima de violência que predo
minava no Município de Volta Redonda, no Estado do Rio
de Janeiro.

Naquela ocasião, fiz um apelo às autoridades responsáveis
pela Segurança Pública, solicitando providências para reverter
o quadro caótico que ali se instalara e dava as boas-vindas
ao Vice-Governador do Estado, Dr. Nilo Batista, que inicia
tiva uma visita de três dias à nossa cidade, para dialogar com
as lideranças locais, buscando assim uma solução para o grave
problema da violência que assustava a todos nós.

Felizmente, Sr. Presidente, no dia 16 de março, foi instal
da uma Delegacia Extraordinária em Volta Redonda, para
dar apoio à Delegacia Regional e ao 28° Batalhão da Polícia
Militar, localizados na cidade.

Para ali foram deslocados o Batalhão de Operações Espe
ciais, o Estado-Maior da Polícia Militar e setores especia
lizados da Polícia Civil, numa clara demonstração de vontade
do Governo do Estado do Rio de Janeiro em dar uma solução
definitiva para o problema do nosso Município.

A Delegacia Extraordinária foi comandada pelo Dr. Luiz
Gonzaga de Lima Costa, pelo Dr. Álvaro Luiz,da Correge
doria da Polícia Civil, e pelo Dr. José Borges de Moura,
Delegado Regional. Durante esse"s quarenta dias, foram des
vendados nove homicídios; identificados e presos os autores
de um crime ocorrido em Baependi, Minas Gerais; desbara
tªpa uma quadrilha envolvida com o tráfico de cocaína no

sul do Estado e preso o maior traficante da Região, devido
à determinação e à eficiência do Dr. Luiz Gonzaga e seus
auxiliares.

A cidade, hoje, respira mais tranqüila, com a acentuada
redução da criminalidade, com índices bem mais baixos de
furto de automóveis, assaltos e assassinatos.

Devemos destacar, Sr. Presidente, que todas essas medi
das foram tomadas com estrito respeito aos direitos e garantias
individuais dos cidadãos, sem que fosse praticado qualquer
tipo de arbitrariedade, em ações absolutamente harmoniosa
entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o que deve merecer
o aplauso de toda a comunidade volta-redondense.

Esperamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o Muni
cípio de Volta Redonda não volte mais a conviver com a
violência e que possamos reconquistar, definitivamente, o di
reito de circular pelas ruas da nossa cidade sem a ameaça
constante das armas criminosas que ceifaram a vida de muitos
chefes de família e de muitos jovens.

A populaçao de Volta Redonda agradece a ação eficaz
e enérgica do Governo do Estado do Rio de Janeiro na pessoa
do Vice-Governador e Secretário de Polícia Civil, Dr. Nilo
Batista, na repressão à violência e à criminalidade, esperando
agora que o Tribunal de Justiça do Estado decida pela inter
venção na Administração Municipal, que foi solicitada pelo
Procurador-Geral da Justiça do Estado, Dr. Antônio Carlos
Biscaia, pelas irregularidades ali constatadas e pelo compro
metimento com o quadro de violência encontrado pela Dele
gacia Extraordinária.

Não podemos mais conviver com esse quadro de corrup
ção e descalabro administrativo. O povo de Volta Redonda
levanta mais uma vez a sua voz e pede que seja colocado
um ponto final à atual Administração, decretando, dessa for
ma, o fim do banditismo e do desgoverno, que tantos males
causaram ao nosso Município.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PEDRO mUJO (Bloco - BA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
hoje a esta tribuna para protestar contra qualquer iniciativa
política que pretenda boicotar o aumento do salário mínimo.

Na qualidade de Deputado Federal pela Bahia, sinto-me
na responsabilidade de defender os baianos e os brasileiros
em face da ameaça daqueles que advogam que o aumento
do salário mínimo provoca maior inflação.

Ora, sem dúvida alguma, um dos fatores que mais tem
contribuído para essa elevação escandalosa da inflação é a
falta de saneamento das finanças públicas, aliado à ausência
de uma política fiscal equânime e justa.

Fato que agrava a inflação é o reajuste freqüente e exces
sivo das taxas de serviços públicos, os desleixos administra
tivos, os gastos com programas desnecessários, as corrupções
e as omissões governamentais a nível federal, estadual e muni
cipal. Jamais o aumento do salário mínimo vai gerar inflação,
a não ser quando a administração pública for equivocada.

Alguém poderá objetar dizendo que, nas finanças públi
cas, havendo aumento de salário, a administração pública
logo terá problemas com os gastos previdenciários, ou seja,
os reajustes salariais implicam imediatamente em aumento
das despesas com aposentadorias, internações e demais bene
fícios.

Entretanto, é preciso ficar claro que, aumentando o salá
rio, se aumentam igualmente as receitas, porque os recolhi
mentos baseados nas folhas salariais das empresas e institui-
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ções são também reajustados, estabelecendo-se, portanto, um
empate técnico entre despesas e receitas.

Desta forma, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, colo
co-me inteiramente a favor do aumento do salário mínimo,
e disposto a lutar por uma política salarial, onde os trabalha
dores possam viver com dignidade, suprindo suas necessidades
básicas e a de seus familiares.

Estou convicto, Sr. Presidente, de que não faltam recur
sos. Eles existem, porém são mal administrados. São esban
jados sem compromisso social por parte de muitos gover
nantes. Hoje, no Brasil, a arrecadação é muito baixa porque
a política governamental é extremamente recessiva. Ê preciso
ficar evidente que a recessão não se combate, nem se supera
com a redução do salário mínimo ou sua regionalização, mas
sim, ao contrário, com a retomada do crescimento que exige,
urgentemente, a recuperação do poder aquisitivo do povo
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

o SR. EDMAR MOREIRA (Bloco - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
em nome do povo de São João Nepomuceno, de Rio Novo
e de toda uma expressiva parcela da Zona da Mata mineira,
quero agradecer a S. Ex~ o Governador do Estado de Minas
Gerais, Dr. Hélio Garcia, e a seu Secretário de Obras, Dr.
Dario Rutier Duarte, pelo carinho e apreço demonstra.dos
para com aquela região, ao propiciar o asfaltamento da rodo
via MG-126, que liga São João Nepomuceno a Rio Novo,
num" trecho de 22 quilômetros, com recursos alocados junto
à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da
República, em convênio com a Secretaria de Obras do Estado
de Minas Gerais.

Essa estrada concretizará uma reivindicação de mais de
20 anos, não só pela sua localízação, mas, principalmente,
pela sua importância econômica, uma vez que algumas cente
nas de produtores rurais serão beneficiados, sem contar o
grande volume de tráfego que suporta, que inclui linhas inte
restaduais de passageiros.

Esta medida do Executivo estadual torna manifesto o
justo reconhecimento ao trabalho dedicado e anônimo das
populações rurais, célula essencial de nossa economia.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S['!' e Srs. Deputados,
na semana dos povos indígenas não posso deixar de registrr
nos Anais desta Casa os cinco séculos de resistência desses
povos, quinhentos anos de luta pela terra, pela vida.

Começo por fazer a leitura, em parte, da Carta dos Indíge
nas do Brasil ao Papa João Paulo 11:

"Às vésperas do 59 Centenário da invasão da Ame
ríndia, os povos indígenas do Brasil são contra as come
morações festivas, porque ao longo destes séculos vêm
sofrendo um processo de extermínio. São 500 anos de
sofrimento e tristeza. A partir de então iniciou-se uma
nova história para os povos indígenas, onde nossa espi
ritualidade foi substituída por outras doutrinas que
massacraram e massacram nossa cultura, costumes e
modo de viver. E durante a ocasião das comemorações
dos 500 anos queremos que os povos indígenas do Brasil
tenham participação e possam se manifestar como
exemplos vivos de resistência.

Outrora éramos donos deste imenso País, agora
ocupado pelas civilizações ocidentais que o tomaram,

destruíram, fizeram dele instrumento de lucro e trans
formaram nossa liberdade em política de extermínio,
implantada através de ideologias antiindígenas.

Hoje, refletindo a história sombria do nosso passa
do, nossos olhos deparam somente morte, destruigão
e espoliações dos povos indígenas, implantadas na for
ma sofisticada de grandes projetos econômicos multina
cionais, e que, sob a ótica do desenvolvimento, contri
buem com o genecídio de centenas de comunidades
indígenas espalhadas por este País. Estradas, hidrelé
tricas, polos industriais de mineração, projetos milita
res são construídos para semear invasões, doenças, fo
me, miséria e morte.

Nas últimas décadas, os detentores do poder eco
nômico e político investiram na desarticulação dos po
vos indígenas no sentido de dominá-los e desapropriá
los de seus direitos, assim como na não-demarcação
e garantia,das terras. Em nome da modernidade, tecno
logia e progresso invadem criminosamente nossos terri
tórios, assassinam nossos líderes, envenenam nossos
rios, destroem nosso meio ambiente e tratam-nos como
sub-raças, transformando-nos em estrangeiros dentro
de nosso País.

E por isso a luta pela sobrevivência dos povos
indígenas é luta pela vida.

Depois da visita de Sua Santidade ao Brasil, em
1980, centenas de índios foram assassinados sem que
a justiça tome qualquer decisão no sentido de punir
os culpados.

Com a implantação da política integracionista do
governo brasileiro através do seu órgão de assistência,
centenas de famílias indígenas migraram para os gran
des centros na tentativa de buscar melhores condições
de vida e deixaram de ser índios.

A educação escolar indígena foi formulada e im
posta por um sistema alienante segundo a doutrina
da Segurança Nacional.

Portanto, Santo Papa, queremos que Sua Santi
dade leve nosso grito de clamor por justiça aos outros
povos do mundo, para que saibam que as nações indíge
nas estão desaparecendo neste País, reconhecido como
o maior País católico do mundo, e para que fique bem
gravado em suas memórias e consciências que se exter
minarem as nações indígenas estarão exterminando as
florestas e o meio ambiente, e a vida do planeta se
tornará insuportável.

Queremos um compromisso com a vida e não com
a morte."

Como bem disse o cantor e compositor Jorge Ben jor,
"Todo dia, é dia de índio". Assim, não importa o dia para
tratar desta angustiante questão. A história registra que há
500 anos o índio resiste ao genocídio sistemático impetrado
pelos europeus no período colonial e, atualmente, pelos suces
sivos governos republicanos e democratas em toda a América.

O destino do índio tem sido o mesmo em todos os lugares
onde existiu o coloni~lismo, ou seja, li extinção cultural e
física.

Para se ter uma idéia, na época da Descoberta, as várias
nações indígenas somavam pelo menos uns 3 milhões e 500
mil índios; hoje, estão reduzidos a uns 120 mil cidadãos, de
segunda categoria, segundo a legislação vigente, e que não
dão para encher o estádio do Maracanã.
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O que aconteceu? Uma tragédia, Srs. Deputados! Colo
nialistas, bandeirantes, jesuítas, republicanos e democratas,
sempre adotaram a mesma política do confronto aberto do
mundo civilizado com as culturas primitivas. Fuzis e baionetas
x bordunas e flechas. Doenças infecto-contagiosas x estado
natural. Esses massacres constituíram-se em acontecimentos
rotineiros desde a Descoberta até os dias atuais, tendo a legis
lação colonial e a Igreja insuflado toda ação destrutiva.

em regimento de Dom João 1I1, datado de 1548, o Gover
nador-Geral Tomé de Souza recebe a incumbência "de que
se faça guerra aos que se mostrem inimigos (... ) destruin
do-lhes as aldeias e povoações, matando e cativando (... )
e fazendo executar nas próprias aldeias alguns chefes que
se possa aprisionar enquanto se negociam as pazes..." A mes
ma ação praticou Mem de Sá, com base numa Lei de 1570,
contra os índios insubmissos como Tupinambas, Tamoios e
Aimorés. Contudo, o índio brasileiro era rebelde, fugia sem
pre e guerreava até a morte. Em 1609, uma lei de Felipe
111 declarava todos os gentios livres e entregava o monopólio
de sua catequese aos jesuítas, para "serem batizados e redu
zidos à nossa Santa Fé Católica os que ainda viverem como
gentios conforme seus ritos e cerimônias... "

O restante da história é um capítulo à parte, pois trata
do seqüestro em África dos negros e sua impiedosa escravi
zação, durante quase 4 séculos, na construção da riqueza colo
nial, fosse nas plantações de cana-de-açúcar, na Casa-Grande
ou na extração do ouro nas Minas Gerais, fosse nos inúmeros
serviços domésticos ou na utilização humilhante das mulheres
negras como concubinas, amas-de-Ieite, etc.

a política dos governantes em relação tanto ao negro
quant.:> ao índio são condenáveis, sob todos os aspectos, pois
se o negro integrou-se à sociedade como um pária, a tutela
do índio levou-o a um estado de apatia; se o negro arrastado
do seu continente teve a sua cultura podada, o índio teve
suas tyrras saqueadas e sua cultura folclorizada. Neste sen.tido,
a antiga visão do famigerado Serviço de "Proteção" ao Indio
- SPI, de integração, tornava-os órfãos, ou seja, cidadãos
inferiores, significava apenas a adoção de estranhos costumes
que apressavam a sua decadência no alcoolismo e na prosti
tuição. Noutro sentido, os que mantêm seus costumes, como
os uanomamis, estão sofrendo a invasão dos seus territórios
pelos garimpeiros, territórios que são hoje base aérea de trafi
cantes de cocaína e contrabandistas. Como denunciou o Sr.
Antonio CaIlado, o Parque Indígena do Xingu foi "decapi
tado" pela Br-080, ou seja, dos 22 mil quilômetros quadrados
que tinha o parque, foram "degolados" 8 mil.

Depois de inúmeras modificações introduzidas em seu
regimento e de muitas denúncias de irregularidades no cumpri
mento de sua função, o SPI foi substituído, em 1967, pela
funai, que em 1973 passa a ser regulada pelo "Estatuto do
Indio". Mesmo assim, porém, continua o enfoque dúbio de
tutela, que ora protege, ora escraviza.

Acompanhei a luta dos irmãos Villas boas, dedicados
à preservação dos índios em seu estado natural, à multiplicação
dos parques, à tentativa de garantir, como disse o escritor
Antonio CaIlado, "uma lenta e digna fusão com o povo brasi
leiro", livres dos tradicionais e cada vez mais terríveis instru
mentos de manipulação e destruição como as doenças, os
assassinatos, a cachaça e a prostituição.

Em excelente trabalho jornalístico, o Sr. Edilson Martins
~hama a atenção para o fato de que os índios não precisam

de pacificação, mas nós, ditos civilizados, sim. E acentua a
necessidade de fusão de alguns órgãos federais que disputam
forças nesta questão, como são os casos do IBDF e da Funai.

Por fim, gostaria de chamar a atenção da sociedade brasi
leira, reproduzindo a frase de um funcionário do SPI, durante
depoimento na CPI sobre irregularidades daquele órgão 
e isto serve para os atuais: "O difícil não é apurar os criminosos
da questão do índio, mas sim seus inocentes".

O SR. NOBEL MOURA (PTR - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é oportuno assomar a tribuna da Câmara dos Deputados para
agradecer aos Deputados da bancada do PTR, Benedito Do
mingos, Valdenor Guedes, Costa Ferreira e Osvaldo Reis,
que na última quinta-feira visitaram o garimpo Bom Futuro,
em Ariquemes, Estado de Rondônia.

Srs. Deputados, o povo de Ariquemes, das cidades vizi
nhas - Porto Velho, Jaru, Ouro Preto, Jiparaná, Vale do
Paraíso, Urupá, Mirante da Serra, Cacaulândia, Rio Crespo,
Jamari, Machadinho, Alto Paraíso e Monte Negro-e mesmo
dos demais Municípios dependem do garimpo Bom Futuro.
Não é possível, no momento em que a recessão está arrasando
o nosso Estado, que a maior fonte geradora de suas riquezas
permaneça fechada, negando-se a Rondônia seus benefícios.

A visita dos Deputados Federais do PTR àquela região
foi importante para que aquela imagem divulgada na revista
Veja, de que garimpeiro é mau e sujo, seja desmentida. O
que os Deputados viram foi o povo a trabalhar no garimpo
Bom Futuro.

Srs. Parlamentares, peço a todos, principalmente aos De
putados do PDS, que ajudem os Deputados do PTR a reabrir
o garimpo de cassiterita Bom Futuro.

Tenho defendido a reabertura do garimpo desde a primei
ra hora, mas tenho sofrido as maiores pressões a que pode
estar sujeito um ser humano. Contudo, jamais vacilei na defesa
da honra e da dignidade do povo de Ariquemes e de Rondônia.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Depu
tados, quero enaltecer a atitude do Governador de São Paulo,
Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, e agradecer a S. Ex~, em
nome do Município de Franco da Rocha. naquele Estado,
pela liberação de verba para o desassoreamento do Ribeirão
Euzébio e do rio Junqueri, os quais têm provocado sérios
problemas para população ribeirinha.

No ano passado. o Município de Franco da Rocha foi
castigado 31 vezes por chuvas torrenciais, que deixaram rastro
de acidentes e desabamentos, sendo que em outubro foi até
decretado estado de calamidade pública. Só este ano já ocorre
ram mais de dez enchentes. Em virtude da costumeira atenção
do Governador do Estado de São Paulo, mais esse problema
do Município será resolvido.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ DIOGO (PDS - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, entre as
causas da recessão que assola o nosso País, certamente uma
das mais importantes é a usura oficializada nas relações comer
ciais, industriais e agrícolas.

Em outros países - e no Brasil em outras épocas 
a usura sempre foi considerada crime.

Em nosso País, qualquer atividade lícita e honesta não
suporta os encargos financeiros cobrados nas relações mercan
tis. Se há atraso no pagamento ou inadimplência. a situação
piora.
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Se qualquer cidadão, seja pessoa física, seja jurídica, atra
sa o pagamento de suas contas, vê-se às voltas com encargos
financeiros - juros, multas, mora e outras -, que, no dizer ..
de alguns, parecem ser calculados não por dias ou meses,
mas por hora, pelas instituições financeiras, pelo comércio
ou pela indústria.

Torna-se necessário que o Ministério da Economia disci
pline o valor dos encargos financeiros nas cobranças de juros
e multas, tanto nas aplicações normais como nos casos de
inadimplência.

Os tributos, as obrigações pessoais e os títulos mercantis
são cobrados pelos bancos de forma aleatória e absurda, num
verdadeiro disparate, pois cada um cobra o que quer e da
forma que quer, sem nenhuma justificativa legal.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, do jeito que está,
vamos caminhando para uma situação grave' e extremamente
penosa para o povo brasileiro, que, além de enfrentar a infla
ção alta, o desemprego, a recessão, ainda tem que pagar juros
extorsivos quando vai pagar suas contas, num verdadeiro festi
val de usura praticado sob as vistas complacentes das autori
dades financeiras.

o SR. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
I!1ilhões de brasileiros são dominados pelo vício do álcool.
E um quadro assustador que envolve todos os segmentos da
sociedade, sem distinção de faixa etária, causando graves pre
juízos ao Estado, à sociedade e à família.

Não se pode mais ignorar esta situação desastrosa, que
compromete a economia e o caráter do homem, destruindo
sua saúde e tornando-o inválido para si mesmo, para a família
e para a sociedade produtiva. As lesões causadas pelo álcool
precisam ser avaliadas e codificadas como decorrentes de vício
ou de enfermidade, para que possam ser tratadas convenien
temente, dentro de um quadro de urgência a ser estabelecido
pelas autoridades de saúde do País.

O alcoolismo não tem merecido, de parte das autoridades
de saúde, a atenção devida. Mas a venda e o fabrico de bebidas
alcoólicas merecem cuidados especiais das autoridades econô
micas, interessadas na participação dessa indústria e desse
comércio nas fatias do bolo tributário, como se este fosse
mais importante e necessário que o cidadão que adoece e
se mata pelo consumo de doses sucessivas e crescentes de
tão nefastos produtos.

Se vício, o alcoolismo é caso de repressão, inclusive quan
to ao tráfico e ao consumo da droga-álcool. Se doença, o
alcoolismo merece tratamento preventivo, curativo e corre
tivo. Preventivo, para que se evite a dependência. Curativo,
para que cure da dependência. Corretivo, para que se corrijam
as distorções sociais, morais, psicológicas e psíquicas, bem
como as demais lesões orgânicas provocadas pelo consumo
do álcool.

Trago este assunto, Sr. Presidente, para tentar provocar
o debate a respeito da matéria, sobretudo porque o álcool
foi introduzido na sociedade como padrão de comportamento
social, como componente de festas e recepções, sem que se
tenha em conta os graves equívocos cometidos quando o orga
nismo e o psiquismo encontram-se sob a influência da bebida.
Crimes são perpetrados, acidentes são provocados, desaven
ças são graves, irresponsabilidades se praticam e palavras vãs
se dizem em razão do transtorno pessoal e moral que a bebida
promove, identificando o homem nos seus aspectos menos
,dignos e pouco honrosos.

Aprecio com entusiasmo o trabalho dos Alcoólicos Anô
nimos, organização internacional de grande atuação no Brasil,
exemplo de solidariedade e de boas ações em favor das vítimas
do alcoolismo.

Mas outros esforços precisam ser somados a este dos
AA. Os segmentos religiosos igualmente influem na correção
de rumos na vida de viciados ou enfermos do álcool. O Gover
no, todavia, é o grande omisso, respondendo pelo crime de
fraticídio que comete, ao permitir que milhões de brasileiros .
morram anualmente vítimas da bebida e da degradação moral.

Seria de bom alvitre que alguma medida legislativa fosse
adotada, visando a proibir o consumo e a distribuição de
bebida alcoólica nas recepções oficiais, nas festas patrocinadas
com o dinheiro do povo. Seria um primeiro passo educativo,
uma solução amenizadora, partindo-se, de imediato, para ou
tras providências repressivas, pois, se vício ou doença, a de
pendência decorre da facilidade de se conseguir o produto,
vendido em todos os bares, nos becos e nas esquinas, sem
que nada se faça para impedir tal degradação.

É chegado o momento de instituirmos verdadeira cruzada
de redenção dos viciados e dependentes, em nome da fraterni
dade e do bem-querer, dentro de um espírito cristão elevado
e necessário nos dias de agora. O alcoolismo precisa ser catalo
gado como uma das mais sérias preocupações brasileiras, pois
são milhões os 'l.ue hoje vivem enfermos em razão da calami
dade provocada pelo álcool.

O Congresso Nacional, como veículo maior de J;esso
nância dos problemas e dos anseios do povo, é o fórum compe- .
tente para o início desse esforço que se deve igualar ao do'
combate às demais drogas que geram dependência e alimen
tam o crime organizado.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. JOSÉ-CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, mais uma vez ocupo esta tribuna para defender os .
lídimos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, desejo
chamar a atenção desta Casa e dos nobres colegas para a
ameaça que paira sobre o patrimônio do Município de Arraial
do Cabo e protestar contra a privatização da Companhia Na
cional de Alcalis nos moldes como está sendo conduzida, já
que o BNDES, por critérios esdrúxulo~, inconcebíveis e equi
vocados, também está englobando a Alcalis do Rio Grande
do Norte. Ambas as empresas são ofertadas por preço mínimo
que não chegará a 100 milhões de dólares, numa avaliação
injustificável e suspeita por imensos argumentos técnicos. O,
principal, entretanto, é ressaltar que, no Município de Arraial
do Cabo, a Álcalis ocupa área industrial de cinqüenta hectares,
enquanto possui ainda 2.100 hectares não ocupados, imenso
patrimônio arrolado na transação e que não pode em hipótese
alguma ser alienado, considerado que são terrenos que só
servirão para especulação imobiliária, quando o certo seria
reverter este patrimônio para o Município.

Sr. Presidente, caros colegas, este assunto de exponencial
interesse para Arraial do Cabo e nosso Estado, bem como
para o País,' está sendo muito bem focalizado em detalhes
pelo Jornal da Tarde, de São Paulo, em sua edição de hoje,
29 de abril, cujo editorial solicitamos a transcrição nos Anais
desta Casa, como parte integrante deste pronunciamento, para
que se registre este protesto com argumentação hábil, a tempo
de se evitarem maiores conseqüências com inestimáveis prejuí
zos para Arraial do Cabo e o Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados..
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EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

PETROQUISA CONTESTA ESSA PRIVATIZAÇÃO

Jornal da Tarde - 29-4-92

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial (BNDES) planeja publicar amanhã o edital de privati
zação de duas empresas - a Companhia Nacional de Álcalis
(Arraial do Cabo - RJ), e sua subdiária a Álcalis do Rio
Grande do Norte S/A (Alcanorte/Macau). Mas a Petroquisa,
subsidiária da Petrobrás e dona das duas, discorda dos critérios
do BNDES. É contra vender as duas Álcalis por um preço
mínimo que não chegará aos US$100 milhões - e propõe
a venda em separado.

"O processo está equivocado", disse ao Jornal da Tarde
o vice-presidente executivo da Petroquisa, Evilásio Soriano,
amigo do presidente Collor, que o trata por "Galego". "As
empresas têm que ser privatizadas separadamente, porque
têm características diferentes". A informação de que o lance
mínimo não chegará aos US$loo milhões e do piretor de priva
tização do BNDES, Octávio Tourinho.

O Jornal da Tarde apurou que o valor fixado era de
US$ 69 milhões. "Vai ser um pouco mais do que isso, mas
não chega aos US$loo milhões", disse Tourinho. Ao tomar
conhecimento, Soriano afirmou irritado: "Isso é um absurdo.
Só as terras da Álcalis em Arraial do Cabo valem muito mais".

Soriano falou ao Jornal da Tarde dentro de um carro,
através de um telefone celular. A entrevista foi feita a respeit
o de supostas irregularidades nessa privatização. O Jornal
da Tarde recebeu §I denúncia de que o presidente da Compa
nhia Nacional de Alcalis, Carlos Alberto Leopoldo de Câma
ra, está priveligiando o grupo Frota Oceânica, do empresário
José Carlos Fragoso Pires. A tentativa de favorecimento tam
bémenvolveria o Banco Francês e Brasileiro - um dos consul
tores do BNDES no processo de avaliação das empresas e
que também pretende participar do leilão, marcado para final
de junho. Um ex-presidente da Álcalis, Vasco Nunes Leal,
hoje trabalhando para a Petrobrás no pólo petroquímico
de Camaçari, é representante da Frota Oceânica junto aos
consultores do BNDES. '

Soriano afirmou não ter conhecimento das acusações.
"A, condução do processo é toda do BNDES", disse: "A
Petroquisa não é ouvida nem cheirada". Ele defendeu Câmara
das acusações. Carlos Câmara confirmou ao Jornal da Tarde
que a avaliação das duas empresas foi fixada pelo BNDES
em US$69 milhões. "É um preço razoável", disse. Mas só
o investimento na Alcanorte foi avaliado, pela própria Petro
brás, em US$ 126 milhões. Os 2.100 hectares que a Álcalis
têm em Arraial do Cabo já foram avaliados, pelo ex-presidente
Roberto Thimóteo da Costa, em US$ 400 milhões. "A avalia
ção do BNDES é séria, feita dentro de critérios científicos",
rebate Tourinho. Câmara também contou que já revelou os
diretores da Frota Oceânica para visitar a Álcalis.

A Álcalis de Arraial do Cabo é uma fábrica de barrilha
- um composto de sal e calcário de fundamental importância
para as indústrias de vidros e detergentes. Alcanorte deveria
ser uma fábrica de barrilha - mas, 18 anos passados desde
que foi criada, continua a ser um dos maiores elefantes brancos
já produzidos pelo estatismo do regime militar: já engoliu
mais de US$200 milhões e nunca produziu um único quilo
de barrilha. O Brasil importa barrilha: por ano, 300 mil tonela
das, ao custo de US$79 milhões.

Frota Oceânica é dona da maior salina do País - a Cirne,
situada em Macau e vizinha da Alcanorte. O presidente da

Álcalis, Carlos Câmara, já trabalhou para a Cirne -e mantém
um excelente relacionamento com seus diretores. Segundo
o próprio presidente da Álcalis admitiu para o Jornal da Tarde
em Natal, o interesse da Frota Oceânica é arrematar a àlcalis
de Arraial do Cabo - com seu 2.100 hectares de terras valori
zadíssimas - para na verdade levar quase de graça toda
a infra-estrutura que a Alcanorte tem um Macau (229 imóveis,
um hotel com suítes, almoxarifados, oficinas).

O Jornal da Tarde recebeu a denuncia de que o edital
do BNDES atende os interesses do esquema de favorecimento
até porque não terá uma cláusula que obrigue o comprador
a concluir a Alcanorte e colocá-la em produção. Evilásio Soria
no sugere: "Eu defendo privatizaões separadas. Do jeito que
está, a Alcanorte vai simplesmente ser sucateada". Ele argu
menta que a Alcanorte - "até pelo que já gastou" - tem
condições de ser tocada pela iniciativa privada. "Tocar a Alca
norte é um dos nossos compromissos", diz Soriano, que não
quer o fim da empresa.

O governador do Rio Grande Norte, José Agripino Maia,
tem defendido a tese de privatização em separado. Na semana
passada, Agripino ligou para o novo ministro da Indústria
e Comércio, Pratini de Moraes, pedindo a sua intervenção
neste sentido. Uma fonte bem situada junto ao govrnador
contou para o Jornal da Tarde que ele está informado sobre
os esquemas de favorecimento.

Alcanorte, empresa Inútil
Pratini previu tudo bem antes

Quando era ministro do govero Geisel, o empresário Pra
tini de Moraes fez uma piada com o então governador do
Rio Grande do Norte, José Cortez Pereira. "Deixe de sonhar,
governador. A vocação do seu Estado é criar bode e não,
produzir barrilha", disse o atual ministro da Indústria e Co
mércio do governo Collor. Cortez levou na brincadeira e o
prejuízo, calculado oficialmente em US$ 126 milhões, está
à vista de todos no bairro da Lagoa Nova, em Natal, em
Macau, a 175 quilômetros da capital.

Nesses endereços estãos as duas sede de uma estatal inútil:
a Álcalis do Rio Grande do Norte (ALCANQRTE), que
esta semana terá publicado seu edital ~e privatização, como
subsidiária da Companhia Nacional de Alcalis do Rio de Janei
ro. A Alcanorte deveria ser um complexo de produção de
barrilha - um componente mineral importante na indústria
de vidros e de detergentes -, nunca produziu nada, apesar
de mamar US$60 mil, todos os meses para manter 60 funcio
nários e as duas sedes. (L.M.C.)

O SR. ANTÔNIO UENO (Bloco - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
estamos diante de múltiplas oportunidades, para a economia,
o comércio e a indústria do Brasil, desde quando, em princípio
do mês de abril, aqui se fez presente uma delegação represen
tativa da Federação das Organizações Econômicas do Japão'
- Keidanren, para, juntamente com a Confederação Nacional
da Indústria, participar da V Reunião Conjunta do Comitêde
Cooperação Econômica Brasil-Japão.

Entre os dias 7 e 9 aconteceram as reuniões, que, incluin
do visitas a autoridades brasileiras, impunham rigorosa agenda
que não omitia o exame da situação atual e das perpectivas
das economias do Brasil e do Japão, as transformações institu
cionais e estruturais da primeira, acrescentando-se a avaliação
de todo potencial de cooperação, de investimentos de transfe
rência de tecnologia, de finanças e do intercâmbio comercial
entre os dois países. .
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Participei daquelas reuniões, Sr. Presidente, na qualidade
de Deputado Federal especialmente convidado para o evento.

A reserva de mercado, no caso dos computadores, nos
devolveu a estágios primitivos na ciência da computação de
dados. E este fenômeno não é um caso isolado. Sem dúvida,
somos primitivos em muitos dos setores da atividade econô
mica, ou porque nos omitimos, ou porque nos acovardamos,
ou porque tememos a concorrência. c, pior. porque nos sub
metemos a economias mais fortes e que não nos permitiam
sair do atraso a que nos sujeitávamos de forma escravizante.

Agora, à mesa, conosco, sentam os japoneses. Se trazem
uma nova visão e se nos oferecem novos padrões de relaciona
mento econômico, é verdade que estamos mais amadurecidos
para estes confrontos e entendimentos. sobretudo porque a
orientação dos debates se situou à margem da influência maior
do Estado e do Governo. pois que são partes e parceiros
nos entendimentos os empresários. que se representam por
suas organizações econômicas próprias.

Como brasileiros. àquela mesa, fomos felizes em sermos
orientados e presididos pelo ilustre Senador Albano Franco.
Presidente da CNI e da Seção Brasileira do Comitê de Coope
ração Econômica Brasil-Japão. Nele se reúnem qualidades
imprescindíveis para aquele momento: homem público experi
mentado, Senador da República, ex-Governador de fato e
com muita proximidade da realidade brasileira em todos os
seus aspectos. A par disto, empresário e líder de empresários.
estava- suficientemente identificado com a situação de nossa
economia. com o nosso mercado. com nossas necessidades
emergenciais e com aquelas que podem e devem ser equacio
nadas a curto. médio e longo prazos. Daí, Sr. Presidente.
a importância da agenda fixada para as reuniões daquele Co
mitê de Cooperação Econômica.

Foram ouvidas. em seguida plenárias, as autoridades da
área econômica do Governo e as que orientam os setores
de infra-estrutura. Foram mantidos debates. Fez-se a avaliação
exata das necessidades e das pontencialidades brasileiras. Ava
liou-se o quanto o Brasil pode oferecer ao Japão de suprimento
nas necessidades daquele país que, com 125 milhões de habi
tantes. não dispõe de área produtiva de alimentos e nem de
recursos minerais ou energéticos. Verificou-se o nosso atraso
tecnológico e a possibilidade de uma participação japonesa
neste setor da vida brasileira.

É certo, Sr. Presidente, que nenhum negócio foi fechado.
Nenhuma transação foi celebrada. Nenhum contrato. Apenas
conversas e longos debates. Visitas e entendimentos. Abri
ram-se fronteiras e oportunidades. Agora. o tempo determi
nará o resultado desses entendimentos.

E nem poderia ser diferente. Há mais de seis anos não
se reunia o Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão.
Há muitos anos que empresários japoneses não visitavam o
Brasil. E, nas vezes anteriores. em que negócios e acordos
foram celebrados, tudo se fez em torno de empresas e em
preendimentos estatais. quadro que não mais se constitui em
regra para a economia de nosso País. E foi exatamente esta
transmudação que trouxe o Keidanren ao Brasil neste início
de 1992.

Ao fim das conferências e dos debates, alguns aspectos
práticos puderam ser ressalvados. O maior deles, a demons
tração de confinaça dos japoneses nos rumos da economia
e da política econômica atualmenté vividos e praticados no
País. Percebeu-se neles a vontade de investir grandes somas,
pois sobressaía a certeza de estarmos caminhando para uma
economia estável, de controle da inflação, de fortalecimento

da moeda, de equilíbrio dos salários e de tranqüilidade para
os investidores.

E, sem dúvida, Sr. Presidente, vislumbraram os japoneses
a possibilidade de investir elevados recursos em nossa estru
tura portuária. em nossas rodovias, em nossas ferrovias, em
toda a infra-estrutura que, entre nós. se mostra defasada,
desgastada. obsoleta e imprópria para o desenvolvimento que
não mais pode ser contido.

Vislumbraram mais: nossa potencialidade energética e
nossa capacidade de produzir alimentos. Temos tudo o que
lhes falta. E eles podem nos suprir em nossas necessidades
maiores: tecnologia e recursos financeiros.

Ouso dizer, Srs. Deputados. que este encontro vem satis
fazer plenamente a todos os interesses envolvidos. Não inter
rompemos. anteriormente, nosso relacionamento comercial
com o Japão. Apenas o mantivemos a níveis pequenos, insatis
fatórios para nós e para os japoneses. Apesar disto, tem havido
uma evolução satisfatória. que há de ser agora implementada.
Em 1991 exportamos três bilhões de dólares em mercadorias
para o Japão. Importamos daquele país um bilhão e trezentos
milhões de dólares. com um superavit de um bilhão e sete
centos milhões de dólares, o que identifica o Japão como
um dos nosso melhores parceiros internacionais.

Se num processo desprovido de maiores interesses e rela
cionamentos se obteve tal resultado. é de se esperar que cifras
maiores venham a acontecer de agora em diante, sobretudo
porque já ficou acertada a próxima reunião daquele Comitê
de Cooperação Econômica Brasil-Japão, a ocorrer em 1993,
naquela oportunidade em Tóquio.

Outro aspecto das reuniões, Sr. Presidente, foi a transpa
rência com que os assunto foram tratados. A política brasileira
relacionada com a dívida externa foi amplamente exposta,
ao lado das políticas de investimentos estrangeiros, monetária
e fiscal, de privatização de estatais, sem que se omitisse a
realidade da situação econômica brasileira e suas perspectivas.

Por igual, nós, brasileiros, ouvimos tudo o que se relacio
na com os problemas dos investimentos japoneses no Brasil
e com as relações comerciais entre os dois países.

Não houve em nenhum momento. e disto sou testemunha,
ingerência política ou econômica nos problemas brasileiros.

De nossa parte, como brasileiros, dois fatores são prepon
derantes para que haja pleno sucesso a partir dos entendi
mentos mantidos pelos empresários japoneses e brasileiros.
O primeiro deles se relaciona com a vontade política e passa,
necessariamente, pelo Congresso Nacional.

Temos que melhorar nosso texto constitucional de modo
a eliminarmos resíduos constitucionais que impedem ou difi
cultam a participação de investimentos estrangeiros no País.
Neste particular, a Constituição de 1988 já nasceu superada,
e sua alteração neste sentido já se faz demasiadamente demo
rada.

Temos o"e trabalhar, celeremente, em cima da Reforma
Fiscal e T Jtária. O excesso de impostos e a severidade
da tributação que incide por sobre a produção afastam investi
mentos e dificultam negócios. Precisamos, Ser, Presidente,
cuidar. com urgência. de uma nova legislação portuária, preci
samos rever nossa legislação previdenciária e devemos nos
ater com mais seriedade ao preparo técnico e científico de

-nossos profissionais. Estes fatores, que se circunscrevem à
vontade política, envolvem todos os membros do Congresso
Nacional, aos quais se pede que não se omitam, especialmente
diante da possibilidade dos investimentos japoneses.
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Outro fator é a melhoria de nossa produção nos protudos
que o Japão pode comprar de nós em larga escala. Neste
sentido, os alimentos se destacam, desde carnes e embutidos
até frutas e hortigranjeiros, pois que a produção nipônica
neste setor é absolutamente nula, pela falta de espaços para
o desenvolvimento destas culturas.

Os nossos 145 milhões de habitantes se espalham por
imensas áreas de terras. Os 125 milhões de japoneses se com
primem em espaços minúsculos. Há, portanto, oportunidade
para este intercâmbio econômico, e nós somos peças impor
tantes nos entendimentos, mediante a melhoria da qualidade
de tudo o que produzimos em nosso Brasil.

Creio que estamos no limiar de uma nova era para a
economia brasileira, se esta se relacionar melhor com a econo
mia oriental, hoje nitidamente influente em todo o mundo.

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

v - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 184 Srs. Deputados. Não
há número para deliberação.

Apelo aos Srs. Deputados que se encontram IJW) Anexo
IV, nos gabinetes de liderança e nas demais dependências
da Casa no sentido do comparecimento ao plenário, sob pena
de transferência da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Apresentação
de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições as Senhores:
GERMANO RIGOTIO - Projeto de emenda à Consti

tuição que altera dispositivos da Constituição Federal.
IVO MAINARDI - Projeto de lei que altera a redação

dos arts. 178 e 185 da Lei nQ 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
- Código de Processo Civil.

GILVAN BORGES - Projeto de lei que introduz dispo
sitivo na Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

JOSÉ FORTUNATI - Projeto de lei que introduz novos
parágrafos ao art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho
e dá outras providências.

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de informações ao Mi
nistério dos Transportes e Comunicações sobre aplicação de
recursos pela Rede Ferroviária Federal, firmas contratadas
pela empresa para fazer o transporte rodoferroviário no trecho
Rio-São Paulo/Rio, débito da CSN com a empresa e eventual
encontro de contas, extensiva à Fresinha S.A. e Cobrasma,
trading, contratada para a compra e venda de peças de repo
sição de locomotivas, débito da empresa com a General Ele
tric, termos de contrato firmado com a firma Oceania Impor
tação e Exportação, tratativas comerciais o respeito de opera
ções com o BIRD e Eximbank, auditoria especial feita pela
Ciset e contratação da firma Sfredo e Soares Auditores Asso
ciados para assessorar a empresa.

- Requerimento de informações ao Ministério da Aero
náutica sobre o sistema de defesa aérea e controle do tráfico
aéreo e sobre os Sisceab.

EDÉSIO FRIAS - Indicação ao Poder Executivo do
criação de escola técnica industrial no Município de Resende,
Estado do Rio de janeiro.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de São Fidelis,
Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Muni
cipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de Cantagalo,
Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Muni
cipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de Macaé, Estado
do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal
e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso da data magna do Reino dos Países Baixos,
com comunicação ao Embaixador daquele País.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso da data magna do Estado de Israel, comuni
cação ao Embaixador daquele País.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de São Sebastião
do Alto, Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao
Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Veradores.

DELFIM NETTO - Projeto de lei que altera a legislação
do Imposto de Renda aplicável às pessoas físicas.

FÁBIO MEIRELLES - Projeto de lei que dispõe sobre
a instituição do Dia da Refrigeração e dá outras providências.

- Indicação à Comissão de Seguridade Social e FamI1ia
da Casa de elaboração do projeto de lei reduzindo o prazo
de estabilidade no emprego para o segurado que sofreu aci
dente do trabalho.

- Indicação ao Poder Executivo de instalação de escola
agrotécnica no Município de Tupã. Estado de São Paulo.

Nelson Bornier - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Aeronáutica sobre imóveis de propriedade da Em
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.

ADYLSON MOTTA - Projeto de lei complementar
que acrescenta inciso IV ao Art. 6Q da Lei Complementar
nQ 70, de 30 de dezembro de 1991, que institui contribuição
para o financiamento da Seguridade Social, eleva a alíquota
da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras
e dá outras providências.

- Projeto de lei que obriga os hospitais, casas de saúde
e estabelecimentos assemelhados a manter efermeiros diplo
mados nas condições que especifica.

- Projeto de lei que dispõe sobre o exercício de servidor
público.

- Projeto de lei que dispõe sobre o cômputo de tempo
de serviço de estagiários da Administração Pública Federal.

PAULO HARTUNG - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
arrecadação do Imposto de Renda na fonte relativa à renda
do trabalho nos exercícios de 1989 a 1991.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre arredação de tributos
nos exercícios de 1989 a 1991.
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- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre valor bruto de exporta-
ções nos exercícios de 1989 a 1991. -

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre o Imposto de Renda de
Pessoas Físicas relativo aos exercícios de 1989, 1991.

CHICO VIGILANTE - Requerimento de informações
ao Ministério das Relações Exteriores sobre a situação legal
de trabalhadores brasileiros nas representações diplomáticas
estrangeiras sediadas em Brasília, Distrito Federal.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Projeto de lei complemen
tar que acrescenta inciso ao art. 69 da Lei Complementar
n9 70, de 30 de dezembro de 1991, que institui contribuição
para o financiamento de seguridade social, eleva alíquota da
contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras
e dá outras providências.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Projeto de
lei que concede benefício fiscal à empresa que instalar equipa
mentos antipoluentes.

_JACKSON PEREIRA - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
o trabalho desenvolvido pela Ciset.

- Requerimento de informações ao Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária sobre o trabalho desenvolvido pela
Ciset.

- Requerimento de informações ao Ministério da Aero
náutica sobre o trabalho desenvolvido pela Ciset.

- Projeto de lei que dispõe sobre penalidades às institui
ções privadas integrantes, por contrato ou convênio, do Siste
ma Unico de Saúde.

ANTÓNIO CARLOS MENDES THAME - Requeri
mento de informações ao Ministério da Previdência Social
sobre arrecadação da Contribuição sobre Folha Salarial, nos
exercícios de 1989 a 1991.

- Requerimento de informações ao Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária sobre o valor da produção agrícola
e pecu~ria, nos exercícios de 1989 a 1991.

JORGE TADEU MUDALEN-Requerimento de in
formações à Telesp sobre atividades da empresa.

- Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art. 49 da
Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa diretrizes
e bases para o ensino de 19 e 29 graus.

FRANCISCO SILVA - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
planos empresariais.

RONALDO CAIADO - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
a legislação que autorizaria a Receita Federal a exigir dos
produtores rurais declaração constando a avaliação de sua
propriedade rural e benfeitorias.

MATHEUS IENSEN - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de
voto de congratulações pelo transcurso do centenário de fun
dação do jornal "O Cristão", com comunicação à redação
do referido jornal, no bairro de São Cristóvão, Estado do
Rio de Janeiro.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da
Casa de voto de congratulações pelo transcurso do aniversário
do Município de são Sebastião do Alto, Estado do Rio de
Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presi
dente da Câmara.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de Barra do Piraí,
Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Muni
cipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de Itaiaia, Estado
do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal
e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pelo transcurso do aniversário do Município de Trajano de
Morais, Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Pre
feito Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
número para deliberar, determino a inversão dos itens 1 e
2 da pauta, considerando que o item 2 está em discussão,
a qual pode iniciar com o quorum atual, isto é, o de instalação.

Solicito novamente aos Srs. Deputados que se encontram
nas diversas dependências da Casa que compareçam ao ple
nário.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex~ que a decisão
de inversão da pauta se estenda aos itens 1, 2 e 3, passando
o item 1 para 3 e o 2 e O 3 para 1 e 2 respectivamente.
Isso talvez resolva a questão da momentânea falta de quorum
para o início da discussão e votação dos atuais itens 2 e 3,
que passariam a ser 1 e 2.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Examinarei a
possibilidade após a apreciação do item 2. Se não houver
número para a apreciação da emenda constitucional, é o que
farei. Mas antes vamos possibilitar aos Srs. Deputados a opor
tunidade de chegarem ao plenário.

Passaremos ao item 2 da pauta, com preferência sobre
o item 1, pelas razões apontadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

-2
PROJETO DE LEI

Np 1.854-C, DE 1989

Discussão, em turno único, das emendas do Senado
Federal ao Projeto de Lei nP 1.854-B, de 1989, que cria
a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Minis
tério Público da União e seus cargos, fixa os valores
de vencimentos, e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões: de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; de Finanças, Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas do Senado Federal, em substituição à
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
concedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, emenda
do Senado Federal ao Projeto de Lei da Casa n9 126, de
1990, Projeto de Lei nP 1.854, de 1989, na Casa de origem.
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que cria a carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Minis
tério Público da União e seus cargos, fixa os valores de venci
mentos e dá outras providências.

Sr. Presidente, foram oferecidas oito emendas no Senado
Federal.

A Emenda n9 1 retira do art. 29 , caput e § 29 do projeto
a expressão "tabela". Somos pela aprovação.

A Emenda n9 2 corresponde à Emenda n9 2 de Plenário
e se refere à retirada das expressões "e empregos" e "ou
empregos". Evidente a emenda procede, e também somos
pela sua acolhida.

A Emenda n9 3 substitui, no art. 59, parágrafo único,
do projeto, a expressão "a abril de 1990", pela expressão
"a julho de 1991". Também somos igualmente favoráveis à
emenda.

A emenda n9 4, que corresponde à Emenda n9 4 de Plená- 
rio, substitui, no art. 79 in fine do projeto, a expressão "serão
regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União" pela expressão "ficam submetidos ao regime jurídico
dos servidores públicos civis da União". Identicamente somos
favoráveis, em decorrência do ajustamento, do agasalhamen
to, para se corrigir o texto:

A Emenda n9 5 corresponde à Subemenda n9 1 da Comis- 
são de Constituição e Justiça - à Emenda de Plenário e
diz:

"Dê-se ao art. 89 do projeto a seguinte redação:
"Art. 89 O Procurador-Geral da República regu

lamentará os percentuais da vantagens de que trata
a Lei n9 7.761, de 25 de abril de 1989, de forma que
não haja aumento da despesa prevista com a aplicação
desta lei."

Sr. Presidente, também somos favoráveis à Emenda n9

6, que corresponde à Emenda n9 6 de Plenário, que dispõe
sobre a alteração do art. 10 do projeto e diz:

"Dê-se ao art. 10, do Projeto, a seguinte redação:
Art. 10. Os Cargos em Comissão do Grupo Di

reção e Assessoramento Superior - DAS, os Cargos
em Comissão de Assessoramento - CCA e as Gratifi
cações pela Representação de Gabinete -GRG, conti
nuam regidos pela legislação vigente, até sua reestru
turação.

Parágrafo único. É o Procurador-Geral da Repú
blica autorizado a proceder à transformação das fun
ções do Grupo Direção e Assistência Intermediária
- DAI, em Funções Gratificadas - FG, nos termos
do art. 19 da Lei n9 8.116, de 13 de dezembro de 1990,
e da Lei n° 8.116, de 13 de dezembro de 1990, e da
Lei n9 8.216, de 13 de agosto de 1991, sem aumento
de despesa."

Sr. Presidente, somos favoráveis à alteração do art. 10
a que já nos referimos, que mudou a proposta de emenda
apresentada e aprovada. Todavia, somos contrários ao pará
grafo único, que autoriza o Procurador-Geral da República"
a proceder à transformação das funções do Grupo Direção
e Assistência Intermediária - DAI, em Funções Gratificas
- FG, nos termos do art. 19 da Lei n9 8.116, de 13 de dezembro
de 1990, e da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991". Não
somente somos pela rejeição desse parágrafo único do art.
10, como também o consideramos injurídico, inconstitucional
e com falhas de técnica legislativa,

A Emenda n9 7 corresponde à Emenda n9 7 de Plenário:
"Suprima-se o art. 11 do Projeto, renumerando-se os

seguintes."
Efetivamente o art. 11 estava eivado de determinadas

imprecisões no texto legislativo.
A Emenda n9 8 corresponde à Emenda n9 8 de Plenário:
"Dê-se aos Anexos I, 11 e 111 a seguinte redação:
Sr. Presidente, é o parecer da Comissão de Trabalho,

de Administração e Serviço Público, salvo melhor juízo."

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas do Senado, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a pal!\vra ao Sr. Deputado
Germano Rigotto.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, o projeto tramitou e foi
aprovado nesta Casa e no Senado Federal, onde sofreu altera
ções provenientes de sete emendas e uma subeemenda que
ora são submetidas à Consideração desta Casa.

As Emendas de nl" 1,2 e 4 ajustam o texto à realidade
jurídica advinda com a aprovação do Regime Jurídico Único
do funcionalismo público..

As Emendas n9S 3 e 8 atualizam os valores das remune
rações constantes' do projeto.

As Emendas n9s 5 e 6 estabelecem condições de preell.chi
mento e transformação de cargo e fixação de gratificação,
todas sem aumento de despesas.

Sr. Presidente, estou dando um parecer pela Comissão
de Finanças e Tributação. Entendemos que a Emenda n9 5
não pode determinar aumento de despesas. Vamos externar
a posição da minha bancada com relação ao que significaria
a manutenção de determinadas vantagens quando se está vo
tando a reestruturação de toda a carreira do Ministério Públi
co. A Emenda n9 8 mantém vantagens e gratificações. Temos
algumas dúvidas sobre a Emenda no 5 e queremos alguns
esclarecimentos para podermos votar com tranqüilidade.

A Emenda n9 7 suprime artigo do projeto. Como se de
preende facilmente da leitura do relatório relativo a emendas
do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 1.854, não existe
incompatibilidade ou inadequação de natureza orçamentária
em nenhuma das emendas referidas.

Assim sendo, voto pela compatibilidade ou adequação
das emendas do Senado ao Projeto de Lei n9 1.854, de 1989,
com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias e com o Orçamento anual.

Sr. Presidente, já temos quase condições para votar, pois
praticamente há número. Mas temos uma dúvida com relação
à Emenda n9 5, e prometeram-nos o seu esclarecimento, que
ainda não recebemos. O parecer da Comissão de Finanças
e Tributação é a favor de todas as emendas do Senado Federal

_que aperfeiçoam o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer à emenda do Senado em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Renato Vianna.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - Se. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n9 1.854,
que trata da reestruturação da Carreira de Apoio Técnico-Ad
ministrativo do Ministério Público da União, foi aprovado
na Câmara dos Deputados no final de 1990. Cabe agora à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em plenário,
a apreciação das oito emendas do Senado Federal.



7720 Quinta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

Ratificamos a posição já exarada pelas Comissões Técni
cas que nos antecederam: As Emendas n'?' 1, 2, 4, 6, e 7
atualizam e aperfeiçoam a redação entre o Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos. As Emendas n9S 3 e 8 atualizam
os valores das tabelas com referência ao mês de julho de
1991. Não há injuridicidade, uma vez que o projeto não con
tém qualquer eiva de injuridicidade ou de má técnica legisla
tiva. Também acatamos a autonomia que terá o Procurador
Geral tendo em vista que isto não acarretará aumento de
despesa com pessoal.

Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se manifesta pela juridicidade, boa técnica legislativa e
constitucionalidade da propo~ituraem questão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Presentes os seguintes Srs. Deputados:

RORAIMA

AI.vll~()HAS

PAUDERNEY AVELINO
RICAROO 1'-URAES

RONDONIA

MAURICIO CALIX'ID
NOBEL Í"DURA

PASCOZ-rr, NOVAES
RAQUEL CANDlOO
REDITARIO CASSOL

ACRE

MAURI SERGIO
RONIVON SAN'!'IAGO

POC
pr

BIDCO
prR

BIDCO
P'l"'B
PI'R

PJ'.1DB
BlOCO·

AI.CESTE ALMEIDA
AVENIR ROSA
FRANCISCO RODRIGUES
JOAO FAGUNDES
JULIO CABRAL
MARCELO LUZ
RUBEN BENID
TERESA JOCA

AROLOO QJES
ER7illX> TRINDADE
FATIMA PELAES
GÍLVAI'-1 BORGES
IOURIVAL F'nEITAS
MURIIO PINHEIRO
SERGIO BARCELIDS
VALDENOR GUEDES

PAHA'

AIJI-,CID NUNES
CARIDS FAYATH
MARIO CHERMJNT
MARIO MARI'INS
NICIAS RIBEIRO
OSVALDO MEIO
PAUIO ROCHA
PAUlO TlTAN
SOCORRO GOMES
VALDIR GANZER

PI'B'
PDC
PIB
PtJ1DB
PTB
PTR
BlOCO
PDS.

PIYr
BIDCO
BLOCO
PMDB
Pf
BIDCO
BlOCO
PTR

BIDCO
PTB
PI'R
PMDB
PMDB
PDS
PT
PMDB
PCdoB
PI'

MELQUIADES NE'IO
OSVALDO REIS
PAUIO MJURAO

1'-1ARANHAO

J:OSE REINALDO
NAN SOUZA
PAUlO MARINHO
PEDRO NOVAIS
RICAROO MURAD
ROSEANA SARNEY

CEAHA

ETEVALOO NOGUEIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONTES
MARCO PENAFDRIE
MARIA LUIZA roNTENELE
MAURO SAMPAIO
MJRONI 'IORGAN
ORLANOO BEZERRA
PINHEIRO LANDIM
SERGIO MACHADO
UBIRATAN AGUIAR
VICENTE J;IALHO

PIAUI

JOSE LUIZ MAIA
MURIIO RESENDE

PDC
Pl'R
PDS

B.LC:CO·
PST
BLCCO
POC
BLCCO
BLCCO

BlOCO
PSDB
PIJ.['

PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB
BLOCO
PMDB
PSDB
PMDB
BLCCO

PDS
P1YlDB
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MUSSA Dffi.1ES BlOCO Bi\HIA
PAES LANDIM BLOCO
PAUID SILVA PSDB JAIRO ~I POC

JOSE FAICAO BLOCO
RIO GRANDE DO NOR'l'E JOSE IDURENCO PDS

JUl'AHY JUNIOR PSDB
IJURE ROSADO PMDB LEUR I..OMAN'ID BLOCO
NEY IDPES Bla::n LUIS EDUAROO BLOCO

LUIZ MJRElRA PI'B
PAFAIBA LUIZ VIANA NEro PMDB

MANOEL CAS'ffiO BLOCO
JOSE LÜIZ CLERar PMDB NES'IOR DUARl'E PMDB
LUCIA BRAGA PlJI' PEDRO IRUJO BLOCO
RIVALDO MEDEIROS BLOCO PRISCO VIANA PDS
ROBSON PAULINO PMDB RIBEIRO TAVARES PL

SERGIO BRITO POC
SERGIO GAUDENZI PlJI'

PERNl\1V.lBUCO 'lOURINHO DANTAS BlOCO

rNCa:NCIO OLIVEIRA
ULDURICO PINro PSB

BLOCO WAIDIR PIRES PlJI'
JDSE MENDONCA BEZERRA BIDCO
JDSE MJURA BIOCO
JOSE MUCIO MJNI'ElRO BlOCO MINAS GERAIS
LUIZ PIAUHYLINO PSB
MAURILIO FERREIRA LIMA PMDB GENESrO BERNARDINO P~fDB .
MAVIAEL CAVAICANrI BlOCO JOSE GEIDUJX) PMDB
MIGUEL ARRAES PSB JOSE SANTANA DE VASCONCELI.DS BLOCO
NILSON GIBSON PMDB JOSE ULISSES DE OLIVEIRA PRS
OSVALOO COELHO BlOCO LAEL VARELLA BLOCO
PEDRO CORREA BLOCO LEOPOLDO BESSONE PMDB
·:RENILDO CALHEIROS PCdoB LUIZ TADEU LEITE PMDB
RICARDO HERACLIO BLOCO MARCOS LIMA PMDB
ROBERro FREIRE PCB MAURICIO CAMPOS PL
ROBERro MAGALHAES BLOCO NEIF JABUR PMDB
SALATIEL CARVALHO Pl'R ODEIM) LEAO BLOCO
'IüNY GEL BLOCO OSMANIO PEREIRA PSDB
WILSON CAMPOS PMDB PAULINO ClCERO DE VASCONCEIDS PSDB

PAUW AFONSO. RC»WJO. PFL
.ALAGOAS PAULO DEI.G.JIDO PT

PAUW HESLANDER PTB
JOSE THOMAZ NONO Pl'1DB PEDRO TASSIS PMDB
LUIZ DANTl\S BLOCO RAUL BELEM BlOCO
MENOONCA NE'lU PDT ROIc1EL ANISIO BLOCO
OLAVO CALHEIROS PMDB RONALDO PERIM PMDB
ROBER'IO 'IORRES PTB SAMIR TANNUS PDC
VI'IORIO MALTA BlOCO SANDRA STARLING PT

SAUW COELHO PSDB
SERGIPE SERGIO NAYA PMDB

TILDEN~ SANTIAGO PT
JOSE TELES PDS VITIORIO MEDIOLI PSDB
MESSIAS GOlS BIDCO WAGNER DO NASCIMENI'O BlOCO
PEDRO VALADARES PST WIISON CUNHA PTB
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ESPIRI'IO SAN'IO

NíL'ION BP...IANO
PAUID HARTUNG
RITA CAMATA
ROBER'.ID VALADAO

:ruo DE JAl\lEIRO

JOSE VICENTE BRIZOLA
JUNOT ABI-RAMIA
L.AER'm BAS'IDS
LAPROVITA VIEIRA
LYSANEAS MACIEL
MARCIA CIBILIS VIANA
MARlID CLINGER
MIRO TEIXEIRA
NElSON BORNIER
PAUID DE AIMEIDA
PAUIO PORTUGAL
PAUlO RAMJS

. REGINA GORDIUIO
ROBERI'O CAMPOS
ROBER'IO JEFFERSON
RlJBEt.1 r.1EDINA
SANDRA CAVAICANl'I
SERGIO AROUCA
SERGIO CURY
SIDNEY DE MIGUEL

'-SIMAO SESSIM
. VIVALDO BARBOSA

VIADIMIR PAIMElRA
WANDA REIS

SAO PAUlO

CUNHA BUENO
IRt-1A PASSONI
JOSE G,BNOINO
JOSE MARIA EYMAEL
JOSE SERRA
JURANDYR PAIXAO
KOYU IHA
LIBERA'ID CABOCID
LUIZ CARLOS SANI'OS
LUIZ GUSHIKEN
MAGALHAES TEIXEIRA
MALULY NEI'IO
MANOEL IDREIRA
MARCELINO ROMANO MACHADO
MARCELO BARBIERI
MAURICI MARIANO

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB

PDT
Por
par
P.MDB
PDr
PIJI'
par
PDr
PL
PTB
PDr
par
PDr
PDS
PTB
BIDCO
BIDCO
PCB
par
PV
BIDCO
PIYr
PT
BIL'CO

PDS
PT
prr
PDC
PSDB
PMDB
PSDB
PIYr
PMDB
PT
PSDB
BI.CCO
PMDB
PDS
PMDB
PMDB

MENDES BOl'ELHO
NELSON MARQUEZELLI
OSWALOO STECCA
PAUIO LIMA
PEDRO PAVNJ
RICAROO IZAR
ROBERID ROLLEMBERG
ROBSON TOMA
SOIDN BORGES OOS REIS
TADASHI KURIKI
TIDEI DE LIMA
TUGA ANGEAAMI
ULYSSES GUIMARAES
VADAO mms
VALDEMAR COSTA
WALTER NORY

MA'IO GROSSO

RODRIGUES PAlMA

WIIMAR PERES

DIS'I'RITO FEDERAL

IvIARIA LAURA
OSORIO ADRIANO
SIG1ARINGA SEIXAS.

GOIAS

LAZARQ BARBOSA
LUCIA VANIA
MARIA VALADAO
MAURO BORGES
MAURO MIRANDA
OSORrO SANTA CRUZ
PAUlO MANDARINO
PEDRO ABRAO
ROBERID BALESTRA
RONALDO CAIADO
VIRMJNDES CRUVINEL
ZE mms DA RO:HA

MATO GROSSO DO SUL

JOSE ELIAS
MAHILU GUIMARAES
NElSON TRAD
VALTER PEREIRA
WALDIR GUERRA

PTB
PTB
PSDB
:BIJ::X:O
PDS
PL
P.MDB
PL
PTB
:BIJ::X:O
PMDB
PSDB
PMDB
:BIJ::X:O
PL
PMDB

PTB
PL

PT
BIDCO
PSDB

PMDB
PMDB"
PDS
POC
PMDB
POC
PDC
PMDB
POC
J3I..tXO
.P.MDB
:BIJ::X:O

PTB
BIDCO
PTB
P.MDB
BIJJCO
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PARl1NA

LUCIANO PIZZATro
LUIZ CARLOS HAULY
MATHEUS IENSEN
MAX ROSENMANN
MUNHOZ DA ROCHA
ONAIRE\lES IDURA
orro CUNHA
PAUID BERNARDO
PEDRO 'IONELLI
PINGA FDGO DE OLIVEIRA
RENMD JOHNSSON
ROMERO FIlliO
RUBEI.\IS BUENO
SAID FERREIRA
WERNER WANDERER
WIISON IDREIRA

SANTA CATARINA

LUCI CHOINACKI
LUIZ HENRIQUE
NEI.SON IDRRO
NEU'IO DE CONIO
ORIANOO PACHECO
PAUID DUARrE
RENA'IO VIANNA
RUBERVAL PIIDTro
VASCO FURIAN

RIO GRANDE 00 SUL

GERMAID RIGOrID
IBSEN PINHEIRO
IVO MAINARDI
JOAO DE DEUS ANTUNES
JORGE UEQUED
JOSE· FORrUNATI
LUIS ROBERID PONI'E
MENDES RIBEIRO
NElSON JOBIM
NElSON PROENCA
ODACIR KLEIN
OSVALDO BENDER
PAUID PAIM
RAUL PONI'
TEIMJ KIRST
VA:LI:n1IRO LIMA
VICI'OR Flt.cCIONI
WIISON MIJLLER

BLCCO'
PST
PTB
BLCCO
PSDB
PTB
BlOCO
Pr
PT
BLCCO
BLCCO
PST
PSDB
P.MDB
BIDCO
PSDB

PT
P.MDB
BIOCO
PMDB
BLCCO
BLCCO
PMDB
PDS
PDS

Pfl.1DB
PlJIDB
PMDB
PDS
PSDB
Pr
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PDS
Pr
Pr
PDS
PDT
PDS
PlYl'

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 266 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque, para vo

tação em separado, da Emenda n~ 5, do Senado Federal,
ao Projeto de Lei n9 1.854, de 1989.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. -Germano Rigotto.
Destaque, do Relator designado pela Mesa em substi

tuição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, para rejeição do parágrafo único do artigo 10 
Emenda n9 6. - Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Senado Fede
ral, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos as seguintes Emendas, ressalvados os destaques:

Emenda n9 1
(Corresponde à emenda n9 1 - Plenário)

Retire-se do art. 29, caput e § 2~ do Projeto, a expressão
"tabela".

Emenda n9 2
(Corresponde à emenda n9 2 - Plenário)

Retirem-se, do art. 29, caput, §§ 1p e 2P; do art. 3P, §§
19 e 29 , bem como do art. 49 do Projeto, as expressões "e
empregos" e "ou empregos".

Emenda n9 3

(Corresponde à emenda n9 3 - Plenário)

Substitua-se, no art. 59, parágrafo único, do Projeto, a
expressão "a abril de 1990", pela expressão "a julho de 1991".

Emenda n9 4

(Corresponde à emenda n9 4 - Plenário)

Substitua-se, no art. 79, in rme, do Projeto, a expressão
"serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União", pela expressão "ficam submetidos ao regime jurí
dico dos servidores públicos civis da União".

Emenda n9 5

(Corresponde à subemenda n9 1
- CC! à emenda n9 5 - Plenário)

Dê-se ao art. 89, do Projeto, a seguinte redação:
"Art. 89 O Procurador-Geral da República regulamen

tará os percentuais da vantagem de que trata a Lei n9 7.761,
de 25 de abril de 1989, de forma que não haja aumento da
despesa prevista com a aplicação desta lei."

Emenda n9 6

(Corresponde à emenda n9 6 - Plenário)

Dê-se ao art. 10, do Projeto, a seguinte redação:
"Art. 10. Os Cargos em Comissão do Grupo Direção

e Assessoramento Superiores - DAS, os Cargos em Comissão
de Assessoramento - CCA, e as Gratificações pela Repre-
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sentação de Gabinete.....:..; GRG, continuam'regidos pela legisla
ção vigente, até sua reestruturação.

Parágrafo único. É o Procurador-Geral da República au
torizado a proceder a transformação das funções do Grupo
Direção e Assistência Intermediária - DAI, em Funções Gra
tificadas - FG, nos termos do art. 19 da Lei n9 8.116, de
13 de dezembro de 1990 e da Lei n9 8.216, de 13 de agosto
de 1991, sem aumento de despesa."

Emenda ó"7

(Corresponde à emenda n9 7 - Plenário)

Suprima-se o art. 11 do Projeto, renumerando-se os se
guintes.

Emenda n" 8

(Corresponde à emenda n9 8 - Plenário)

Dê-se aos Anexos I, 11 e 111 a seguinte redação:

ANEXO J
(J\rt.. 1 1l di) Lo in" r ~y, (jr.

Cill"f (' i r;, de- l\!" .. l (, 'I'{·, '1'· í (:', ··j\drn i ni '.:t ~ .,f.
r·li Jl j ~: \"I'. ) .i () I' ti. I d ;,. r> d iJ li I I i ; I ')

de ]>:,I:,l~~.)

i -./r) rir;

- ca'~~_g~!-' r~:~= . ._.. _~J.~~;s~~~~--·-· T;;,jr<~?-~~. ~_ ~.~--_ ._ 9ti,~!i!)_rjd'j(2 -
Eup~,~i n1 I;) IV

Téc:nico C'r (' V l'.U')
B
]\

--------------..-.-----Esi; r; ':: 1i.i T--
l\ss is tente ('

O
II-- -----.-----. _.. "" ._---- I:;: ~i ,,:; C" I ;) 1.

liuxiliar C
p

h

I '" V
I ;:~ V
./. ~:t 1. \j

{;;. V

( ~~ I v
:r il 1V
J ;\ I tI
I :~ 1 i !

~. I T .,

1 il lI!

2. i~ n r,'

J. , I) f I!:

(Art. "le.•.
i\tlF~{O :n

da v:d n I , de Ill~

Tabela de Transpogiç50 de cargos

T(\cnic:oCategorias fun
cionais de nível
superior que inte
gram o Quadro Per
manente do HPF, do
MPM, do MPT e do
MPDFT

~itu9_~ª-2-an.!:~!:!~~ __. .__,.-- .. _. ~~!:u.aç~ ~_!~?_~.~
Cateqorla Funclonal Rcter~nCla Classe PadraQ CutCg0flD----.- --,,------.----- ---..------ .-.--- ·iv---·---·- "'-

Especial III
11

I-_...._.-_.. -----------_.
V

IV
25 C III

23 e 24 11
22 I

-2oe-21 V
18 e 19 IV
16 e 17 B lI!

15 II
13 c 14 1

--12 V

10 e 11 IV,
OS e 09 A III
06 e 07 11
02 a OS I--------------'-'._._- ._------. ---_.-----_._._-.._-----._-
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'~i !.ll"'; .',!

{~. i il~~~.:-·· . f· ..:!~: ~:"(,., C,~~ ~

Especi <11
lV

lI:!
JI

---------_.~----_..]:-
V

IV'
31 e 32 C lI!
29 c 30 11
27 e ~" ] n~si~t0nte25-e--2i;t ---------.4--1V-
23 e 24 111
2.1 e 22 B II
19 c 70 J-rre'-} ti ..-------.--- -jir
15 e J6 111
13 e 14 li. 11

12 I··----278.32·----·-··--·-· Ü 1'--'-'- ..._......."-

Categorias fun- 25 e 26 Lspccial '11
cionais de nível 23 e 24 ,,__,,_. __ ~_
médio, para as -2i-e-Z2'-- .uI
quais é requerido lB a 20 C 11
o l° Grau, que in- 15 a 17 I ;"'u:d.li;~r
tegram o Quaçlro 1~14----------'rii:-
P~rmanente do MPF, 10 a 12 B 11
do Hrr-r, do NPT e OB e 09 Jdo NPDFT -06(;-07·..-----·--·...._--- -'--liI-'

03 a 05 t\ 11
I

categorias fun
cionais de nível
médio, para as
quais 6 requerido
o 2° Grau, qur in
tegram o Quadro
Permanente do MPF,
do MPM, do MPT e
do MPDFT

!.!.
.!

'I'ér~ll i co

c

Especial

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

31 e 32
29 e 30

___.--, . w";,j __

IV
25 C III

23 e 24 11
22 I

-"'2-0-,-e- Ú------------V--
18 e l~ IV
16' e 17 n I II

15 11
13 e 14 J

--~-i 2" "------------.. '- ..~--...~j-
10 c 11 IV
08 e 09 A 111
06 e 07 11
02 a OS I_o. ~ ._0" _ " __' • -._,_ <. ,__~~ .... _.".,_ ...... ~_

.IV
III
Ir

I
V

IV
lI!

11

Categorias ftm
cionais de nível
médio, para as
quais é requerido

Celtegorias fun
cionais de nível
superior que inte
gram o Quaõro Per
manente do }WF, do
MPM, do MPT e do
MPDF'r
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Si:C'Uãçao anterior Situação Nova
Categoria Funcion:'ll -Ref"CrcnCIa Classe Padr~o Catc(jorTã

o 2- Grau, que 1n- 2? e 28 ~_Assístente,.
tegram o Quadro 25 e 26 IV
Permanente do MPF, 23 e 24 111
do HPM, do MPT e 21 e 22 B 11
do MPDFT 1.9 e 20 I17-eJ:ij--------pr

15 e 16 lI!
13 e 14 A II

12 I
27ã'32 111------

categorias fun- 25 e 26 Especial 11
cionais de nível 23 e 24 I

"d' -2-1e -2-2 IIIme lO, para as
quais 6 requerido 18 a 20 C 11
o 1- Grau, que in- 15 a 17 _!_ Auxiliar
tegram o Quadro -i3-c-14 111
~!"rl1lt\nente do MJ?F, 10 a 12 B 11
do MPM, do MPT c _~~_~_.09 __ .1_
do HPDFT 06 c 07 111

03 a 05 11. II
_____1 _

ANEXO 111
(Art. 5° da Lei n ll de 1992)

Técnico

câtego-.:.r-.:1~·_a clã_s_s_e==_---=--~=. (~~·i~~~.;~._. =~-_..=y~~}{;~~. _Tci~j'~~
J \' ~-, n'1 . lI'} , ~.) ?

lI! :;'.;:' ..!':-],(l:::!

Especial ]1 ~?8.9U~/69

J 503.770,66
V ·· .._·-~70.7f:;(1,97--

JV 448.349,50
C 111 426.999,52

11 406.666,21
__--...... 1 ~·~1 .. ~O~_,~?_

V 368.858,~4

IV 344.727,33
B 111 328.311,71

11 JI2.filJ,R5
1 207.7UA 13.__. . . __., .... L ..__

V 283.608,03
IV 267.7~5,50

A 111 257.599,52
11 238.301,41

__._ :l 2;;~. ~.~:!~1 ?_, 0.'?, _
IV 278.591,84

III 265.325,56
Especial 11 2~7.967,81

I 236.159 82______. ._ ..... L _
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B

c

Assistp.nt.e

<_-""' Cã-te.9?r i a --- cTãsse-----.-.Ei(ii:~l;)-··---·-·í}·,)lr.;l· ~ '~.·r$ j -
----------_._._--_.._---_ .. -:-:- ... - --_...... - - - : : ..:-. -::;:: .-

V 224.9J4,11
"lV ~1~.203,91

111 204.00J,7~

11 191.7Bq,~~

t .. _ I nJ • ~i1 n, 7 :')
! '..' J 1? ~l '} :~ , 1 '1

111 JG1.G?7,28
11. 1 ~d, .0 B I) li. , ~; ..;

_.._..__._J. ._. ..__J.1 ~ "3 ~\ i. o , ~~)

lV 14U.:::?Cl,Ofl
LI J. 1 'J ) . {>~ J , 10

A II l'5.~]O,30

------------ -.. --"'-'._.'------ .._._- __ _.:l }.:.~_~.: .~) ..L~ l.? .

A

B

c

Especial
1 .I I 1 :' ~). ':, ~ , i ~

J .1 1 'I" • t' I ? , 1 '.;

1 J:" .:":~ , C-;
j i .l----·iJ ii. ' :;ii, j~-; .......

11 }]2.B?7,95
____________1::--- 101. :Ei5

L
19

111 -10:2":338,28
11 95.643,25

-----------1li ~i~-~~~~-~·~~---··-
11 82.620,24

I 7U.635,94

Auxilia,r

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
as aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen·
tais, destaque para a votação em separado da Emenda
n9 5 do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 1.854/89.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992."

Assina o Deputado Germano Rigotto.

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra pela ordem.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de justificar o
pedido de destaque.

O art. 89 do projeto visa permitir que, ao lado dos novos
valores de vencimentos, permaneçam em vigor as leis que
concederam gratificações. A proposta, com a modificação do
Senado Federal, mantém as gratificações existentes, no Minis
tério Público, mesmo com a reestruturação que está sendo
d.eterminada por este projeto.

Nós temos dúvidas, quanto a essas gratificações, se devem
ser mantidas. Entendemos que o texto aprovado pela Câmara
é mais adequado à reestruturação que pretende o projeto
e que a modificação introduzida por meio de emenda do Sena
do determina a manutenção de todas as gratificações. O texto
do art. 89 aprovado pela Câmara considerava as gratificações
incorporadas aos novos valores e, em conseqüência, as extin
guia; e o Senado Federal as mantém.

Não recebemos os esclarecimentos que desejamos com
relação ao art. 89 e, por esta razão, votamos contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o requerimento de destaque.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.) <

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em Plenário
foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

Emenda n9 5, destacada

(Corresponde à sub emenda n9 1
- CCJ à emenda n9 5 - Plenário)

Dê-se ao art. 89, do Projeto, a seguinte redação:
"Art. 89 O Procurador-Geral da República regulamen

tará os percentuais da vantagem de que trata a Lei n9 7.761,
de 25 de abril de 1989, de forma que não haja aumento da
despesa prevista com a aplicação desta Lei."
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota contra a
emenda.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota a favor da Emenda
n~ 5.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota a favor da Emenda
n9 5.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a Emenda n? 5.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. Os que a rejeitam levantem o braço. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos do desta
que do Relator da Comissão do Trabalho, a rejeição
do parágrafo único do art. 10 - Emenda n~ 6."

Assina o Deputado Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Sr. Secretário
procederá à leitura do texto destacado.

É lido o seguinte texto destacado:
Art. 10 .

Parágrafo único - "É o Procurador-Geral da Re
pública autorizado a proceder à transformação das fun
ções do Grupo Direção e Assistência Intermediária
- DAL em Funções Gratificadas - FG, nos termos
do art. I? da Lei n" 8.116, de 13 de dezembro de 1990,
e da Lei n9 8.216, de 13 de agosto de 1991, sem aumento
de despesa."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Submeto a votos
o requerimento de destaque do Sr. Relator da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Os Srs. Deputados que o aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Submeto a votos o parágrafo único do art. 10, destacado.
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, com exceção do Deputado
Nilson Gibson, somos pela manutenção do texto.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota
~'sim".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.

Os Srs. Deputados que aprovam o destaque permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI NQ 1.854-D, DE 1989

Cria a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os
valores de vencimentos, e dá outras providências.

O Congresso nacional decreta:
Art. 1Q Fica criada, no Quadro Permanente do Minis

tério Público da União, a Carreira de Apoio Técnico-Admi
nistrativo, constituída dos cargos de Técnico, Assistente e
Auxiliar, conforme o Anexo Tdesta Lei.

Art. 29 Os cargos integrantes das categorias funcionais
da sistemática de classificação da Lei n" n" 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, do Quadro Permanente do Ministério PÚ
blico Federal, do Ministério Público Militar, do Ministério
Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Fede
ral e Territórios, serão transpostos para os cargos da Carreira
a que se refere o artigo anterior, na forma da Transposição
de Cargos, constante do Anexo 11 desta Lei.

§ I? A transposição de que trata este artigo abrange
os cargos originários de Fundações Públicas e de Tabelas de
Especialistas, que compõem a força de trabalho do Ministério
Público Federal, do Ministério Público Militar, do Ministério
Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Fede
ral e Territórios.

§ 2? Serão incluídos na Carreira os ocupantes dos cargos
transpostos na forma deste artigo, ressalvados aqueles que
se manifestarem contra sua inclusão no prazo de trinta dias,
caso em que seus cargos constituirão quadro em extinção no
Ministério Público da União, mantida a sistemática da Lei
nQ 5.645, de 10 de dezembro de 1970 e, para o caso de servi
dores oriundos de Fundações Públicas e de Tabelas de Espe
cialistas, a respectiva sistemática a que se obrigam.

§ 3? Os servidores aposentados nos cargos que serão
transpostos para a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União, na forma do parágrafo ante
rior, terão seus proventos revistos e farão jus às vantagens
previstas nesta Lei. .

Art. 3? Os servidores em exercício no Ministério Públi
co da União, desde que concursados ou beneficiados pelo
disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de 5 de outubro de 1988, poderão optar, no
prazo de sessenta dias, pelo enquadramento na Carreira de
que trata o artigo anterior.

§ 19 Os ocupantes de cargos referidos neste artigo serão
enquadrados segundo os seguinte critérios:

I - na categoria de Técnico, os ocupantes, na origem,
de cargo de nível superior;

11 - na categoria de Assistente, os ocupantes, na origem,
de cargo de nível médio, para o qual se exija escolaridade
de 2Q grau; e

lU -na categoria de Auxiliar, os ocupantes, na origem,
de cargo de nível médio para o qual se exija escolaridade
de 19 grau.

§ 2? O enquadramento na classe e no padrão de cada
categoria tomará por base o posicionamento do servidor do
órgão ou entidade de origem, observando-se a posição relativa
mais próxima e, em relação aos servidores ocupantes de cargos
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e Fundações Públicas e de Tabelas de Especialistas, a remune
ração relativa mais próxima daquela percebida pelo servidor.

§ 39 O enquadramento de que trata este artigo far-se-á
mediante processo seletivo, cujos critérios serão fixados pelo
Procurador-Geral da República.

Art. 49 Atendido o disposto no art. 29 desta Lei, serão
extintos os cargos das atuais categorias funcionais dos diferen
tes ramos do Ministério Público da União.

Art. 59 Os vencimentos dos cargos integrantes da Car
reira de que trata esta Lei são fixados na Tabela constante
do Anexo nI.

Parágrafo único. Os valores dos vencimentos de que trata
este artigo, referentes a julho de 1991, serão reajustados nas
mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os servi
dores públicos civis da União.

Art. 69 O ingresso na Carreira de Apoio Técnico-Admi
nistrativo, após o enquadramento de que trata esta Lei, será
feito mediante aprovação em conC'!!fSO público, cujas normas
serão estabelecidas pelo Procurador-Geral da República.

Parágrafo único. A descrição e a especificação dos cargos,
bem como a avaliação sistemática do desempenho e a promo
ção na carreira, serão objeto de atos normativos do Procura
dor-Geral da República.

Art. 79 Os servidores ocupantes dos cargos da Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União ficam submetidos ao regime jurídico dos servidores
públicos civis da União.

Art. 89 O Procurador-Geral da República regulamen
tará os percentuais da vantagem de que trata a Lei n9 7.761,

de 25 de abril de 1989, de forma que não haja aumento da
despesa prevista com a aplicação desta Lei.

Art. 99 Nenhuma redução de remuneração poderá re
sultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada ao servidor
a diferença como vantagem pessoal, reajustável, a ser absor
vida nos caso de promoção.

Parágrafo único. A remuneração de que trata este artigo
será computada, integralmente, como vencimento, para os
efeitos de direitos e vantagens do regime estatutário.

Art. 10. Os Cargos em Comissão de Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS, os Cargos em Comissão
de Assessoramento - CCA, e as Gratificações pela Repre
sentação de Gabinete - GRG, continuam regidos pela legisla
ção vigente, até sua reestruturação.

Parágrafo único. Fica o Procurador-Geral da República
autorizado a proceder a transformação das funções do Grupo
Direção e Assistência Intermediária - DAI, em Funções Gra
tificadas - FG, nos termos do art. 19 da Lei n9 8.116, de
13 de dezembro de 1990, e da Lei n? 8.216, de 13 de agosto
de 1991, sem aumento de despesa.

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias do Ministério
Público da União.

Art. 12. Esta .tei enta em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Nilson Gibson,
Relator.

A~XO I

(Art. l~ da Lei n~ de de de 1992)
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do

Ministério Público da União

CATEGORIA CLASSE PADRÃO QUANTIDADE

Especial I a IV
Técnico C I a V soa

B I a V
A I a V

Especial I a IV
Assistente C I a V 2.400

B I a IV
A I a IV

1

Especial I a 111
Auxiliar C I a 111 1.000

B I a 111
A I a 111
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ANEXO 11

Abril de 1992

(Art. 2!! da Lei' n!! dé' de de 1992

Tabela de Transposição de Cargos

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA

CATEGORIA FUNCIONAL REFERÊNCIA CLASSE PADRÃO CATEGORIA

IV
Especial 111

11
I

V
IV

25- C 111
Categorias fun- 23 e 24 11

cionais de nível 22 I
superior que inte- Técnico
gram o Quadro Per-
manente do MPF, do 20 e 21 V
MPM, do MPT e do 18 e 19 IV
MPDFT. 16 e 17 B 111

15 11
13 e 14 I

12 V
10 e 11 IV
08 e 09 A 111
06 e 07 11
02 a 05 I
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(Art. 22 da Lei n 2 , de de de 1992)

Tabela de Transposição de Cargos

IV
Especial 111

11
I

Categorias fun- V
cionais de nível IV
médio, para as 31 e 32 C 111
qua~s

,
requerido 29 30 11e e

o 2'2 Grau, que in- 27 e 28 I
tegram o Quadro Assisten
Permanente do MPF,
do MPM, do MPT e 25 e 26 IV
do MPDFT. 23 e 24 111

21 e 22 B 11
19 e 20 I

--
17 e 18 IV
15 e 16 111
13 e 14 A 11

12 I

27 a 32 111
Categorias fun- 25 e 26 .Especial 11

cionais de nível 23 e 24 I
médio, para as
quais é requerido
o V~ Grau, que in- 21 e 22 111
tegram o Quadro 18 a 20 C 11
Permanente do MPF, 15 a 17 I
do MPM, do MPT e Auxiliar
do MPDFT.

13 e 14 111
10 a 12 B 11
08 e 09 I

06 e 07 111
03 a 05 A 11

I

te
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(Art. 52 da Lei n Q

ANEXO 111
, de de de 1992),

CATEGORIA CLASSE PADRÃO VALOR (Cr$)

IV 583.119,62
111 555.352,02

Especial 11 528.906,69
I 503.720,66

V 470.766,97
IV 448.349,50

C 111 426.999,52
11 406.666,21
I 387.301,15

Técnico
V 368.858,24
IV 344.727,33

B 111 328.311,74
11 312.677,85
I 297.788,43

V 283.608,03
IV 267.755,50

A 111 252.599,52
11 238.301,44
I 224.812,67

IV 278.591,84
Especial 111 265.325,56

11 247.967,81
I 236.159,82

V 224.914,11
IV 214.203,91

C 111 204.003,72
11 194.289,26
I 181. 578,75

Assistente

IV 172.932,14
111 164.697,28

B 11 156.854,55
I 149.385,29

I
IV 140.920,00
111 132.943,40

A 11
I.

125.418,30
118.319,15
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(Art. 5º da Lei nº de de de 1992)

CATEGORIA CLASSE PADRÃO VALOR (Cr$)

111 139.755,33
Especial 11 130.612,46

I 124.392,82

111 118.469,35
C 11 112.827,95

I 107.455,19
Auxiliar

111 102.338,28
B II 95.643,25

I 91.088,81.
111 86.751,25

A 11 82.620,24
I 78.685,94

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai à sanção.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, eu me estou amparando nos artigos
16 e 17 do Regimento Interno, especialmente no inciso I deste
último, alínea q, e no seu inciso lU.

Com base no Regimento Interno, V. Ex~ estabeleceu
como item 3 da Ordem do Dia a votação do Projeto de Lei
n9 2.145/91, que diz respeito ao salário mínimo. V. Ex\ como
representante da Câmara dos Deputados, em pronunciamento
coletivo, defende esta Casa ao colocar o item 3 em votação.

A minha primeira pergunta é se V. Ex~ submeterá o
item 3 à discussão e deliberação. Se isto ocorrer, estamos
cumprindo o que determinam os artigos 16 e 17.

Levanto a seguinte possibilidade: se a Câmara não votar
o projeto do salário mínimo até o dia 19 de maio, abre-se
a possibilidade de uma crise política no País contra esta Casa
.CJue V. Ex~ preside. Não descarto esta possibilidade, que per-

mitirá o achincalhe, o desgaste da Câmara dos Deputados
por não ter deliberado sobre o salário mínimo.

Considerando as atribuições dos artigos 16 e 17 e a decisão
de V. Ex~ de colocar o item 3 em votação, proponho que
apreciemos esta matéria hoje, seja na sessão ordinária, seja
convocando sessões extraordinárias durante toda a noite,
quantas sessões se tornem necessárias, para que esta matéria
seja decidida. A Câmara dos Deputados, na pessoa de V.
Ex~, poderá sofrer uma crise política, se não apreciar o projeto
do salário mínimo até o dia 10 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria está
em discussão. Encerrada a discussão, naturalmente entrará
em votação. O Presidente cumpriu o Regimento ao incluir
a matéria na pauta, e sua tramitação definirá o andamento
da discussão.

O Sr. Aldo Rebelo - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE. (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, hoje toda a imprensa nacional
noticia que, no dia de ontem, em almoço realizado na casa
de V. Ex" com a presença de sete líderes partidários desta
Casa, importantes decisões políticas foram tomadas. Partici-
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param da reunião líderes de partidos com mais de trinta depu
tados, sendo excluída mais da metade dos líderes com assento
nesta Casa.

Se V. Ex' ou qualquer um dos Srs. Deputados promovem
almoços reservados, o nosso partido não faz questão alguma
de participar. No entanto, Sr. Presidente, quando se trata
de tomar decisões que dizem respeito aos trabalhos poíticos
da Câmara dos Deputados, o nosso partido pensa de modo
diferente. Creio que este é o sentimento de todos os partidos
excluídos de uma reunião na qual decisões políticas foram
tomadas em nome de um Colégio do qual participamos. Não
fomos convidados, mas excluídos.

Levanto esta questão, porque sei que atitudes como esta
não são do feitio, da tradição ou da prática política de V.
Ex' Elas se tormam estranhas para nós, no momento em que
por aqui circulam opiniões sobre a reforma da Lei Orgânica
dos Partidos, que visa justamente excluir do convívio desta
Casa as representações minoritárias da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Aldo Rebelo, não se convocou nenhuma reunião do
Colégio de Líderes, o que, se tivesse ocorrido, conseqüen
temente obrigaria à convocação de todos os líderes. O Presi
dente tem feito tradicionalmente, nesta Casa, reuniões com
segmentos de minorias e maiorias, tentando conduzir os traba
lhos da Câmara e auscultando todos os setores. Qualquer
deliberação do Colégio de Líderes obrigará à convocação de
todos os seus integrantes. Não há, portanto, impedimento
a que o prefeito se reúna com um, dois ou alguns líderes, .
como tem ocorrido muito freqüentemente.

Houve reuniões às quais o partido da esquerda são convi
dados e os partidos de outros espectros não. Não há imposição
alguma a que todas as conversas políticas envolvam todo os
partidos. Porém, para as reuniões formais que ocorrem no
gabinete da Presidência, todos os partidos têm sido convo
cados, inclusive aqueles que regimentalmente não têm acesso
ao Colégio de Líderes. Por isso, tranqüilizo V. Ex' no sentido
de que qualquer decisão coletiva da Casa jamais excluirá o
PC do B ou ainda partidos menores. Entretanto, o Presidente
não poderá ficar li~itado a conversar invariavelmente com
todos os partidos. E preciso que a conversa política possa
contemplar também segmentos desta Casa.

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apesar da explicação dada por
V. Ex\ que acho pertinente, pois conheço V. Ex' e o trata
mento democrático que dá a todos os partidos com assento
na Casa, quero fazer uma ponderação.

Os noticiários dos jornais dão conta de que a reunião
foi realizada para organizar a agenda. Ora, segundo a alínea
s do inciso I do art. 17 do Regimento, "organizar, ouvido
o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições
a serem apreciadas" é dever da Presidência.

Por outro lado, SI. Presidente, preocupa-nos que se divul
gue nesta Casa a idéia de que é necessário fazer distinção
entre partidos com mais de trinta deputados e partidos com
menos de trinta deputados. Coincidentemente o noticiário
dá conta de que se reuniram os partidos com mais de trinta
deputados. Então nos perguntamos se essa já não seria uma
forma objetiva e oficiosa de pôr em prática algo altamente

discutível e lesivo aos interesses dos pequenos partidos. En
quanto se processa a discussão da Lei Orgânica dos Partidos
e questiona se haverá ou não distinção entre os partidos,
já não se está fazendo um tipo de arranjo para as lideranças
dos partidos com mais de trinta deputados terem um trata
mento diferenciado daquelas dos com menos de trinta depu
tados?

Era esta a ponderação que gostaria de fazer, aceitando
as explicações de V. Ex" mas observando que no futuro V.
Ex' deve ficar atento, para que não se promova objetivamente
uma distinção prejudicial aos pequenos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Quero tranqüi
lizar V. Ex', Deputado Haroldo Lima. Isso ocorrerá não ape
nas porque é uma imposição regimental, mas também porque
é feitio do Presidente da Casa. Procurei reunir à noite o Colé
gio de Líderes. Como algumas lideranças já tinha saído da
Câmara no momento em que a reunião com as comissões
e os líderes terminou, procurei fazer outra exclusivamente
com o Colégio de Líderes às 20h30min, no meu gabinete.
Como não obtive quorum para a apreciação da matéria, farei
uma reunião formal oportunamente, talvez amanhã ou terça
feira, convocando todos os partidos. A reunião parcial corres
ponde a reuniões que tenho feito com grupos de partidos.
Informo a V. Ex4 que naquela reunião havia pelo menos um
partido com bancada inferior a trinta senhores deputados.
O Presidente não pode invariavelmente reunir todos os parti
dos e faz reuniões parciais, segmentadas, que não substituem
o Colégio de Líderes.

O Sr. Célio de Castro - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, respeitosamen.te, acei~ando e
compreendendo a posição de V. Ex', gostana de reIterar a
preocupação do Partido Socialista Brasileiro relativ~ à questã?
que está sendo aborda~a. Preocupa-nos sobre~~nelfa a POSSI
bilidade de se estar cnando um segundo ColeglO de LIderes
na Câmara dos Deputados, representado pelos partidos que
têm bancada expressiva e numericamente superior a certo
número de Deputados. A representavidade aqui é política,
é partidária e se expressa não apenas numericamente, mas
pelo conteúdo programático e ~~lítico. Pedi~os a V. Ex',
que preside esta Casa com espmto de~o~ratIco, que :e~e
em conta esse aspecto e dê à representatIvIdade do ColeglO
de Líderes a sua verdadeira dimensão, isto é, uma represen
tação política e não númerica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Transqüilize-se
V. Ex' Convocarei para o Colégio de Líderes do PV ao Bloco
Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a 'votos o seguinte

REQUERIMENTO
(Regime de Urgência)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 155 do Regimento

Interno, urgência para discussão e votação do Projeto de Lei



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 30 7735

n9 2.646/92, que "Cria o Tribunal Regional do Trabalho da
23~ Região".

Saladas Sessões, 29 de abril de 1992. -Deputado Nelson
Marquezelli, Líder do PTB - Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB - Deputado José Serra, Líder do PSDB
- Deputado Eduardo Siqueira Campos, Líder do PDC 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Líder do PST - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar - Deputado Eden
Pedroso, Líder do PDT - Deputado José Luiz Maia, Líder
do PDS - Deputado Eduardo Jorge, Líder do PT - Depu
tada Eurides Brito, Líder do PTR.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O requerimento
tem apoio regimental e está em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO
(Regime de Urgência)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do .artigo 155 do Regimento

Interno, urgência para discussão e votação do Projeto de Lei
n9 2.671192, que "Cria o Tribunal Regional do Trabalho da
24~ Região".

Sala das Sessões - Deputado Nelson Marquezelli, Líder
do PTB - Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB
- Deputado José Serra, Líder do PSDB - Deputado Eduar
do Siqueira Campos, Líder do PDC - Deputado Luiz Carlos
Hiluly, Líder do PST - Deputado Luís Eduardo, Líder do
Bloco - Deputado Eden Pedroso, Líder do PDT - Deputado
José Luiz Maia, Líder do PDS - Deputado Eduardo Jorge,
Líder do PT - Deputada Eurides Brito, Líder do PTR.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se ~ncontram. (Pausa.)

Aprovado.

A Sr~ Eurides Brito - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de Liderança pelo PTR.

'0 SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, hoje, em reunião de nossa
bancada, alguns companheiros chamaram a atenção para uma
notícia que eu ainda não havia lido. Perguntaram-me a respei
to da preparação da agenda desta Casa e de uma reunião
realizada na casa do Sr. Presidente da Câmara. Respondi-lhes
que não havia sido convidáda e que, portanto, não havia
participado de nenhuma reunião ocorrida fora desta Casa para
discutir a agenda.

O PTR quer registrar a sua estranheza pelo fato. Nossa
bancada, apesar de ser constituída de quinze Parlamentares
-e mesmo que fosse de cinco ou de quatro, conforme permi
tido pelo Regimento, isto não poderia acontecer - foi deixada
de lado, foi excluída da discussão de assunto da maior impor
tância, qual seja o da preparação da agenda desta Casa.

Quero registrar o protesto de meu partido.

O Sr. Victor Faccioni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

'1 palavra.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, permita-me V. Ex~, neste peque
no interregno de meio minuto, prestar uma informação que
creio importante também para esta Casa.

Na sexta-feira passada, de Porto Alegre, falei com o Mi
nistro interino da Economia, Sr. Luiz Antônio Gonçalves.
Naquela ocasião, transmiti a S. Ex~ apelo dos Conselhos Fede
ral e Regional de Contabilidade. O Presidente do Conselho
Federal de Contabilidade, Sr. Ivan Carlos Gatti, disse-me
que os escritórios de contabilidade das pequenas e médias
empresas de todo o Brasil estão enfrentando problemas para
cumprir o prazo de entrega da declaração do Imposto de
Renda de pessoa jurídica, fixado para amanhã, dia 30 de
abril, eis que instruções e formulários estão chegando com
atraso ao sistema bancário de todo o País.

Acabo de receber úm telefonema do Sr. Luiz Antônio
Golçalves, Secretário Executivo do Ministério da Economia,
que responde interinamente pelo Ministério na ausência do
Sr. Marcílio Marques Moreira. S. Ex~ informou-me que acaba
de ser aprovada a prorrogação do prazo para entrega da decla
ração do Imposto de Renda da pessoa jurídica, que foi fixado
na mesma data da entrega da declaração do de pessoa física,
a qual já foi prorrogada para 14 de maio.

Faço esta comunicação porque ontem ocupei esta tribuna
para renovar apelo nesse sentido a S. Ex~ o Ministro da Econo
mia e à Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

I - RECURSO CONTRA DECISÃO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES

(Art. 132, § 29, do Regimento Interno)

Recurso do Sr. Hélio Bicudo, solicitando, na for
ma do art. 132, § 29, do Regimento Interno, que o
Projeto de Lei n9 4.573, de 1990, que "regula as ativida
des, disciplina a responsabilidade civil e criminal dos
notários, oficiais de registro e seus prepostos e define
a fiscalização de seus atos de ofício pelo Poder Judiciá
rio" (do Senado Federal), seja apreciado pelo Plenário.

O Sr. Renato Vianna - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação da Câmara dos Deputados ofereceu substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.573/90, que regulamenta os serviços nota
riais e de registro. A proposição é originária do Senado Fede
ral, onde foi apresentada pelo nobre Senador Mauro Bene
vides.

Na Câmara, houve um turno inicial de apreciação da
matéria, quando foram apresentadas trinta emendas no ano
de 1990. Com a inauguração de nova Legislatura, foi aberto
o prazo de emendas, tendo sido oferecidas mais trinta e cinco.

Apresentei parecer, contemplando o projeto do Senado
e outros da Câmara que estavam apensados. Houve um pedido
de vista para parte dos nobres Deputados Carlos Kayath,
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Nilson Gibson e Hélio Bicudo, de que resultou a realização
de audiência pública. quando foram ouvidos representantes
da classe e membros do Poder Judiciário, sobretudo do Estado
de São Paulo. Houve também a apensação, para efeitos regi
mentais de tramitação, do Projeto de Lei n9 2.248/91, de auto
ria do Poder Executivo, que versa sobre o mesmo tema.

Desse conjunto de emendas, de votos e da audiência
pública, além do exame atento das diferentes normas contidas
nos projetos apensados, elaborei substitutivo que, posto em
votação, mereceu ser aprovado pelo Plenário da Comissão
de Justiça, contra apenas o voto do nobre Deputado Hélio
Bicudo.

S. Ex~ então, inconformado, interpôs recurso nesta Casa,
que está sob exame para votação.

Sr. Presidente, encaminhando e esclarecendo em nome
do meu partido, PMDB, e na qualidade de Relator, gostaria
de chamar a atenção para o depoimento e a manifestação
do nobre Deputado Hélio Bicudo e dizer que concordamos
em que o recurso seja recebido, a fim de se promover o
aperfeiçoamento do projeto com a apresentação de seis emen
das que dão nova redação aos artis. 12, inciso VIII, 21, inciso
VI, 77, 88, inciso 11. alínea b, caput, e 98. Elas suprimem
também o parágrafo único do art. 117.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é o acordo que pode
mos chamar de "em preto" - entre aspas - e que levaremos
ao conhecimento do Colégio de Líderes na sua próxima reu
nião.

Por isso, concordamos em que o recurso seja recebido,
para que, uma vez negociado e aprovado, se abra prazo para
essas emendas serem apresentadas em plenário, e oportuna
mente a matéria venha à discussão e votação, de acordo com
a designação de V. Ex~

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, considero importante a aceitação do
recurso e que a matéria seja discutida e debatida em plenário.
Entendo que a posição do nobre Deputado Relator é política.
S. Ex~ aceita o recurso, e o seu partido, por seu intermédio,
aceita no mérito as emendas. Mas, quando o projeto nem
ao plenário e o recurso é aprovado, ele pode receber não
só essas emendas como outras. Isso ocorre porque legalmente
o projeto vem ao plenário.

No mérito, o Deputado Renato Vianna está comunicando
que o seu partido aceita negociar as emendas, o que não
inrpede a apresentação de outras, já que a aprovação dos
recursos não está condicionada à aceitação de emendas.

Agora devemos votar o mérito; depois vamos negociar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o seguinte

RECURSO CONTRA DECISÁO TERMINATIVA
DE COMISSÁO N~ 13, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do art. 132, § 29, do Regimento

Interno, que o Projeto de Lei n9 4.573, de 1990, que "regula
as atividades, disciplina a responsabilidade civil e criminal

dos notários, oficiais de registro e seus prepostos e define
a fiscalização de seus atos de ofício pelo Poder Judiciário,
seja apreciado pelo Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim" ao recurso
do nobre Deputado Hélio Bicudo.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB orienta a sua bancada
para votar favoravelmente ao recurso.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - O PDS vota "não", Sr. Presi
dente.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - O PT vota "sim" ao recurso.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota a favor
do recurso, exatamente porque houve um entendimento entre
o Relator e o próprio Deputado Hélio Bicudo.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco vota "não" ao recurso.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" ao recurso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PPS vota
"sim" ao recurso.

Em votação o recurso.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram; os que o rejeitam levantem o braço. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, pela Liderança do Bloco. Parla
mentar peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É regimental.
Será feita a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos pela votação nominal, tendo em vista pedido de verifi
cação de votação do recurso do Deputado Hélio Bicudo, item
1 da pauta, formulado pelo representante do Bloco Parla
mentar.

Peço aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas
bancadas, a fim de que se inicie a votação nominal pelo pro
cesso eletrônico.

Convoco os Srs. Deputados que se encontram nos gabi
netes do Anexo IV, nas Lideranças de bancadas e nas demais
dependências da Casa a virem ao plenário, para que se inicie
a votação.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
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o SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ. Sem revi
são da oradora.) -Sr. Presidente, o PC do B vota "sim".

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha voto "sim"
ao recurso do nobre Deputado Hélio Bicudo.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto
"não" ao recurso.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há um mal-entendido rela
tivo à posição do Relator, Deputado Renato Vianna.

O PMDB vai votar "sim" ao recurso do Deputado Hélio
Bicudo, porque foi feito um acordo entre o Relator e o autor
do recurso, acerca de alguns aperfeiçoamentos, para que fos
sem acatadas seis emendas.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PSB orienta
sua bancada a votar "sim". O Relator, nobre Deputado Rena
to Vianna, fez um acordo com o Deputado Hélio Bicudo
sobre modificações no projeto. Então, é necessário que esse
recurso seja aprovado, para viabilizar o acordo feito pelo
Relator.

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "não".

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, tendo em vista o
acordo feito pela Liderança, vota "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer à bancada
do Bloco que não participamos de nenhum acordo com relação
a essa matéria. Em razão disso, ratificamos o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares nas bancadas, a fim
de ter início a votação pelo processo eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que não registraram seus votos queiram fazê-lo nos
postos avulsos.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de orientar os integran
tes do Bloco que agora chegam ao Plenário: o nosso voto
é "não".

O SR. PEDRO TONELLI - (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - O PT vota "sim" ao recurso do Deputado
Hélio Bicudo.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não" ao recurso
do Deputado Hélio Bicudo.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, informo aos Deputados
que estão chegando que o PMDB vota "sim".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei, na Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, toda a negociação do
parecer do Deputado Renato Vianna. Peço à minha Liderança
que não feche questão quanto ao recurso do Deputado Hélio
Bicudo, porque também estamos envolvidos no acordo, e fal
tou oportunidade para comunicá-lo à Liderança. O nosso voto
é "sim". Poderemos negociar com o PT, e a votação poderá
acontecer na semana que vem.

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ainda existe certa dúvida entre
os integrantes do Bloco que estão chegando agora ao plenário
quanto à votação. A orientação da Liderança é o voto "não"
ao recurso do Deputado Hélio Bicudo.

O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a V.
Ex' que meu nome não está aparecendo no painel, mas já
votei. Parece-me que existe um problema com a planilha.

O SR.PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Fran
cisco Dornelles, a Mesa esclarece a V. Ex' que o defeito
ocorreu apenas na apresentação da placa que tem o nome
de V. Ex'

O voto de V. Ex' está consignado.

O Sr. Renato Vianna - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - Se. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero esclarecer aos compa
nheiros que não é o mérito que est11 c1 ) votado, mas apenas
o recebimento do recurso. O méri: á votado oportuna
mente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro ) - Não havendo
mais nenhum Deputado que queira votar, vou encerrar o
processo de votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro) - A Mella vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM 207
NÃO 188
ABSll~NÇÃO 4
TOTAl. ---------- 3()9
o Recurso t'lltá aprovado; a maté'ria virá à pauta opor

tunamente.
VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Franri'lco Rodrigues - Não
Jollo Fagundes - Sim
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Júlio Calmll - NilO
Ruben Bl'nIO - Não
Teresa Jucá - Não.

Amapã

Aroldo G6és - Não
Eraldo Trindade - Nllo
Fátima Pelacs - Não
I.ourival Freitall - Sim
Murilo Pinhl'iro - Não
Sérgio Barcl'lIo11 - Nllo
Valdenor Guedell ..; Não.

Parã

Ala<'id Nunes - Nao
CarlOll Kayalh - Nl\o
Domingos Juvenil- Sim
Eliel Raodriguell - Sim
Gerllon I)eres - Nilo
Giovanni Oueiroz - Sim
Ilermínio Calvinho - Ahlllençlio
IliIário Coimhra - Nilo
JO!lé Biogo - Nl\o
Mário Chermont - Não
Niciall Riheiro - Nilo
Ollvaldo Melo - NAo
Paulo Rocha - Sim
I)aulo Tilan - Sim
Socorro GOml'll - Sim
Valdir Ganzer - Sim.

Amazonas

Átila l.in!! - Não
Belh Azi7.e - Sim
Í~7.io Ferreira - Não
Pauderncy Avclino - Não
Ricardo Moraell - Sim.

RondOnia

Antônio Morimoto - Não
C.arlos Camurça - Não
Maurício Calixlo - Nl\o
Nohcl Moura - Nl\o
PallCoal Novae!l - Não
Raquel C.andido - Sim
Redil ário Ca!lsol - Não.

Acre

Adelaide Neri - Sim
Célia Mendl's - Não
João Tota - Não
Mauri Sérgio - Sim
Ronivon Santiago - Não.

Tocantins

P.dmundo Galdino - Sim
Eduardo Siqueira Campos - Não
I!aga~ús Araújo - Sim
Melquiades Neto - Nãc
Osvaldo Reis - Não.

Maranbao

C.ésar Bandeira - Não
Cid Carvalho - Sim
Costa Ferreira - Não
Francisco C,oelho - Sim
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Não
JOllê Burnett - Não
Josê Carlos Sabóia - Sim
Josê Reinaldo - Não
Roseana Sarney - Não.

ceará
Antônio dos Santos - Não
Ariosto Holanda - Sim
('.arlos VirgOio - Não
Edson Silva - Sim
Gonzaga Mota - Sim
Jack.'lon Pereira - Sim
José Unhares - Sim
I.uiz Girão - Sim
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria I.uíza Fontencle - Sim
Mauro Sampaio - Não
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Não
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Não.

Piauf

Ti. Sá - Não
Ciro Nogueira - Não
Jesus Tajra - Não
João Henrique - Sim
Murilo Rezende - Sim
Mu8.'Ia Demes - Não
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alvell - Sim
Fernando Freire - Nno
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iherê Ferreira - Não
Jono Faulltino - Sim
I.aíre Rosado - Sim
Ney Lopes - Não.

Paratba

Adauto Pereira - Não
Edivaldo Motta - Sim
Evaldo Gonçalves.- Não
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Não
José Luiz Clerot - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Não
Robson Paulíno - Não.
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Pernambuco
Álvaro Ribeiro - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Não
Gilson Machado - Não
Inocêncio Oliveira - Não
Josf Carlos Vasconcellos - Não
José Mendonça Bezerra - Não
Luiz Piauhylino - Sim
Maurílio Ferreira Lima - Sim
Maviael Cavalcanti - Não
Miguel Arraes - Sim
Nilson Gibson - Sim
Pedro C.ori'ea - Não
Ricardo lIeraclio - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto MagalMes - Sim
Salaticl C.arvalho - Não
Tony Gel - Não
Wilson C.ampos - Sim.

Alagoas

Cleto Falc!lo - Neto
J~ Thomaz Nonô - Sim
'.uiz Danlal'l - Não
Mendonça Neto - Sim
Olavo ClIlh<'iros - Sim
Roherto Torres - Não
Vitório Malta - Ntlo.

Sergipe

Tlcnedito de Figueiredo - Não
Djenal GonçalvclI - NAo
Fveraldo de Oliveira - Não
Jerônimo Reis - Ntlo
Jos~ Teles - Nllo
Mell'linll G6is - Ntlo
Pedro Valudares - Nllo.

Bahia

Alcides Modcl'Ito - Sim
Angelo Magalhães - Sim
Amido Cedra? - Não
Benito Gama - Não
Beraldo Boaventura - Sim
Clóvis Assis - Sim
Fraldo Tinoco - Não
Félix Mendonça - Não
Oeddel Vieira Lima - Sim
Genehaldo Correia - Sim
lJaroldo lima - Sim
JahclI Rihciro - Sim
Jairo Azi - NlIo
JJlífO Carnf'iro - NlIo
Jaqucll Wagner - Sim
Jolio Almeida - Sim
Joé1o Carloll Barelar - NlIo
Jonival Lucas - Nilo
Jorge Khoury - NlIo
Jos(~ earloll Aleluia - Ntlo
José Falcão - Não
J()l;(: 1.ourenço - Sim
Jutahy .JÚnior - Sim

Lt'ur ., .omanto - Nilo
I.uf.'1 Eduardo - Não
I.uir. Moreira - Nilo
I.uiz Viana Neto - Ntlo
Manoel C.astro - Não
Nestor Duarte - Sim
Pedro 'rujo - Não
Ribeiro Tavares - Não
~rgio Brito - Sim
Sérgio Oaudenzi - Sim
Tourinho Dantas - Abstenção
Uldurieo Pinto - Sim .
Waldir Pires - Sim.

Minas Gerais
Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Sim
Aloillio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Não
Armando C.osta - Sim
Avelino Costa - Não
Camilo Machado - Não
Cflio de c.alltro - Sim
JI.dmar Moreira - Sim
Elin.'1 Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Getúlio Neiva - Não
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
Irani Harbolla - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
João Rosa - Sim
José Aldo - Não
Josê Delato - Sim
José Geraldo - Sim
Josê UlillSes de Oliveira - Não
I.ael Varella - Não
J..eopoldo Bessone - Sim
I.uiz Tadeu I.eite - Sim
Marcos Lima - Sim
Maurício C.ampos - Abstenção
Odelmo T.eão - Não
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Heslander - Sim
Pedro Tas.'1is - Sim
Romel AnL'lio - Não
Ronaldo Perim - Sim
Samir Tannús - Sim
sandra Starling - Sim
Saulo Coelho - Sim
TII~en Santiago - Sim
Vittorio Medioli - Sim
Wilson Cunha - Não
7.aire Rezende - Não.

Mspfrito Santo

Alofzio Santos - Sim
Etevalda Gra!!.'!i de Menezes - Não
João Baptista Motta - ~im



7740 Quinta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

Jones Santo~ Neves - Não
Jório de Barros - Sim
NUton Baiano - Sim
Paulo lIartung - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Valadão - Sim.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - Não
Benedita da Silva - Sim
C-arlos Alberto Campista - Sim
Carlos Santana - Sim
César Maia - Sim
F:d~sio Frias - Sim
F.duardo Mascarenhas - Sim
Fábio Raunheitti - Não
Flávio Palmier da Veiga - Não
Francisco Dornelle!l - Sim
Francíi'lt'o Silva - Não
Jamil Haddad - Sim
Jandira Feghali - Sim
João Mendes - Não
José Vicente Bri?ola - Sim
Junot Abi-Ramia - Sim
l.aerte Ba.'It08 - Sim
J.aprovita Vieira - Sim
I.ysâneas Maciel - Sim
Marino Clinger - Sim
Miro Teixeira - Sim
Paulo Portugal - Sim
Paulo Ramos -. Sim
Roberto C-ampos - Não
Roberto Jeffer!lOn - Sim
Rubem Medina - Não
Sandra C.avalcanti - Nao
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Nao
Sidney de Miguel - Sim
Simão Ses.'Iim - Não
Vivaldo Barbosa.- Sim
Vladimir Palrneiiã - Sim
Wanda Reis - Nilo.

sao Paulo

Alherto Goldman - Sim
Alberto Iladdad - Não
Aldo Rebelo - Sim
AIol7.io Mercadante - Sim
André IJcrms.'li - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Nao
Ary Kara - Não
Beto Mansur - Sim
CardO!lO Alves- Sim
Delfim Nctto - Não
Diogo Namura - Nilo
Fdt'vl1ldo Alves da Silva - Nilo
Eduardo Jorge - Sim
FrnclIto Grudella - Sim
Fuclydell Mello - Não
Fábio Mcirclles ':'" Nlio
Fausto Rocha - Não
FlorclItan Fernandes - Sim

Galitonc Righi - Nrto
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Não
11"lio Bicudo - Sim
Ilélio ROAA.'1 - Não
Irma Pa'l!lOni - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
Jcl'lt Cieote - Sim
los" Dirceu - Sim
Jos~ Oenofno - Sim
JO!lé Maria Eymael - Não
José serra - Sim
Jurandyr llaido - Sim
KOVll lha - Sim
I.ui... C,,'ulo!l Santos - Sim
l.ui? OU!lhiken - Sim
Magalhfíefl Teixeira - Sim
Maluly Nctto - Sim
Manocl Moreira - Sim
Marcelino Romano Mat'hado - Não
Mart'elo Ifarbicri - Sim
Maurici Mariano - Sim
Mendes Botelho - Nâo
Nelflon Marque?elli - Não
Paulo l.ima - Sim
Iledro Pavao - Nilo
Ricardo I?ar - Nao
Tidei de Lima - Sim
Tuga Angerami - Sim
Ulv!I.'lC!I Guimarãe'l - Sim
V:tldernar COllta - Não
Waltcr Nory - Sim.

Mato Grosso

Augui'!finho Frcita'l- Não
Joaquim Sucena - Não
Jonas Ilinheiro - Não
JOlIé Augu'lto Curvo - Nao
Rodrigues llalma - Nilo

.Wilmar Perei'! - Não.

Distrito Federal
Augu!lto C-arvalho - Sim
Chico Vigilante - Sim
Euride!l Brito - Nao
Maria l-aura - Sim
Osório Adriano - Não
Sigmaringa seixas - Sim.

Goiás

Antmio Jesus - Sim
Antônio FalcirD:'l - Sim
Délio Rraz - Não
Joao Natal - Sim
J..ázaro Barbosa - Sim
LOcia Vânia - Sim
Maria Valadão - NBo
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda '- Sim
Paulo Mandarino - Nilo
Pedro Abrão - Não
Roberto Balestra -'Não
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Ronaldo Caiado - NIo
Virmondes Cruvinel - Sim
71: Gomes da Rocha - Nac.

Mato GrOllO do Sul

EU:"Iio Curvo - Nilo
Fll\vio Derzi - Não
George Takimoto - Nilo
JO!Ié Elias - Não
Nelson Trad - Não
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Não.

Paraná

Abelardo T.upion - Nilo
Antônio Barbara - Não
Antônio Ueno - Nilo
BasOio Víllani - Não
('.arlos Scarpclini - Não
Delcino Tavares - Sim
F.désio Pas."IOS - Sim
Ülio Dalla-Vecchia - Sim
Ivanio Guerra - Não
Joni Varisco - Sim
-Luciano Pizzatto - Nilo
Luiz Carlos Ilauly - Sim
Matheus Iensen - Não
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Não
Qtto Cunha - Nilo
Paulo Bernardo - Sim
Pedro Tonelli - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Não
Renato Johnsson - Não
Romero Filho - Nilo
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Não
Wilson Moreira - Sim.

santa Catarina

Ângela Amin - Não
(,ksar Souza - Não
Dcjandir Dalpasquale - Sim
Dércio Knop - Sim
TIduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Nilo
T.uci Choinacki - Sim
I.uiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Não
Neuto de Omto - Sim
Orlando Pachedo - Nilo
Paulo Duarte - Nilo
Renato Vianna - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Sim
Adylson Motta - Não
Amaury Müller - Sim
Antônio Britto - Sim
Arno Magarinos - Não
Carlos Azambuja - Nli

Carlos Qll'diOel - Sim
Celso Bernardi - Não
Eelen Pedroso - Sim
Fetter Júnior - Nac
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção

Ivo Mainardi - Não
JoAo de Deul'l Antunel'l - Não
Jorge lJequed - Sim
JOI'lé For'unati - Sim
l.u(.'I Roberto I)onte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
NclllOn Jobim - Sim
Od:wir Klein - Sim
O!lvaldo Bender - Nno
Paulo Paim - Sim
Telmo Kifl'lt - Não
Valdomiro Lima - Sim
Wilson Müller - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N9 51-B, DE 1990

(Do Sr. José Serra)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n9 51, de 1990,
que altera prazos para realização do plebiscito e da
revisão constitucional, de que tratam os art. 29 e 39
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade, com voto em sepa
rado do Sr. Jutahy Júnior, contra os votos dos Srs.
Edevaldo Alves da Silva, Haroldo Lima, Edésio Pas
sos, Eden Pedroso, Paes Landim, Luiz Piauhylino, Nel
son Jobim e, em separado, do Sr. Hélio Bicudo (Rela
tor: Sr. Roberto Magalhães); e da Comissão Especial
pela aprovação, com substitutivo, deste e das de n9'
6/91, 8/91, 47/91, 67/91 e 74/91, apensadas, contra os
votos dos Srs. José Vicente Brizola, Prisco Viana e,
em separado, do Sr. Miro Teixeira (Relator: Sr. Ro
berto Magalhães).

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra..

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT solicita a inversão de pauta,
para que possamos votar primeiro o projeto do salário mínimo.
(Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, o requerimento é intempestivo. A matéria já está anun
ciada na pauta. Além disso, contraria o Regimento, uma vez
que esta matéria está em votação, e o salário mínimo, em
discussão.

Por essas duas razões, o requerimento de V. Ex' não
pode prosperar.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex~

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em relação à votação anterior,
não tive meu voto registrado no painel, embora tenha votado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O voto de V.
Ex~ será devidamente registrado.

O Sr. Edmar Moreira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O Sr. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex~

O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, assinalei o voto "não", e no
painel foi registrado o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
esclarecer o processo de votação. Todas as votações de matéria
constitucional serão nominais e exigirão para aprovação um
quorum especial de três quintos dos Parlamentares, isto é,
302 Srs. Deputados.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR • PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex~

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~ inicia o processo
de votação da emenda constitucional pelos destaques apresen
tados para as emendas. Trata-se de destaque para votação
em separado. Gostaria que V. Ex~ explicasse ao Plenário como
será a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou esclarecer.
Votou-se toda a matéria em sessão anterior, ressalvados os
destaques. A seguir, iniciou-se a votação dos destaques. Aper
cebendo-se a Mesa de que incidiam destaques para votação
em separado, com apoiamento regimental, sobre todos os
dispositivos do substitutivos da Comissão Especial elaborado
pelo Relator da matéria, Deputado Roberto Magalhães, e
interpretando as normas regimentais que regulam a matéria,
de'Cidiu o Presidente que aquelas que tenham sido objeto de
decisão não poderiam ser objeto de destaque numa votação
subseqüente, restando distinguir qual a matéria que substanti
vamente hpuvera sido decidida daquela outra que pudesse
ser objeto de nova deliberação do Plenário.

Entendeu o Presidente que é absolutamente inquestio
nável que ô caput da matéria não pode ser objeto de destaque
para votação em separado, até porque não teria a Mesa como
proclamar o resultado, se houvesse conflito entre as duas deli
berações. O Presidente estendeu esta interpretação a alguns
outros dispositivos.

Quero esclarecer a V. Ex~ que, no intervalo das duas
votações eu me detive no estudo da matéria, tanto no aspecto
jurídico quanto no político. Devo ainda di~er que, sempre
que o Presidente tenha qualquer dúvida, ele optará por ouvir
a soberania do Plerlário. Sendo assim, decido que, com exce
ção dos destaques para votação em separado que' objetivem
incidir sobre o caput da matéria,.todos os demais estão admi
tidos e serão objeto de deliberação.' .

O Sr. José Genoíno - .Sr. Presidente, peço a palavra
'pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, solicito a V. Ex~ que informe ao Plená
rio, se houver condições, quais os destaques que teremos de
votar pelo processo nominal. E V. Ex~ já tem condições de
fornecer informações sobre a votação de um destaque e sobre
a prejudicialidade de outro? Há vários destaques sobre o mes
mo assunto em tramitação na Casa. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há destaques
sobre todos os dispositivos que se seguem ao caput. Todos
eles estão admitidos. A votação se fará pela ordem numérica
dos artigos e também. a seguir, pela abrangência do destaque.
O primeiro destaque para votaçào não oferece dificuldades,
eis que é o único que se destina à integralidade do § 19 Os
demais destaques se destinam aos dipositivos seguintes: um
deles aos §§ 29 e 39 conjuntamente, outro ao art. 29 e outro
ao art. 39 e aos dispositivos subseqüentes.

A Mesa colocará em votação, em primeiro lugar, os mais
abrangentes, cujo eventual acolhimento ou rejeição prejudi
caria os destaques peculiares, para que se possa acolher ade
quadamente a vontade do Plenário. A Mesa acrescenta que
o melhor esclarecimento se fará no momento da votação de
cada destaque.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA.· Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ouve-se maio que nos diz V.
Ex' Não há uma boa qualidade acústica aqui, de sorte que,
se eu for repetitivo, V. Ex~ me perdoe.

Gostaria de um esclarecimento de V. Ex' sobre a questão
da prejudicialidade, porque há destaques para rejeição de
artigos inteiros, como é caso do caput e os seus parágrafos,
e destaques para rejeição apenas de parágrafos. De forma
que seria muito oportuno e útil que V. Ex' esclarecesse a
ordem desses destaques. Por exemplo, se V. Ex~ vai colocar
em votação primeiro o destaque para rejeição de todo o artigo,
ou se vai iniciar pela votação dos destaques referentes à dispo
sitivos de todo o artigo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece: a primeira regra é a da ordem númerica, a ordem natural.
A segunda regra, qu~ incide sobre esta, é a da abrangência
e da peculiaridade. E claro que o destaque abrangente terá
preferência, porque é intuitivo que o Parlamentar que queira
produzir apenas o destaque de parte poderá votar contraria
mente à supressão de todo o dispositivo para, a seguir, votar
favoravelmente.

O SR. PRISCO VIANA - Sem prejuízo?

. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Exatamente.
Se houver rejeição de um dispositivo inteiro, é claro que o
destaque sobre parte dele es.tará prejudicado.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
'O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, sou autor de um do~ destaques
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,que vai ser apreciado em seguidll,.eferente, ao *19 do art.
19' Gostaria, para informar a posição da minha banlOada em:
relação....

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Eduardo Jorge, no momento da votação, darei a pàIavra
a V. Ex~ Agora estou anunciando toda a matéria.

O SR. EDUAR\\)O JORGE - Mas é exatamente sobre
isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDE'JTE (Ibsen Pinheiro) - Ao anunciar
esse destaque, darei a ,?alavra a V. Ex~

O SR. EDUARDO ~URGE - Sr.Presidente, quero falar,
pois o posicionamento ó \ nossa bancada vai depender disso.
Por favor, gostaria de sabt. r, com toda a clareza, se há destaque
que permita suprimir todo o art. 29 e todo o art. 39, porque
a bancada do Partido dos ~. rabalhadores está disposta a enca
minhar um acordo de votação para manter o art. 19, caso
seja possível rejeitar o conjunto dos artigos 29 e 39

Sr. Presidente, minha pergunta é simples: há possibi
lidade de rejeição dos artigos 29 e 39?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado
Eduardo Jorge, a pergunta de V. Ex~ se refere ao art. 29

ou ao § 29?

O Sr. Eduardo jorge - Aos artigos 29 e 39 Desejo saber
se há possibilidade regimental de rejeitá-los.

OSR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há um destaque
para todo o art. 29 , e, com relação ao art. 29 , há destaque
para a expressão final: "devendo encerrar suas atividades até
21 de abril de 1994". Há também um destaque para o art.
39 e os dispositivos seguintes e respectivos parágrafos.

Q SR. EDUARDO JORGE - Portanto, é para o art.
39 Mas, quanto ao art. 29, também há P9Ssibilidade da sua
supressão?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A primeira pos
sibilidade a ser apreciada aqui no plenário será a da supressão
integral. Se ela não ocorrer, será apreciada a possibilidade
da supressão parcial.

O Sr. Fernando Carrion - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. FERNANDO CARRION (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu nome.não foi registrado
no painel na votação anterior. Estava pacientemente espe
rando a minha vez, durante as intervenções anteriores, para
poder falar.

Registro o meu voto "não" na votação anterior.

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem y. Ex~

a palavra.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PD'r - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com relação ao destaque referente
ao art. 29, qual é o seu número e quem o solicitou?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O destaque
é exatamente do Deputado Eden Pedroso.

O SR. ÉDEN PEDROSO - Qual o número do destaque?

O S.& PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque para
votação em separado não ç n...umerado.

Há sobre';!Hue~(J~ftaquepara V9tação em separado
do Deputado J?den Pedroso.

O SR. PRESIDENTE (Ibseil Pinheiro) - Vamos passar
à votação.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) =-- Tem V. Ex~

a palavra. t/
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB...,..,... SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex~ que chame os Srs.
Deputados que se encontram nos gabinetes, uma vez que
iríamos votar imediatamente a questão do salário mínimo.
Mas a emenda constitucional será apreciada anres.

O que está sendo votado agora são os destaques para
yotação em separado da emenda que antecipa o plebiscito
para abril do próximo ano. O caput do artigo que estabelece
;a antecipação já fói ap!ovado.'vamos votar agora os destaques
para votação em separado, que têm a ver com outrQS dispo
sitivos da emenda constitucional. '

Trata-se de uma questão de enorme importância para
·0 País e para este Congresso. Assim, fazemos um apelo no
sentido de que todos os Deputados venham ao plenário para
a votação, que precisa de um quorum mínimo de 302 Parla
mentares.

Nesse sentido, quero dizer que o nosso empenho será
em manter o texto. O destaque para votação em separado,
que será votado em primeiro lugar, pretende suprimir o pará
grafo que estabelece que o sistema político aprovado no plebis
cito entrará em vigência em 1995, depois de encerrado o man
dato do atual Presidente da República. É evidente que é assim.

Se o parlamentarismo vencer no ano que vem, não entrará
em vigência antes de iniciado um novo mandato de Presidente
da República e encerrado o do atual. Esse parágrafo traz
o óbvio, mas é importante reafirmá-lo, para que não se pense
que esta Câmara e o Congresso pretendem promover algum
golpe de Estado com a entrada em vigência de um sistema
diferente do atual, antes de terminado o mandato do Presi
dente Collor.

Por isso, vamos votar "sim ,que significa recusar o desta
que para votação em separado, mantendo o texto que afirma
que o sistema escolhldo pelo povo brasileiro no plebiscito
de abril entrará em vigência a partir de janeiro de 1995.

Peço a V. Ex~ que chame os Srs, Deputados e procure
esclarecer o conteúdo daquilo que será votado. .

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a'palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria é de fundamental
importância para a Casa. A título de esclarecimento, peço
a V. Ex~ que se posicione a, respeito do primeiro destaque
que será votado, a fim de podermos orientar melhor nossa
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
do Plenário. Vou apregoar a matéria em votação.

O Sr. José Dutra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex· o registro da
minha presença na votação anterior. O meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a Mesa
o seguinte Requerimento:

Senhor Presidente
Nos termos regimentais requeiro Destaque para votação

em separado do § 19 do art. 19 do Substitutivo à PEC n9

51-B, de 1990, do Sr. José Serra.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992.

Éden Pedroso, Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PC
. do B - Célio de Castro, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou apregoar
a matéria em votação.

Destaque para votação em separado do § 19 do art. 19

do Substitutivo, que reza o seguinte:
"Art. 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

§ 19 A forma e o sistema de governo definidos
pelo plebiscito terão vigência em 19 de janeiro de 1995."

Vai ser votada a matéria.
Os Srs. Deputados que pretendem a manutenção do texto

votarão "sim", e os que pretendem a supressão do dispositivo
votarão "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
<;, vra aos Srs. Líderes, para encaminhamento de votação.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex. acaba de ler
o texto do destaque pretendido. Ora, é inquestionável que
a Constituição fixa a duração do mandato em cinco anos,
e não creio que esta Casa deseje alterar a duração do mandato
do atual Presidente da República. Não se pensa nisto.

Entretanto, se aprovarmos um destaque que suprima esta
afirmativa que está no texto, passará a haver realmente a
dúvida. Por que o Congresso Nacional estará suprimindo o
mandato do Presidente da República ao dizer que ele termi
nará em janeiro de 1995? Com tal supressão, passará a haver
incerteza quanto à duração do mandato do atual Presidente
da República, repito. Como não queremos dúvida quanto
a esse assunto, vamos votar "sim", para que se mantenha
o texto e para reafirmar o que já está na Constituição.

O SR. GERSON PERES (PDT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a nossa bancada orienta o voto
"sim", porque acho imprescindível que seja fixada a data
do início da vigência do parlamentarismo no País, após apro
vado pelo plebiscito, a fim de que o Governo, os Governos,
ou os interessados não venham a procrastinar a vigência do
parlamentarismo por uma ou outra situação, por uma ou outra
circunstância ou conveniência.

Portanto, é necessário e indispensável que a data seja
prefixada na Constituição, porque nesse caso ninguém poderá
ir contra a determinação constitucional.

Se queremos o parlamentarismo, vamos fazê-lo de manei
ra clara, tansparente, correta e com data marcada, para que
toda a Nação saiba que realmente vai entrar numa nova fase,
numa nova era, com novo sistema de Governo.

O PDS, pela sua Liderança, vota "sim".

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDS - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT se posicionou contra esta

proposta de emenda constitucional que antecipa o plebiscito.
Várias são as razões que levaram o partido a assumir tal posi
ção, mas uma delas é que esta não é matéria prioritária para
o povo brasileiro. O Congresso Nacional, neste momento difí
cil da vida nacional, deve debruçar-se sobre os problemas
que efetivamente estão afligindo os trabalhadores, os aposen-

. tados, enfim, toda a população brasileira..
Hoje esta sessão está a demonstrar que o PDT tinha

razão: estamos aqui para votar o projeto de fixação do salário
mínimo, e as elites querem discutir parlamentarismo. O PDT
declara-se em obstrução a esta votação.

OSr. Roberto Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex•
a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presidente, inda
go de V. Ex· se será facultada a palavra ao Relator do substi
tutivo para, em cada caso, emitir parecer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex. tem
preferência na hora da inscrição.

O SR. ROBERTO·MAGALHÃES - Neste caso, solicito
minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem y. Ex·
a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Relator do substi
tutivo, o meu parecer é contrário ao destaque, ou seja, pela
manutenção do texto, pelo voto, "sim". E a razão é a seguinte:
nós, que defendemos o parlamentarismo, e mesmo aqueles
que não são parlamentaristas, não queremos que após o plebis
cito se instaurem no País campanhas pelo "parlamentarismo
já", porque entendemos que isso seria um golpe. Queremos
o parlamentarismo implantado pela vontade soberana do povo
brasileiro, independentemente de soluções apressadas ou.
emergenciais.

Portanto, votamos favoravelmente à manutenção do §
19 do art. 19 , o qual estabelece que, havendo o plebiscito,
como haverá, e se for aprovado o regime parlamentarista,
este só entrará em vigor a partir de 19 de janeiro de 1995,
ou seja, a partir do primeiro dia de vigência do mandato
do futuro Presidente da República, sucessor do atual.

Portanto, nosso voto é "sim", contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator tem
parecer favorável ao texto.

O Sr. Célio de Castro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PSB, desde o princípio, mani
festou-se contra a an~ecipação do plebiscito porque via nessa
proposta um mecanismo para se reformar a Constituição em
vigor, para revogá-la naquilo que ela tem de mais importante:
os direitos dos trabalhadores, a soberania nacional e os direitos
e garantias individuais.

Por isso, o Partido Socialista Brasileiro, partido de cujo
programa - advirto - consta o parlamentarismo, declara-se
em obstrução e retira-se do plenário.



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 30 7745

o Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nota-se a preocupação de diver
sos Líderes com a manutenção do § 19 do art. 19 para impossi
bilitar um golpe de Estado em nosso País.

Verifica-se, portanto, que há diversos setores "parlamen
taristas", entre aspas - e digo entre aspas porque é nebuloso
esse parlamentarismo que hoje está sendo proposto em nosso
País - preocupados com o Presidente Collor e, por isso,
acham que devemos votar pela manutenção do § 1" do art.
19, segundo o qual o parlamentarismo s6 entra em vigor depois
de cumprido o seu mandato.

Nossa preocupação principal é outra. Não é com um golpe
contra Collor, mas com um golpe contra a Constituição brasi
leira, porque o que está em pauta é o que veio sorrateiramente
embutido nesta emenda, é algo não muito claro.

Hoje de manhã, dizia-se na reunião de Líderes que não
era uma proposta de Governo, tampouco da Oposição. E
se não é do Governo e não é da Oposição, não sabemos
de quem é essa proposta. O certo é que ela aparece criando
a Assembléia de Revisão Constitucional, assembléia essa que
não está prevista na Constituição. A Constituiçáo diz que
haverá revisão constitucional limitada, a ser feita pelo Con
gresso, de maneira unicameral. De repente tudo isso é mudado
e aparece uma Assembléia de Revisão Constitucional, que
será uma nova Constituinte.

Sr. Presidente, estamos preocupados justamente porque,
na Constituinte de 1988, em nenhum instante decidimos que
deveria ser constituída, dentro de cinco anos, nova Consti
tuinte, com poderes ilimitados, para fazer o que bem quisesse
e bem entendesse.

Fala-se também que será constituída uma Comissão de
Revisão Constitucional. Quanta novidade, Sr. Presidente! É
a tradicionalmente chamada Comissão Constitucional, consti
tuída para elaborar um novo texto da Constituição.

Queremos alertar os Srs. Deputados. Além do risco de
golpe contra o Governo Collor, existe ainda uma série de
outros riscos - riscos de a Constituição em vigor ser golpeada
profundamente, manipulada, alterada totalmente, com a cria
ção de uma Assembléia de Revisão Constitucional ilegal, não
prevista na Constituição. Por conseguinte, quer-se, também,
com essa votação, estabelecer-se no Brasil uma fraude consti
tucional, uma Constituinte sorrateiramente votada por um
Congresso que não foi eleito para tanto.

Sr. Presidente, n6s, do PC do B, conclamamos os demais
partidos progressistas, os partidos democráticos, os partidos
sérios, os partidos que votaram nesta Casa a Constituição
de 1988 a que não dêem guarida a esta manobra, um tanto
quanto sorrateira, contra Collor e, mais do que isso, contra
a Constituição brasileira. Achamos que os partidos não devem
votar, que o quorum de 302 Deputados não deve ser atingido,
J:uma atitude de defesa da Constituição brasileira, que todos
aqui devem tomar.

O PC do B, ao fazer esta conclamação, declara-se em
obstrução. Não participará da votação e espera que os partidos
progressistas, especialmente, não se deixem envolver nessa
cantilena um tanto quanto juridicista, que não tem nada a
ver. Isso é um golpe contra os trabalhadores do nosso País,
é um golpe contra a nacionalidade, é um golpe contra o Brasil
e as instituições.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco entende que tanto
o regime de governo quanto a política salarial são importantes
para o País. Nesse instante, o Líder Luís Eduardo está tentan
do um entendimento com as demais Lideranças, no que diz
respeito à política salarial. Quanto à matéria que está sendo
votada neste instante, o Bloco acompanha o parecer do Rela
tor. Assim sendo, votamos "sim" pela manutenção do tex.o.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY· (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. JOÃO MENDES (PTB - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB, considerando o parecer
do Relator, o momento político nacional, a estabilidade e
a governabilidade, vota "sim".

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores julga
uma nulidade esse § 19 , em termos de garantia jurídica do
mandato do Presidente da República, pois a qualquer mo
mento pode Ser apresentada outra emenda constitucional. Isso
é evidente. O Partido dos Trabalhadores,'em função de uma
qu~s~ão que ~ons.idera ampla e mais complexa, que é a pr6pria
reVlsao constItuciOnal, estava disposto a fazer o seguinte acor
do: retirando-se os arts. 29 e 39 , concordaríamos em aprovar
o art. 19 e seus parágrafos e, numa outra oportunidade, em
outra emenda constitucional, discutiríamos questões referen
tes à chamada revisão constitucional. Mas infelizmente, apesar
do esforço da Deputada Sandra Cavalcanti, do Deputado
Ulysses Guimarães e de outros, esse acordo não pôde ter
respaldo seguro, para que tivéssemos certeza quanto à retirada
dos arts. 29 e 39 , com isso retirando-se de pauta a revisão
constitucional, e garantíssemos uma discussão mais profunda
da questão. E o PFL, o Bloco e o Líder do Governo não
têm condições, segundo me informaram de em plenário
se comprometerem, com a retirada dos arts. 2; e 3° '

O PT, portanto, mantém a sua posição original: vota
"não" e se coloca em obstrução, pedindo a retirada de sua
bancada do plenário.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PL reçomenda
o voto "sim" à sua bancada.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos a votação ante
rior argumentando que esse era um artigo desnecessário, por
que o mandato presidencial encerra-se em 19 de janeiro de
1995; e esse dado é de fundamental importância, porque não
há regime democrático sem respeito à periodicidade dos man
datados. Qualquer alteração s6 pode ser feita pelo povo, que
é soberano. Fora disso, é golpe, seja constitucional, seja con
gressual, seja os famosos pronunciamentos militares, que sem
pre tivemos no Brasil.

Essa posição do Partido Popular Socialista foi clara, mas,
como está, mesmo desnecessário o artigo, a sua retirada signifi
caria, pelo menos, a abertura da discussão de que aqui se
votou contra um preceito que respeitava o princípio constitu
cional da periodicidade dos mandatos. Temos que ser claros.
E isso não envolve partidos sérios, partidos honestos, pois
todos são. Nenhum é mais do que o outro. O que se tem
de afirmar é que o mandato presidencial tem que ser respei
tado. Não gostamos deste Governo. Votamos contra ele. É
um dos piores Go):ernos que este País já teve, mas é necessário
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o respeito constitucional, se quisermos construir uma demo
cracia entre nós. (Palmas.)

Por isso, votamos "sim", para que se mantenha o texto
e não se tenha nenhuma dúvida de que os parlamentaristas
deste País não estão querendo criar um parlamentarismo de
franquia. Querem o parlamentarismo proposto na Assembléia
Nacional Constituinte, com respeito à Constituição, aos man
datos, para que amanhã o regime seja respeitado pela Nação.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS recomenda o voto "sim".

A SRA. REGINA GORDILHO (PDT - RI. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim", que significa
a manutenção do texto. É preciso eliminar qualquer dúvida
a respeito da duração do mandato do Presidente da Repú~lica.

Na verdade, como foi dito aqui, esssencialmente, este dlSpO
sitivo não é importante para o texto, mas a sua supressão
abriria o absurdo debate a respeito da duração do mandato
presidencial. Inclusive, todos aqueles que querem a anteci
pação do plebiscito devem querer a permanência deste pará
grafo, que estabelece que o sistema de governo escolhido
pela população terá vigência a partir de janeiro de 1995.

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes da vota
ção, uma comunicação importante. O Senador Mauro Bene
vides, Presidente do Senado Federal, informa à Casa, aos
Deputados e Senadores aqui presentes que a sessão solene
destinada a homenagear a memória de Tiradentes, o Mártir
da Pátria, em face da quantidade de matérias relevantes que
constam da pauta da sessão de hoje, fica adiada para a próxima
quarta-feira, às 17h30min.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, para completar o esclarecimento
prestado por V. Ex', deve ser dito que os integrantes da Frente
Parlamentar Nacionalista, que estão promovendo a comemo
ração do bicentenário da morte de Tiradentes, para possibilitar
a votação do projeto de salário mínimo hoje, sugeriram ao
Presidente Mauro Benevides que adiasse a sessão de home-
nagem. . .

Infelizmente, os autores da emenda constltuclOnal que
agora está sendo votada não tiver~~. a mesma ~titude, ?~o
dispensaram essa votação para posslblhtar a votaçao do salano
mínimo hoje. .

Sr. Presidente, esta cobrança tem de ser felta, porque
a votação dessa emenda constitucional que antecipa o plebis
cito é muito longa. Há muitas controvérsias sobre ela e poderá
não acontecer a votação do salário mínimo hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de que se
inicie a votação pelo sistema eletrônico.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO -(PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como Deputado, quero comunicar
a V. Ex' e à Casa que, por uma questão de disciplina, acato
a decisão da minha bancada e da minha Liderança. Comunico
a V. Ex' e ao Plenário que divirjo da decisão da minha Lide
rança e da minha bancada, mas vou cumpri-la. Oportuna
mente registrarei a minha posição junto à Mesa.

-;,

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início
a votação nominal pelo sistema eletrônico"

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco recomenda o voto
"sim".

O Sr. Maurílio Ferreira Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB - 'pE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para esclareci
mento. Quero ficar em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre D;~u

tado, V. Ex' vota "não" '. vota "sim'.' ou se retir~ do plenano;
A obstrução é prerrogatlva de partldo. O partldo de V. Ex·
está votando "sim".

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Mas estou em
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que se encontram nas bancadas queiram registrar seus
códigos de votação.

A Mesa pede aos Srs. Deputados, mesmo àqueles que
se encontram em obstrução, que, por favor, não obstruam
o corredor central do plenário.

A Mesa esclarece aos Srs. Deputados que os que forem
favoráveis ao texto votarão "sim". Este é o parecer do Relator.
Os que forem contrários votarão "não".

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos. Os
Srs. Deputados que se eJl.contram nas banc~das queiram acio
nar simultaneamente o botão preto do pamel e a chave sob
a bancada, até que as luzes do posto se apaguem.

(Processo de votação)

O Sr. Carlos VirgJ.1io - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V Ex'
a palavra.

O SR. CARLOS VIRGÍLIO (PDS - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar que,
por engano, votei "não". Meu voto seria "sim".

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.
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o SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, fazemos um apelo aos parlamen
taristas do PT para que venham votar conosco. O PDS vai
ajudar a derrubar o art. 31'.

Tornamos a pedir aos parlamentaristas do Paitido dos
Trabalhadores, que q.terem nosso apoio para derrubar o art.
39, que venham nos ajudar agora. Vamos votar pela retirada
do art. 39• Pediríamos ao PT, que terá o nosso apoio para
a derrubada do art. 39, que venha nos compensar com seus
votos nesta votação.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero pedir aos Parlamentares do
PSDB, que não votaram que venham votar, e que votem

, "sim". Esta é a orientação da Liderança.
Quero também fazer um apelo aos Parlamentares que

se encontram em seus gabinetes para que venham votar, por
que estamos apreciando uma questão muito importante para
o Congresso, para o País e para o nosso futuro. Trata-se
de manter O § 19 do art. 19, da emenda à Constituição que
antecipa o parlamentarismo, que já foi ap~ovada na sua essên
cia. O § 19 do art. 19 , que deve ser mantido, estabelece que
se for escolhido o sistema parlamentarista, este somente entra
rá em vigência em janeiro de 1995.

O Sr. Gérson Peres - Sr. Presiderite, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. GÉRSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, reitero aos Srs. Parlamentares que
se abstenham de votar, não apenas em defesa do Governo
Collor - ameaçado, sem dúvida - mas em defesa sobretudo
da Constituição brasileira. Quer-se criar uma Assembléia de
Revisão Cosntitucional que não está prevista na Constituição
brasileira, ao se pretender antecipar o plebiscito. Ou seja,
por uma manobra aparentemente técnica, impõe-se o País
uma nova Constituinte, que não foi eleita.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa quer
comunicar aos Deputados Haroldo Lima e Maurílio Ferreira
Lima que está determinando a inclusão de ambos na lista
dos presentes para efeito de quorum, uma vez que a obstrução
não se faz no microfone de apartes.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, fui o Depu
tado do PC do B que recomendou a obstrução, e estou aqui
para que meu voto seja ouvido. Posto que ~quorum foi at~ngi

do, orientamos os Parlamentares que estao em obstruçao a
votarem "não".

O Sr. Mauriei Mariano - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra. \

O SR. MAURICI MARINO (Bloco - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, retifico o meu voto, é "sim".

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero agradecer ao PT que está
começando a votar agora, e que atendeu ao nosso apelo.
Vamos votar "sim". O Líder Luís Eduardo deve convocar
seus liderados para virem completar a votação.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' permitiu que
o Deputado Haroldo Lima fizesse um inflamado discurso em
favor do destaque. Permita-me esclarecer que nós, neste mo
mento, estamos votando apenas a duração do mandato do
Presidente da República. Não estamos votando nem o art.
29 nem o art. 39 E o que afirmamos? Devemos manter o
texto para não ficar dúvida quanto à duração do mandato
do Presidente. Se retirarmos esse dispositivo, haverá uma
discussão sobre a duração do mandato. Muitos poderão enten
der q'ue ele deve ser menor, mas outros poderão entender
que ele deve ser maior. Portanto, devemos deixar o texto
como está, para que fique es.tabelecido que o mandato que
se deseja é o previsto na Constituição, de cinco anos.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero declarar que o Partido dos

, Trabalhadores suspende a obstrução e vota "não".

O Sr. Celso Bernardi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CELSO BERNARDI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, por equívoco, abstive-me de
votar, mas o meu voto é "sim". '

O Sr. Maurílio Ferreira Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex.
a palavra. '

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não me encontro
mais em obstrução. Votarei "não".

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex.
a palavra.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, que estava em obstrução,
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen P,inheiro) - A Mesa apro
veita a oportunidade do plenário cheio para lembrar que todas
as votações referentes a esta matéria serão nominais e que ,
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na Ordem do Dia consta ainda votação de matéria da maior
relevância e importância para o trabalhador brasileiro, que
é o projeto que estabelece o novo salário mínimo. Portanto,
os Deputados deverão ficar no plenário até o esgotamento
da pauta, mesmo por que este é o nosso trabalho.

A Sr' Irma Passoni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, tentei registrar, por três vezes,
o meu voto, e o painel não o registrou. Meu voto é "não".

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar minha presen
ça. Não participarei da votação, pelas razões que já tive opor
tunidade de expor à Casa quando do encaminhamento da
votação da emenda constitucional.

Nós a consideramos inconstitucionaL inoportuna e desne
cessária.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex'

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PSDB,
convoco os Deputados do partido que ainda não votaram
que o façam. Esta votação exige um quorum muito alto.

É muito importante que os Parlamentares venham votar
segundo sua consciência. A diretriz para os Parlamentares
do PSDB é votar "sim", para manter o texto da emenda
tal como está, ou seja, que o sistema escolhido no plebiscito
só tenha vigência a partir de janeiro de 1995.

Vença o parlamentarismo ou permaneça o presidencia
lismo, só depois do mandato do atual Presidente da República
a decisão será cumprida.

Por isso, nosso voto é "sim".

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavr.
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é evidente que a emenda já foi
aprovada. Uma emenda que "chove no molhado", porque
quer garantir exatamente o que já está garantido: o mandato
do atual Presidente da República. Como o quorum já foi
alcançado, a emenda está praticamente aprovada e há outras
matérias para serem votadas, pediria a V. Ex' que passasse
para o segundo item da pauta.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
~ palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos compa
nheiros do Bloco que ainda não estão no plenário que compa
reçam e votem "sim". pois esta é uma matéria da maior impor
tância para o País.

O Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedimos
a todos os Deputados do PSDB que ainda não votaram que
o façam. A recomendação do partido é para que votem "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queremos reiterar que a orien
tação do PC do B é no sentido de que os Deputados votem
não em defesa do Governo CoJlor, mas em defesa da legali
dade do seu mandato e basicamente em defesa da Constituição
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais nenhum Sr. Deputado que pretenda votar, a Mesa vai
encerrar o processo de votação.

Está encerrada a votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM: 319
NÃO: 83
AnSTII.NçAO: 7
TOTAl.: 409

O § 10 do art. 10 do Suhlltitutivo da Comill~oF.!'Ipe
cial à PF.C nO 51-B/<)() foi aprovado. Prejudicado o destaque
no mesmo sentido do Deputado José Dirceu.

VOTARAM OS SPNTTORT?S DPprrrADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Avenir RO!\3 - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
Jono Fagundcs - Sim
Júlio C<"lhral - Sim
Ruhen Bento - Sim
Teresa Jucá - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - Não
Eraldo Trindadc - Sim
FátifTUI Pelacs - Sim
Gilv dorges - Sim
I.ounval Freitall- Não
Murilo Pinheiro - Sim
S6rgio Barcellos - Sim.

Pará

Alacid Nunell - Sim
Carlos Kayath - Sim
Dominv;rni .1 uvcnil - Sim
Eliel Rodrigues - Sim
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Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Ilermínio Calvinho - Sim
Ililrtrio Coimhra - Sim
.TOfl~ Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mfírio Martinn - Sim
Nkian Riheiro - Sim
Oflvaldo Melo - Sim
Paulo Rorha - Não
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Nao
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Átila I,ins - Sim
Beth Azize - Ntlo
Euler Riheiro - Sim
(~zio Ferreira - Sim
Jooé Dutra - Sim
Rirardo Moraes - Sim.

RondOnia

Antônio Morimoto - Sim
C.arlon Camurça - Sim
Maurício CaliJClo - Sim
Nohcl Moura - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândido - Sim
Reditário Caltsol - Sim.

Acre

Adelaidc Ncri - Sim
Célia Mendes - Sim
Jo.'\o Maia - Sim
Jono Tota - Sim
Mauri Sérgio - Sim
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Edmundo Galdino - Sim
Freire Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Sim
Melquiades Neto - Não
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranhão

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Sim
Costa Ferreira - Sim
Francisco Coelho - Sim
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
Josê Burnett - Sim
Jooê Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Souza - Sim
Pedro Novais - Sim
Roseana Sarney - Sim.

Ceará

Antônio doo Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Olrlos Virgfiio - Não
Edson Silva - Não
Gonzaga Mata - Sim
Jack.'lon Pereira - Sim
José I,inhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro T,andim - Sim
Sérgio Machado - Sim
Uhiratan Aguiar - Sim
Virente Fialho - Sim.

Piauf

B. Sá - Sim
Jesus Tajra - Sim'
João Henrique - Sim
Jos~ Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Abstençtlo
-Mü~'lã Demes - Sim
Paes Tandim - Não
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
I.aíre Rooado - Sim
Ney Lopes - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Franeinco Evangeliflla - Sim
Ivan Hurity - Sim
José Luiz Clerot - Sim
Lúcia Braga - Não
Robson Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Riheiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Gilson Machado - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
João Colaço - Sim
Jooé Carlos Vasconcellos - Sim
Jooé Mendonça Bezerra - Sim
Jooé Moura - Sim
Jooé Múcio Monteiro - Sim
T,uiz Piauh)'lino - Nl\o
Maurtlio Ferreira T.ima - Não
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Mllviacl Cavalcanti - Sim
Miguel Arrae~ - Nlto
Nil~n Gibson - Sim
OIlvaldo C.oclho - Nlto
Pedro C.arrea - Sim
Renildo C.nlheiros - Nlto
Ricardo Heráclio - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto MagalMes - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Wil~n Campo!! - Sim.

AJag08l

AntOnio Holanda - Sim
Augusto Faria!! - Sim
Cleto Falcão - Sim
José Thomaz NonO -- Sim
I uiz Danta!! - Sim
Mendonça Neto - Nlto
Olavo Calheiro!! -Sim
Roherto Torres - Sim
Vit6rio Malta - Sim.

Sergipe

Dcnedito de Figueiredo - Sim
Clconâncio Fonseca - Sim
Djcnal Gonçalves - Sim
11vcraldo de Olivcira -- Sim
JerÔnimo Reill - Sim
José Tele!! - Sim
Mcs.~ia!l G6is - Sim
Pedra Valadares - Sim.

Bahia

Alcides Modcllto - Nao
Henito Gama - Sim
Bcraldo Boaventura - NElo
Clúvill A!lllill - Não
Fraldo Tinoco - Sim
Genehaldo C.arreia - Sim
Haroldo Lima - Não
Jabell Ribciro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo ('arneira -- Sim
Jaquell Wagner - Não
Jooo Almeida - Sim
Jooo Carloll Bacelar - Sim
Jonival Lucall - Sim
Jorge Khoury - Sim
Jmé earloll Atcluia - Sim
José Falcão - Sim
José I.ourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Leur l.amanto - Sim
Luf.~ Eduardo - Sim
I.uiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Manoel C.astro - Sim
Nestor Duarte - Sim
Prisco Viana - Sim
Ribeira Tavare!! - Sim
Sér~io Brito - Sim

Sérgio Gaudenzi - Nlto
Tourinho J)anta~ - Sim.

Minas Gerais

Aéeio Neves - Sim
Agostinho Valente - Não
Aloisio Vasconcelos -- Sim
Annibal Teixeira - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Camilo Machado -- Sim
Célio de Ca~tro -- Não
Edmar Moreira -- Não
F.lias Murad -- Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Genêsio Bernardino -- Sim
Getúlio Neiva -- Sim
Humberto Souto -- Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
Irani Barbosa - Não
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Abstençao
João Rosa -- Sim
José Delato -- Sim
José Geraldo -- Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
José UIis.~ll de Oliveira -- Sim
Lael Varella - Sim
Leopoldo Bes.~ne - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Maurício C.ampos - Sim
Odelmo Leão - Sim
OIlmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Romano - Sim
Pauto Delgado - Não
Paulo Ileslandcr - AblltençElo
Raul Belém - Sim
Romel Anfllio - Sim
Ronaldo Perim - Sim
samir Tannúll - Sim
sandra Starling - Não
saulo C.aelho - Sim
Tilden Santiago - NEla
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
WiI~n Cunha -- Sim.

Espl"rito Santo

Alofzio Santo.~ - Não
Etevalda Gra!l.~i de Meneze!! - Sim
Jono Baptista Motta - Sim
Jonell Santoll Neves - Sim
Jório de Barros - Abstençao
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Valadao - Sim.
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Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Sim
Benedita da Silva - Não
Carlos Santana - Não
César Maia - Sim
Cidinha Campos - Não
Edésio Frias - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
Jeao Mendes - Sim
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
Laprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Ramos - Não

Regina Oordilho - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto JcfferROn - Não
Rubem Medina - Sim
Sandra C..avalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Siml\o SeR.'1im - Sim
Vivaldo Barhosa - Não
Vladimir Palmeira":: Não
Wanda Reis - Sim.

SAo Paulo

Alherto Goldman - Sim
Alberto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Não
Alofzio Mercadante - Não
André n(mas,'1i - Sim
Antônio Carlol! Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Ary Kara - Sim
C.ardollO Alves - Sim
Delfim Netto - Sim
Dioj!o Nomura - Sim
Eduardo.Jorge - Não
Ernesto Oradella - Não
Fuelydes Mello - Sim
Fábio Meirl'llcs - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Gastone Righi - Sim
Geraldo Akkmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
JI~lio Bicudo - Não
Ilélio Rosal! - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cieote - Não
José Dirceu - Não
José Genofno - Não
JOllé Maria Eymael - Sim

José Serra - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu lha - Sim
l.iherato C.aboclo - Não
I.uiz Carlos Santos - Sim
I.uiz Ou!\hiken - Não
Magalhae!l Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim
Maurici Mariano - Não
Mende!l Botelho - Sim
Nelwn Marquezelli - Sim
O~valdo Stecca - Sim
Paulo l.ima - Sim
Pedro l)avAo - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Ahstenção
RohllOn Tuma - Sim
S610n Borges dos Reis - Sim
Tuga Angcraml - Sim
Ulys,'lCs Guimarães - Sim
VadAo GomeI! - Sim
Valdemar COllta - Sim
Walter Nory - Ahstenção.

Mato Grosso

Augul!tinho Freitas - Sim
Jono Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto C.arvalho - Sim
Chico Vigilante - Não

Rurides Brito - Sim
Maria Laura - Não
Os6rio Adriano - Sim
Sigmaringa seixas - Sim.

GaiAs

Alano de Freitas - Sim
Antônio Jesus - Sim
Antônio Faleiros - Sim
Délio Braz - Sim
João Natal - Sim
I.ázaro narhosa - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa Cruz - Sim
Pedro Abrão - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
7.é Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul

RIf.'1io Curvo - Sim
George Takimoto - Sim
José Elial! - NãQ
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Nelson ('rnu o" Não
Valter ~Jereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná
Abelardo T.upion - Sim
Antônio Barbara - Não
Antônio Veno - Sim
Basflio Villani - Sim
Carlos Roberto Massa - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Não
F,désio Pa!l.'los - Não
f~lio DaUa-Vecchia - Não
Ivânio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
I_uiz Carlos ITauly - Sim
Matheus Iensen - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Não
Renato JohnsllOn - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno...;; Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
WilllOn Moreira - Sim.

Santa Catarina

Ângela Amin - Sim
C..ésar Souza - Sim
D~rcio Knop - Não
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
Luci Choinacki - Não
Luiz ITenrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de ('.anto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - Sim
Antônio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Azambuja -:- Sim
Carlos Cardinal - Não
CelllO Bernardi - Sim
Fden Pedraso - Nilo
Fernando ('.arrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Sim
Ihsen Pinheiro - Ab!ltenção
João de Deull Antunes - Sim
Jorge lJcqued :.. Sim
I.uf.'l Roherto Ponte - Sim

Mendcll Ribeiro - Sim
Nel!lon Johim - Sim
NelllOn Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
O!lvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Não
Telmo Kirllt - Sim
Valdomiro T.ima - Não
Victor Faccioni - Sim
WilROn Müller - Não

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque para votação em separado, de cujo conteúdo
o SI. Secretário dará conhecimento à Casa.

É lido o seguinte requerimento

"SI. Presidente, requeiro destaque para votação
em separado dos §§ 29 e 39 do art. 19 do substitutivo
ao Projeto de Emenda Constitucional n9 51, de 1990.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Depu
tados Prisco Viana, Eden Pedroso, Líder do PDT e
José Luiz Maia, Líd.er do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos votar
o destaque para votação em separado dos §§ 29 e 39 do art.
19•

Art. 19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito,
inclusive sobre a gratuidade da livre divulgação das formas
e sistemas de governo, através dos meios de comunicação
de massa concessionários ou permissionários de serviço públi
co, assegurada igualdade de tempo e paridade de horários.

§ 39 A norma constante do parágrafo anterior não ex
clui a competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir
instruções necessárias à realização da consulta plebiscitária.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex~

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, para encaminhar, o que me abre
a aportunidade de falar.

Quero requerer a V. Ex~ a retirada do destaque. Não
que se haja consolidado em mim uma convicção definitiva
a respeito da constitucionalidade deste dispositivo. Continuo
imaginando que ele é inconstitucional, que retira uma compe
tência dada pela Constituição e pelos Constituintes ao Tribunal
Superior Eleitoral. Entretanto, retiro o destaque, até para
facilitar o processo de votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex\ nobre
Deputado Prisco Viana, requer a retirada do destaque para
votação em separado dos §§ 29 e 39 do art. 19

Retirado o destaque.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (POT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu também fui autor desse desta
que, dei apoiamento.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O autor do
destaque é o Deputado Prisco Viana, e V. Ex' deu apoia
mento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque do Deputado Eden Pedroso, de cujo conteúdo
o Sr. Secretário dará conhecimento à Casa.

É lido o seguinte requerimento.

"Sr. Presidente, nos termos regimentais, requeiro
destaque para votação em separado do § 29, do art.
19 , do substitutivo à Emenda Constitucional n9 51-B/9Ü,
do Sr. Deputado José Serra.

Sala das Sessões, 2S de março de 1992.
- Eden Pedroso, Líder do PDT; Aldo Rebelo,

Líder do PC do B; e Célio de Castro, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Eden Pedroso, V. Ex' mantém o destaque para o §
29 do art. 19?

O Sr. Eden Pedroso - Mantemos o destaque.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presidente, na
qualidade de relator, peço a palavra para emitir parecer sobre
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou conceder
a palavra a V. Ex' depois de apregoar a matéria em votação.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, parece-me
que há um equívoco dos presidencialistas. Independentemente
das posições, parece-me que o debate, via meio de comuni
cação social, é de fundamental importância, tanto para os
parlamentaristas, que estão querendo antecipar o plebiscito,
como para os presidencialistas, que querem poder debater. ..

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Ro
berto Freire, ainda não anunciei a matéria. Darei a palavra
a V. Ex' a seguir. O Relator tem preferência.

O autor do destaque disse que o mantém, e vou apregoar
a matéria.

Votação, em separado, do § 29 do art. 19 do substitutivo.
Art. 19 .

§ 29 A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito,
inclusive sobre a gratuidade da livre divulgação das formas
e sistemas de governo, através dos meios de comunicação
de massa concessionários ou permissionários de serviço públi
co, assegurada igualdade de tempo e paridade de horários.

Com a palavra o Relator.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o parecer do Relator
é pela manutenção do § 29 do art. 19 , que dispõe o seguinte:

.,A lei poderá dispor sobre a realização do plebis
cito, inclusive sobre a gratuidade da livre divulgação
das formas e sistemas de governo, através dos meios
de comunicação de massa concessionários ou permis
sionários de serviço público, assegurada igualdade de
tempo e paridade de horários."

Sr. Presidente~ este dispositivo é fundamental. Ele é ge
nuinamente democrático. Primeiro, porque restitui a esta Casa
a prerrogativa de regular o plebiscito. Foi um equívoco", data
maxima venia da Constituinte somente conceder à Justiça Elei
toral compétência para regular o plebiscito. Foi uma capitis
diminutio que não se justifica e que este dispositivo pretende
restaurar.'

Sr. Presidente, além disso, o dispositivo dá direito de
uso gratuito dos meios de comunicação para divulgação das
formas de governo, que não está prevista na Constituição.
Se cair o dispositivo, não vamos ter acesso aos meios de comu
nicação.

Por estas razões, o parecer do Relator é tranqüila e con
victamente pela manutenção do § 29 do art. 19 do substitutivo
à Propoista de Emenda Constitucional n9 SI/B, de 1990.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores reco
menda o voto "sim", pela manutenção do § 29 do art. 19

O SR. JESUS TAJARA (Bloco - PJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco orienta sua bancada a
votar "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador. ) - Sr. Presidente, retiramos o destaque para votação
em separado do § 29 do art. 19

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirado o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque para votação em separado, de cujo teor o Sr.
Secretário dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, nos termos regimentais, requeiro
destaque para votação em separado do art. 29 do substi
tutivo à Proposta de Emenda Constitucional n9 51-B,
de 1990.

Sala das sessões, 25 de março de 1992.
- Deputado Eden Pedroso."

Art. 29 Os membros do Congresso Nacional reunir-se
ão e instalarão a Assembléia de Revisão Constitucional, pre
vista no art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, em 6 de outubro de 1993, devendo encerrar suas ativida
des até 21 de abril de 1994.

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, há um destaque para votação
em separado referente à expressão "21 de abril". Indago de
V. Ex' se o destaque ora em votação, caso seja rejeitado,
prejudica o destaque seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece que, se o texto for mantido, o destaque referente à parte
será apreciado.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Será apreciado?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Naturalmeqte.

O SR. ISRAEL PINHEIRO· Faço, então, um apelo ao
eminente Líder do PDT para que retire esse destaque e colo
que em votação o destaque seguinte, já que S. Ex' demonstra
tanta boa vontade, para que não se impossibilite a votação
do salário mínimo.
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É o apelo que faço ao Líder do PDT.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDEr~TE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR.,EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não posso atender ao apelo do
Deputado Israel Pinheiro, porque foi feito apelo também para
que fosse invertida a pauta, a fim de votarmos primeiro o
salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece. O destaque é para votação em separado do art. 29 Há
sobre a mesa requerimento de destaque referente à parte
final do mesmo artigo, à expressão "devendo encerrar suas
atividades até 21 de abril de 1994".

Na hipótese da manutenção do texto, isto é, da rejeição
do destaque que se votará agora, votar-se-á, em seguida, o
destaque para a referida expressão.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

,O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dso Trabalhadores votará
pela retirada do art. 29• Era esta a proposta original do nosso
acordo, que a questão da revisão fosse discutida com mais
vagar em outro projeto.

O Partido dos Trabalhadores, não tendo sido atendido
na sua pretensão por parte dos Líderes do Governo e do
Bloco, e, mais ainda, sabendo que o PDT havia pedido um
prazo de dois dias para discutir este assunto, podendo inclusive
se somar a este acordo - pedido que também não foi atendido
- continuará lutando pela retirada do art. 29 •

Portanto, votaremos "não".

OSr. Roberto Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na qualidade de Relator,
emito parecer contrário ao destaque, pela manutenção do
art. 29, pela razão seguinte: do jeito que está o art. 39 das
Disposições Transitórias da Carta de 1988, a revisão constitu
cional é sine die, não tem data para começar nem para termi
nar. Não tenho dúvida de que querem a revisão, e se não
aprovarmos o art. 29, se não estabelecermos data para o início
da revisão constitucional, ela não acontecerá. Vamos ter obs
trução aqui e no Senado e talvez até mesmo forças políticas
suprapartidárias interessadas em que não se revise a Carta.

Por isso vamos votar contra o destaque, a favor do dispo
sitivo, porque sem ele não vai haver revisão.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o PSDB enca
minha a votação contra o destaque.

Votar contra o destaque significa votar "sim". É impor
tante ter isto presente: quem está contra o destaque deverá 
votar "sim".

Achamos que este artigo é pertinente, porque estabelece
que a revisão deverá começar no dia 6 de outubro de 1993
e define também uma data para o seu término, 21 de abril
de 1994, o que é absolutamente sensato. Teremos pelo menos
seis meses para proceder à revisão da Carta Constitucional.

Temos que ,estabelecer esse prazo porque, do contrário,
a revisão invadiria as eleições, e só Deus sahe a crise que
se produziria no País. Por isso esse dispositivo é importante,
e tem de ser mantido.

O PSDB votará "sim". Chamamos os Parlamentares que
se encontram nos gabinetes para que venham votar "sim". .

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Relator desta matéria perten
ce ao nosso partido e, com muita propriedade, fez aqui uma
ampla exposição em defesa da manutenção do texto. O Bloco,
então, recomenda o voto "sim", pela manutenção do texto.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - pr. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, 'o PDT, que solicitou vinte e quatro
horas de prazo para que pudéssemos negociar essa questão
e não foi atendido, que entende que essa matéria não deveria
ser votada hoje, porque tínhamos como prioridade o salário
mínimo - e neste sentido também não foi atendido - vota
"não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria não
está em discussão. Os Líderes partidários estão orientando
suas bancadas.

o-sr-:Cunha-Bueno ;.... Sr. -Presidente, quero divergir
da orientação de meu Líder.

O_SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está consignada
a divergência de V. Ex~, mas estou oferecendo aos Líderes
oportunidade para orientarem suas bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os demais Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o objetivo deste dispo
sitivo é marcar a data do início e do término da revisão consti·
tucional. Portanto, não há razão alguma para se ser contra
o mesmo. É mera atitude de obstrução do PDT, razão pela
qual o PMDB vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
.do orador.) - Sr. Presidente, nós,. do PC do B, longe de
considerarmos este art. 29 secundário, o julgamos muito im
portante. Não se trata de uma ameaça contra o Governo
Collor, como no art. 19, § 19, mas contra a Constituição brasi
leira.

Quer-se estabelecer, no art. 29 , uma Assembléia de Revi
são Constitucional, que votará com todos os poderes de Cons
tituinte, de maneira ilimitada. Vai-se constituir uma comissão
para elaborar um novo texto da Constituição brasileira toman:
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do por base a Constituição em vigor, da mesma men"eira qué
nós, na Assembléia Constituinte, tomamos por base o projeto
de Constituição da Comissão Afonso Arinos.
, Sr. Presidente, na verdade, está se colocando aqui uma
franca ameaça à Constituição brasileira, e pensamos que deve- .
mos votar contra o que propõe o art. 29

Denunciamos esse tipo de argumento, segundo o qual
o que está em pauta é apenas uma questão técnica de menor
importância. A revisão será feita de qualquer maneira, e o
assunto é extremamente polêmico.

Todas as autoridades jurídicas, ou grande parte delas,
a nível nacional e internacional, consideram que as Dispo
sições Transitórias não podem ser emendadas.

Por outro lado, o art. 39 das Disposições Transitórias
prevê uma revisão específica para o sistema de governo, trata
da no artigo anterior.

Passa-se, contudo, por cima de tudo isso, e já se estabe
lece uma Assembléia de Revisão Constitucional, que, na mi
nha opinião e na opinião do PC do B, é uma fraude. Trata-se
é de uma assembléia constituinte fraudada e arrancada do
povo brasileiro, que não elegeu nenhum constituinte para
votar uma nova Constituição em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Haroldo Lima, como o Líder do PC-do B orienta sua
bancada?

O SR. HAROLDO LIMA - O PC do B orienta a sua
bancada a votar "não" .

o Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
EX9 a palavra. -

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
'dor.) - Sr. Presidente, queria pedir aos Deputados do PSDB
que estão em seus gabinetes que venham votar.

O PSDB vota "sim".

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei
ra, 19 Secretário.

. O Sr. Haroldo Lima - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

.0 SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
d~ o~ador.) - Sr. Presidente, quero comunicar que ontem
fOI cna~a_a Frente Parlamentar Nacionalista, com a seguinte
composlçao:

Presidente de Honra: Barbosa Lima Sobrinho
Mesa da Presidência: Miguel Arraes - Presidente

Darcy Ribeiro
Waldir Pires
Chagas Rodrigues
Vivaldo Barbosa

A Frente possui, também, um Conselho Político inte- .
rado por seus dirigentes e por personalidades de reco

lhecimento público nas lutas nacionalistas, tais como os
Governadores Leonel Brizola, Alceu Collares e Albuíno
Azeredo; os ex-Ministros Aureliano Chaves e Severo Go
mes; Senador Pedro Simon; Presidentes de Partidos Polí
ticos, como Neiva Moreira, Jamil Haddad, João Ama
zonas e Roberto Freire; Presidentes de entidades como
Jair Menegheli, da CUT, Canindé Pegado, da CGT, An
tonio Neto, da CGT, Urbano, da Contag; Líderes de
bancadas, como Genebaldo Correia e Humberto Lucena,
do PMDB; Eden Pedroso e Maurício Correa do PDT,
Célio de Castro, Castrá e José Paulo Bisol, do PSB,
Aldo Rebelo, do PC do B; Osny Duarte, Oscar Niemeyer
e MaurÇJ Santayana.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V. Ex9

a palavra. -

O SR; CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido Socialista
Brasileiro entende que este artigo materializa, de forma clara,
a intenção de se revogar a Constituição de 1988.

Por estas razões, a nossa bancada votará "não".

O SR. CARLOS KAYATH (PTB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, seguindo as razões
explanadas pelo digno relator da matéria, vota "sim".

O .SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este artigo parece-me de uma
clareza meridiana: fixa a data do início da revisão constitu
cional, determinada pela Assembléia Nacional Constituinte
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias..

Quando iniciada a revisão constitucional, caberá todo
tipo de discussão, inclusive se a revisão será ampla ou restrita,
apenas à decisão plebiscitária. Não se deve antecipar algo
que não está incluído na Ordem do Dia. Este artigo diz que,
no dia 6 de outubro, terá início a revisão constitucional, que
tem prazo para terminar.

A outra discussão é de conteúdo mais profundo e terá
o seu momento propício, que não é hoje.

O PPS votará "sim".

O SR. ERALDO TRmDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito o comparecimento ao
plenário dos integrantes do Bloco que não estão presentes,
porque esta votação necessita de quorum qualificado.

O Bloco recomenda o voto "sim" , a favor da manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito a todos
os Srs. Deputados que tomem assento em seus lugares, a
fim de se dar início à votação pelo processo eletrônico.

Em votação a matéria.

(Processo de votação)

Secretário-Geral:
Vice-Presidentes
Antonio Mariz
Gonzaga Mota
Nelson Wedekin
João Paulo
Márcio Lacerda
Roberto Rollemberg
Almir Gabriel
Irma Passoni
Mansueto de Lavor
Haroldo Lima
José Carlos Sabóia
Lysâneas Maciel

Diretores
Paulo Ramos
Renildo Calheiros
Jabes Ribeiro
Marcelo Barbieri
Carrion Júnior
Alceste Almeida
Sigmaringa Seixas
Tuga Angerami
Pedro Valadares
Sérgio Arouca
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{j SR. jOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) ~ Sr. Presidente, em primeiro lugar, solicito a V. Ex'
que acione as campainhas, chamando os Srs. Deputados para
o plenário, porque estamos concluindo a votação desta matéria
e, em seguida, vamos votar o projeto que estabelece o novo
salário mínimo.

Sr. Presidente, em segundo lugar, gostaria de esclarecer
que certamente teremos mais votações referentes a este dispo
sitivo. Estamos votando agora o destaque global para o art.
29 Em seguida, dependendo do resultado desta votação, vota
remos um destaque fundamental, que suprime apenas a parte
final do artigo, ou seja, a expressão "devendo encerrar suas
atividades até 21 de abril de 1994".

Sr. Presidente, quem pode o mais, pode o menos. Se
vamos fazer o Regimento Interno para tegulamentar a revisão
constitucional, poderemos, nesse Regimento, dizer quando
vamos encerrar os nossos trabalhos.

Como vamos ter mais votações sobre essa matária, depen
dendo do resultado desta, seria fundamental insistir na pre
sença dos Deputados em plenário, para que hoje possamos
não só concluir a votação desta emenda conshtucional, mas
também votarmos o projeto que estabelece a política salarial.
Se o projeto da política salarial não for votado hoje, o Con
gresso Nacional estará assumindo um grande risco de desmora
lização.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi-_
dência reitera aos Srs. Deputados presentes nas diferentes
dependências da Casa a necessidade de que' compareçam ime
diatamente ao plenário, pois estamos em processo de votação
do projeto de emenda constitucional. A Mesa avisa que sobre
essa matéria teremos possivelmente mais 3 ou 4 votações.
Em seguida, vamos votar os projetos sobre salário mínimo
e política nacional-de salários. .

Precisamos decidir ainda hoje essas matérias, que são
da mais alta importância.

O Congresso Nacional não pode deixar passar em branco
o 19 de Maio, sem fixar o novo salário mínimo. Precisamos
decidir essa matéria ainda hoje.

Portanto, a Presidência encarece aos Srs. Deputados que
compareçam ao plenário e nele permaneçam, pois teremos
votações importantes ainda esta tarde. (Palmas nas galerias.)

O Sr. José Serra - Sr. presidente, peço a palavra pelà
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sem. V.
Ex' a p~lavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo aos Srs.
Deputados que se encontram na Casa, mas não no plenário,
para que aqui compareçam, pois o quorum de 302 Deputados
é bastante alto. Os Srs. Parlamentares devem expressar suas
posições sobre o destaque para votação em separado do art.
29 da emenda que antecipa o plebiscito.

Reitero a posição do PSDB, que é pelo voto "sim", ou
seja, pela rejeição do destaque.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O Sr. Everaldo de Oliveira - Sr. Presidente, peço a
,palavra pela ordem.

()"sR:'-j>iiESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EVERALDO DE OLIVEIRA (Bloco - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que
consigne meu voto. Votei "sim", mas meu voto não apareceu
no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa nota,
com alguma preocupação, que o número de votantes, a esta
altura, é menor do que o verificado na votação anterior. Como
não se trata de obstrução política, isto nos preocupa sobre
modo.

Estamos numa quarta-feira, votando emenda constitu
cional. Depois passaremos a votar os projetos sobre salário
mínimo e política nacional de salários. Se esta sessão não
é bastante importante para que os Srs. Deputados acompa
nhem até o final as deliberações, certamente não haverá outra
que s~ possa igualar em importância.

E o apelo que fazemos aos Srs. Deputados, para que
permaneçam no plenário até o esgotamento da Ordem do
Dia.

Vai-se encerrar o processo de votação, se não houver
mais Deputados interessados em votar.

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ISRAEL PINHEmO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, há um requerimento ass_inado
pelo Deputado Prisco Viana, em que S. Ex' requer destaque
para votação em separado do art. 39 e seus parágrafos. Existem
três destaques para votação em separado referentes ao art.
39 , mas só para os parágrafos. Indago de V. Ex' se se colocar
em votação o destaque do Deputado Prisco Viana e ele for
rejeitado, automaticamente os outros três estarão prejudi
cados, já que o do Deputado Prisco Viana incide sobre o
artigo e todos os seus parágrafos.

Ê a consulta que faço a V. Ex\ tendo em vista a rapidez
no andamento das nossas votações e considerando, ainda,
que estamos votando a matéria pela segunda vez. Ela já foi
aprovada na sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou responder
à indagação de V. Ex' após o encerramento desta votação.

Se não houver mais nenhum Deputado que prentenda
votar, a Presidência vai encerrar a votação. (Pausa.)
. -A Mesa coiigratula~se com o Plenário. Alcançamos o
mesmo número de votantes. Esperamos que todas as votações
desta tarde tenham pelo menos 409 votos, sem que precisemos
fechar as portas do Plenário.

Não havendo mais nenhum Deputado que pretenda vo
tar, a Mesa vai encerrar a votação.

Ê o que faz. Está encerrada a votação.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos Parlamentares
que as votações dos destaques sobre a emenda que antecipa
? plebiscito continuarão, já que ainda há dois destaques. Se
os autores os mantiverem, serão votados.

Portanto, é muito importante que os Parlamentares per
maneçam na Casa.
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o 8R. PRE&IDENTE (Ibsen FlIlhciro) - A Ivlesl!
vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

S~ 316
NÃO 88
ABSlENÇÃO 5
TOTAL 409

O art. 2° do Substitutivo da Comissão Especial à
PEC n° 51-B/90 foi aprovado.

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
João Fagundes - Sim
Júlio Cabral - Sim
Ruben Bento - Sim
Teresa Jucá - Sim.

Amapá

Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Lourival Freitas - Não
Murilo Pinheiro - Sim
Sêrgio Barcellos - Sim.

P~rá
Alacid Nunes - Sim .
Carlos Kayath - Sim
Domingos Juvenil- Sim
Eliel Raodrigues - Sim
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Hermfnio Calvinho - Sim
Josê Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mário Martins - Sim
Nicias Ribeiro - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas
Átila Lins - Sim
Beth Azize - Não
Eduardo Braga - Sim
Ézio Ferreira- Sim
Josê Dutra - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - .Não.

RondOnia
AntÔnio Morimoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Maurício Calmo - Sim
Nobel Moura - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândidp - Sim
Reditário CassaI - Sim.

.F..Ci.·e

Adelaide Neri - Sim
Célia Mendes - Sim
João Maia - Sim
João Tota -·Sim
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Edmundo Ga!(iino - Sim
Eduardo Siqueira Campos - Sim
Freire Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Sim
Melqufades Neto - Sim
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourão - SiJTl

Maranhão

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Sim
Costa Ferreira - Sim
Francisco Coelho - Sim
Haroldo Sabóia - Não
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
Josê Carlos Sabóia - Não
Josê Reinaldo - Sim
Nan Souza - Sim
Pedro Novais - Sim
Roseana Sarney -:- Sim.

Ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgfiio - Sim
Edson Silva - Não
Gonzaga Mota - Sim
Jackson Pereira - Sim
Josê Linhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Luíza Fontenele - Não
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Sêrgio Machad()l- Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Abstenção
Mussa Demes - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Silva - Sim.
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Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Lafre Rosado - Sim
Ney Lopes - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Não
Francisco Evangelista - Sim
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Gilson Machado - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
João Colaço - Sim
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Não
José MÍlcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Não
Maurílio Ferreira Lima - Não
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Sim
Osvaldo Coelho - Sim
Pedro Correa - Sim
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Heráclio - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Tony Gel - Não
Wilson Campos - Sim

Alagoas

Antônio Holanda - Sim
August<;> Farias - Sim
Cleto Falcão - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
Luiz Dal1tas - Sim
Olavo Calheiros - Sim
Roberto Torres - Sim
Vitória Malta - Sim

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim

Jerônimo Reis - Sün
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim
Pedro Valadares - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Sim
Aroldo Cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Clóvis Assis - Não
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Haroldo Lima - Não
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Jaques Wagner - Não
João Carlos Bacelar - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Leur Lomanto - Sim
Lufs Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Manoel Castro - Sim
Nestor Duarte - Sim
Prisco Viana - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais
Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Não
Aloisio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Camilo Machado - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Não
Elias Murad - Sim
Felipe Neri.- Sim
Fernando Diniz - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
Irani Barbosa - Não
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Não
João Rosa - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Santana de VasconcelQs - Sim
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Jo,é '[Ji;:·jS(~8 d0 OEv3rra - Sim
I.ai::l Varella - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Lima - Não
Neif Jabur - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Afonso Romano - Sim
Paulo Delgado - Não
Pedro Tassis - Sim
Romel Anísio - Sim
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Sim
Tilden Santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wilson Cunha - Sim.

Espírito Santo

Alofzio Santos - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jones Santos Neves - Abstenção
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Valadão - Sim.

Rio de Janeiro

Benedita da Silva - Não
Carlos Alberto Campista - Não
César Maia - Sim
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Flâvio Palmier da Veiga - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
José Egydio - Sim
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
Laerte Bastos - Não
Laprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Marino Clinger - Não
Nelson Bornier - Sim
Paulo Portugal - Abstenção
Paulo Ramos - Não
Regina Gordilho - Sim

.Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Não
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não.

São Paulo

Alberto Goldman - Sim
Alberto Haddad - Sim

Aldo R{,belo - {":áo
André Benassi - Sim
Antônio Carlos Mendes Thame - Sim
Ary Kara - Sim
Cardoso Alves - Sim
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Euclydes Mello - Sim
Fâbio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não
Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José Genomo - Não
José Serra - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu lha - Sim
Liberato Caboclo - Não
Luiz Carlos Santos - Sim
Luiz Gushiken - Não
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim
Marcelo Barbieri - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Paulo Lima - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Robson Tuma - Sim
S610n Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Sim .
Tuga Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
José Augusto Curvo - Não
Rodrigues Palma - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Eurides Brito - Sim
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M.&ria Laura - Não
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

Alano de Freitas - Sim
Antônio Jesus - Sim
Antônio Faleiros - Sim
Délio Braz - Sim
João Natal - Sim
Lázaro Barbosa - Sim
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa Cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
Zé Gomes da Rocha - Abstenção.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Sim
George Takimoto - Sim
José Elias - Sim
Nelson Trad - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Antônio Ueno - Sim
Basllio VilIani - Sim
Carlos Roberto Massa - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Não
Edésio Passos - Não
Élio Dalla-Vecchia - Não
Ivâmo Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos Hauly - Sim
Matheus Iensen - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro ToneIli - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Renato Johnsson - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Sim.

Santa Catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dércio Knop - Não

Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
Luci Choinacki - Não
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não
Adylson Motta - Sim
Antônio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Cardinal - Não
Carrion Júnior - Não
celso Bernardi - Sim
Eden Pedroso - Não
Fernando Carrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
João de Deus Antunes - Sim
Jorge Uequed - Não
José Fortunati - Não
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Valdomiro Lima - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Não.

o Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. AMAURY MüLLER (PDT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, rogo a V. Ex~ que inclua o
meu nome na votação anterior, com o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - destaque para
votação em separado. de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará
conhecimento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, destaque para votação em separado da expressão
" ...devendo encerrar as suas atividades até 21 de abril
de 1994", contida no art. 29 do substitutivo adotado
pela Comissão Especial à Proposta de Emenda à Cons
tituição n9 51/B, de 1990, do Deputado José Serra."

Saia'das Sessõe's; em 25 de'màrço'ôe 1992~ .~

Deputados Eduardo Jorge, Líder do PT; Roberto Frei
re, Líder do PPS; Célio de Castro, Líder do PSB; Aldo
Rabelo, Líder do PC do B.
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o Sr. Carlos Santana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador. - Sr. Presidente, gostaria que na votação anterior
constasse o meu voto "não".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se votar
o destaque referente à expressão " ... devendo encerrar suas
atividades até 21 de abril de 1994", que consta do art. 2",
in fine.

O Sr. Deputado Eduardo Jorge é o autor do destaque.
(Pausa.) .

Nobre Deputado José Dirceu, V. Ex' deseja levantar
uma questão de ordem, ou orientar sua bancada?

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quero chamar a aten
~~o do Plenário para a importância da votação deste destaque,
Ja que, se aprovarmos esse prazo, até 21 dei abril de 1994,
para o término da revisão constitucional, estaremos diminuin
do as atribuições do Congresso que irá fazê-la. Não há por
que fixar este prazo neste momento, uma vez que vamos
aprovar um Regimento para a revisão da Constituição de
1988. O prazo de 6 de outubro a 21 de abril pode inviabilizar
a conclusão da revisão constitucional, ou nos obrigar a uma
revisão superficial, sem qualquer participação da sociedade.

Como não se trata de uma questão de princípio, chamo
a atenção das Sr" e Srs. Deputados, pedindo-lhes que votem
a favor do destaque, e que no regimento Interno próprio
estabeleçamos o prazo de funcionamento do Congresso que
fará a revisão constitucional. Não há por que estabelecê-lo
agora. Considero isto até uma violência contra a soberania
do Parlamento unicameral que irá proceder à revisão constitu
cional.

Portanto, Sr. Presidente, peço o voto "sim" ao destaque
da bancada do PT.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, voto pela manutenção da expressão
e peço aos companheiros do PDS que me acompanhem. Se
não definirmos esse prazo, não concluiremos a revisão.

O Sr. José Dirceu - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palav~a.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PT retifica
a orientação à sua bancada. O voto é "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota pela manutenção do
texto, o que significa votar "sim".

Quero dizer que. aprovado a data de 21 de abril de 1994
para o encerramento do processo de revisão constitucional,
dispor-se-á praticamente de seis meses para essa revisão. É
razoável que estabeleçamos esta data para a conclusão. Do
contrário, iremos invadir o processo eleitoral no seu auge,
em 1994. Isso significará crise no País. Quase seis meses para
uma revisão é prazo mais do que suficiente. Por isso, votamos
"sim".

O Sr. Roberto Magalhães - Sr. Presidente. peço a palavra
para emitir parecer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Com a palavra
o Relator.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, somos pela manutenção do texto.
As razões são as seguintes: primeiro, não há motivo lógico
e convincente para se fixar a data inicial e não se fixar a
data final. Iniciamos o processo e não o conluímos? Se a
revisão entrar na próxima Legislatura, como vai ser? Segundo:
se não fixarmos o limite em abril, no máximo, a revisão vai
coincidir com as eleições para Governador, Presidente e De
putados. Esta Casa vai esvaziar-se e desmoralizar-se perante
a opinião pública, porque, chamada a rever a Carta de 1988,
parecerá omissa. Ninguém vai ganhar com isso. O povo vai
perder, assim como a classe política e a Instituição.

Por tudo isso, Sr. Presidente, o nosso parecer é pela manu
tenção do texto, pelo voto "sim", pela rejeição do destaque.

O Sr. Roberto Freire - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem f€visão
do orador.) - Sr. Presidente acho que este é um assunto
q.ue ~oderia ser tratado no Regimento, a ser votado por maio
f1~ slu;ples. Se a maioria qualificada de três quintos quer,
nao ha por que ter receio de um prazo em aberto, uma vez
que a discussão se dará nesta mesma Casa. Quando se for
ela?o!ar o Re?imento Interno, vai-se discutir que tipo de
revlsao se fara. Para que o PDT não cometa o equívoco,
como sempre ocorre, de pensar que estamos decidindo se
a revisão constitucional será ampla ou restrita, gostaria que
esta matéria ficasse para o Regimento.

Voto "não".

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex')
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, existem matérias que dizem respeito
à Con.stituição pr?priamente dita e existem matérias que dizem
respeIto ao funCIOnamento interno, ao Regimento Interno
das Casas. Ora, a matéria ora em deliberação. uma emenda
à Constituição, pretende fixar uma data, 21 de abril para
o término da revisão constitucional. Quer dizer, atra~és de
emenda constitucional, quer se regulamenta o funcionamento
da Assembléia, que é matéria de Regimento Interno, da alçada
da Assembl~ia unicameral. Não podemos fixar um prazo final
para o funCIOnamento da Assembléia em emenda constitu
cional. !sso não é matéria de emenda constitucional, é matéria
de RegImento Interno.
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A\?elo para os Parlamentares no sentido de gue esse desta
que seja aprovado. Então, votemos "não". E um absurdo
essa nossa autolimitação. Quem pode o mais, pode o menos.
Quem po_de revisar a Constituição, pode fixar o prazo para
tanto. Nao vamos castrar os poderes de quem vai revisar
a Carta.

(O Presidente faz soarem as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não há questão
de ordem a decidir.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende que é um grande
equívoco essa proposta de emenda constitucional, e por isto
equivocado está o PPS em apoiar essa emenda. O PDT vota
'~não·'.

o SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB orienta a sua bancada
a votar "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, existem partidos que
estão preocupados com a revisão constitucional. Não querem
uma revisão ampla, abrangente. Por isto, dever-se-ia estabe
lecer um prazo curto. Acho incoerente o raciocínio. Quem
desejar uma revisão restrita da Constituição, se houver um
prazo estabelecido. poderá usar o recurso da obstrução e ven
cer esse prazo. Mas deixar o prazo em aberto contraria o
desejo de quem não quer uma revisão ampla.

Assim, Sr. Presidente, o PMDB vota "sim", para manter
o texto que fixa o início e o final da revisão.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a revisão constitucional, na minha
opinião, é matéria sui generis, típica, diferenciada. Ela vai-se
processar unicameralmente; portanto, deve ter começo e fim
prefixados. Não podemos passar para um novo sistema de
governo com a revisão da Constituição ainda em andamento.
É este, Sr. Presidente, o argumento para se prefixarem as
datas.

Por isto, apelo para os colegas, para que passemos ao
novo sistema de governo com a Constituição já revisada. Com
estas considerações, votamos "sim", porque diz o bom senso
que assim devemos proceder.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao eminente Deputado Vivaldo Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de uma questão de
ordem que envolve o conhecimento do mérito da matéria.

O seu ilustre Relator, Deputado Roberto Magalhães, pro
nunciou a expressão chave que resume o conteúdo dessa pro
posta. Quer-se. como disse S. Ex~, a feitura de uma nova
Carta. O Sr. Relator foi muito claro, lúcido e coerente no
texto que apresentou.

Por isto, Sr. Presidente, embora respeite e procure sem
pre o processo legislativo como primeira instância de luta
dos democratas, acho que a aprovação desse art. 29 em primei
ro turno já causou, concretamente, uma lesão ao texto consti
tucional. Repito que, embora democrata, embora procure

sempre o processo legislativo, também reconheço que tem
razão o ilustre Relator Roberto Magalhães quando diz que
o que se quer com esse texto é fazer uma nova Carta. O
Relator foi incisivo nesse ponto, e aqueles que defendem a
Constituição cidadã, que já teve tantos defensores, a esta
altura já não têm outro fórum de luta a não ser o Supremo
Tribunal, porque já se causou com essa votação e com essa
confissão do ilustre Relator Roberto Magalhães uma lesão
profunda à Constituição, que não pode ser revisada pela maio
ria. O que se pretende agora é fazer uma nova Constituição
através de uma nova Assembléia Constituinte neste Congresso
Nacional, é reescrever a Constituição da República. (Apupos
no plenário.) E nós, Sr. Presidente, que já esgotamos com
esta votação a luta no Legislativo, que defendemos a Consti
tuição cidadã, não temos outra alternativa a não ser bater
às portas do Supremo Tribunal Federal.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra, pela ordem, a V. Ex~

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo enten
de que é absolutamente necessário fixarmos uma data, porque
não poderemos encarar as eleições com a revisão constitu
cional em curso. Seria o fi~ de todo processo institucional
brasileiro. Por esta razão, somos a favor da prefixação da
data para o encerramento da revisão constitucional, até por
que o prazo previsto permite uma folga de mais de um ano
para se fazer a revisão. Não há por que deixar em aberto.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB, coerente com os
pontos de vista levantados nesta sessão em defesa da Consti
tuição, considera, na verdade, que estamos caminhando para
um processo inconstitucional, que ainda não se consumou
porque ainda há o segundo turno de votação na Câmara dos
Deputados e os dois turnos de votação no Senado Federal.
Se se consumar, na verdade a batalha será jurídica, porque
inequivocamente não vamos aceitar perder esta luta sem que
haja uma discussão jurídica no Supremo Tribunal Federal
quanto à constitucionalidade de tudo que estamos fazendo
aqui.

No caso dessa emenda concreta, vamos votar "não".

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos fazer
todo o esforço para que o maior número possível de Parlamen
tares participe da primeira votação nas bancadas.

Esclareço que o voto "sim" é favorável à manutenção
do texto, ao parecer do Relator, e a supressão do dispositivo
requer o voto "não".

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora-'
dor.) - O voto "não" é pela autonomia da Assembléia, Sr.
Presidente.
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lavra pela

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pelo parecer
do Relator o voto é "sim", Deputado José Genoíno.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram registrar seus códigos de votação.

Os Srs. Deputados que não registraram seus votos quei
ram fazê-lo nos postos avulsos.

A Mesa torna a lembrar ao Plenário que haverá ainda
diversas votações correlatas a esta matéria e, a seguir, na
Ordem do Dia, segue-se o projeto sobre o salário mínimo
dos trabalhadores brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece ao Plenário, para proveito de nossos trabalhos, que have
rá pelo menos três votações destacadas, na hipótese, natural
mente, de os destaques serem mantidos.

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro.
Encontra-se neste plenário o ex-Deputado Federal, que foi
Constituinte pelo Estado do Amapá, atualmente Governador
daquele Estado, Sr. Aníbal Barcelos.

Era o registro que queria fazer à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa mani
festa seu apreço ao eminente homem público.

O Sr. Gilvan Borges - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GILVAN BORGES (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queremos registrar nos Anais
da Casa que ontem cerca de 25 estudantes foram espancados
em frente ao Palácio do Governo do Amapá. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se mani
festa contra esses espancamentos.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, isso mostra que a revisão Constitu
cional é mais importante do que as eleições.

Portanto, não vamos fixar a data para concluir a revisão
constitucional em 21 de abril. Aqueles que estão interessados
na revisão constitucional estarão aqui para fazê-la. Então,
vamos votar "não" e não vamos aceitar a autotutela do Con
gresso daqueles que revisarão a Carta.

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex~

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, creio que o Plenário é demo
crático para deliberar sobre as matérias que estão sendo vota
das. O registro que fiz não foi no sentido de causar polêmica,
mas porque é prática desta Casa registrar as presenças de
pessoas que por aqui passaram.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex"

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na primeira votação de hoje 409 parla
mentares votaram o primeiro destaque para votação em sepa
rado. Na segunda, novamente 409 parlamentares estiveram
presentes. A nossa expectativa é que esses mesmos 409 Parla
mentares votem novamente. Por enquanto. o painel registra
apenas 340 Deputados. Portanto, faltariam 69 Parlamentares,
que certamente estão a caminho ou em seus gabinetes. Seria
importante que aqui viessém para votar "sim" ou "não". Nos
sa posição é pelo voto "sim". Que votem "sim" ou "não",
mas que compareçam para votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa reitera
o apelo aos Srs. Deputados que se encontram nas depen
dências da Casa e àqueles que se encontram no plenário sobre
a significação da Ordem do Dia, que exige a presença de
todos até seu esgotamento. Certamente, a Nação não com
preenderia o encerramento de nossos trabalhos sem a votação
do salário mínimo.

O Sr. Lourival Freitas - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, aproveitando a presença do
ilustre governador do Amapá neste plenário, gostaríamos tam
bém de registrar o nosso protesto contra o grau de violência
hoje praticada naquele Estado, lembrando a omissão de S.
Ex~ diante desse fato.

Sabe V. Ex~ que fiz uma denúncia à Presidência da Câma
ra quando o Vereador do PT foi seqüestrado e barbaramente
espancado, dizendo que o filho do atual Governador é o prin
cipal acusado pela violência cometida.

Fica aqui registrado o nosso protesto contra o Governador
do Amapá, que se omite diante de atos de violência hoje
praticados.

Muito obrigado.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peçlJ
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Te,., V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, apenas para reiterar um apelo relacio
nado com a presença. Votaram agora cerca de 383 parlamen
tares, o q~e significa uma diferença de 18 com relação à última
votação. E muito importante que todos venham ao plenário
votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pelas contas
da Mesa, a diferença é de 25 Parlamentares, Deputado José
Serra.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
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o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, considerando que os próprios parla
mentares admitem que essa não é uma questão relevante,
devemos encerrar a votação da emenda que antecipa o plebis
cito. Portanto, vamos encerrar a votação e entrar na questão
do salário mínimo. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar a votação.

O Sr. Gerson Peres - Há ainda uns dois ou três Parlamen
tares que devem estar chegando para votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa está
com a palavra, nobre Deputado Gerson Peres.

A Mesa vai encerrar a votação no momento em que obser
var que está se esgotando o fluxo de votantes, mas quer assegu
rar a todos a oportunidade da votação, até porque, provavel
mente, a imprensa nacional fará a comparação das listas dos
presentes, em desfavor daqueles nossos colegas que não parti
ciparam da votação.

Por isso, a Mesa vai aguardar que pelo menos se repro
duza a oportunidade a todos os 409 Deputados que têm partici
pado da votação.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, retificando minha aritmética anterior,
que foi tumultuada pelo amigo e nobre Deputado José Genoí
no, diria que ainda faltam 17 Deputados para que cheguemos
aos 409.

Faço um apelo a V. Ex~ no sentido de que convoque
os Parlamentares que ainda permanecem em seus gabinetes.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o parâmetro a ser utilizado pela Mesa
para encerrar as votações não deve ser o quorum da votação
anterior, mesmo porque alguns Deputados podem se ausentar.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, insisto em que a bancada do PSDB...

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente gostaria de fazer um apelo.

Naturalmente, como o texto original da matéria deverá
ser mantido em razão das votações anteriores, seria conve
niente que os autores dos destaques para votação em separado
que ainda se encontram na mesa para serem votados, os reti-

rassem, a tIm de que pudéssemos imediatamente iniciar a
discussão e votação do salário mínimo.

É o apelo que faço, embora sabendo que o Deputado
José Genoíno é contrário a essa posição.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, no mesmo sentido do que foi expos
to, solicito a V. Ex' que encerre a votação para darmos celeri
dade aos trabalhos e podermos votar o salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar a votação no momento em que não haja mais nenhum
Sr. D~putado que pretenda consignar o seu voto.

E oportuno esclarecer que a Mesa deve propiciar a todos
a oportunidade de votar. Não ocorre a nenhum de nós que
se faça obstrução à matéria, quando já votaram 399 Srs. Depu
tados. Logo, não é o direito de obstrução que está ocorrendo.
Pode estar ocorrendo, sim, a evasão. E a Mesa não quer
encerrar a votação sem reiterar a oportunidade a todos de
participar.

Quero sublinhar que vejo com preocupação a eventual
diminuição do quorum, não pela matéria em votação, porque
para esta já está assegurada a deliberação. Com qualquer
resultado, haverá uma deliberação. A preocupação da Mesa
é que se comprometa o quorum para a votação do salário
mínimo, item seguinte da pauta. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais quem pretenda votar, está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado: .

VOTARAM:

SIM 307
NÃO 96
ABSTENÇÃO 6

TOTAL 409

A expressão: "... devendo encerrar suas atividades até
21 de abril de 1994", constante do artigo 2° do Substitutivo
da Comissão Especial à PEC nO 51-B/90, foi aprovada.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Avenir Rosa - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
João Fagundes - Sim
Júlio Cabral- Sim
Marcelo Luz - Sim
Ruben Bento - Sim

Amapá
Aroldo Góes - Não

Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvan Borges - Sim
Lourival Freitas - Não
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MurHo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedes - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Sim
Domingos Juvenil- Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Hermfnio Calvinho - Sim
Hilário Coimbra - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mário Martins - Sim
Nicias Ribeiro - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Beth Azize - Não
Eduardo Braga - Sim
Ézio Ferreira - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Não.

RondOnia

Antônio Morimoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Maurfcio Calmo - Sim
Nobel Moura - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândido - Sim
Reditário Cassol - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Sim
Célia Mendes - Sim
João Maia - Sim
João Tota - Sim
Mauri Sérgio - Sim
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Edmundo Galdino - Sim
Freire Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Sim
Osvaldo Reis - Sim.

Maranhao

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Sim
Costa Ferreira - Sim
Francisco Coelho - Sim
Jayme Santana - Sim

João Rodolfo - Sim
Josê Burnett - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Souza - Sim
Paulo Marinho - Não
Pedro Novais - Sim
Roseana Sarney - Sim.

ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgllio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Gonzaga Mota - Sim
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Lufza Fontenele - Não
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro Landim - Sim
Sêrgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim .
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Abstenção
'Mussa Demes - Sim
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Lafre Rosado - Sim.

Parafba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
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Joca Colaço - Sim
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Não
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz PiauhyIino - Não
Maviael cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Sim
Osvaldo Coelho - Não
Pedro Correa - Sim
Renildo calheiros - Sim
Roberto Freire.:.. Não
Roberto Magalhães - Não
Salatiel carvalho - Sim
Tony Gel - Não
Wilson campos - Sim.

Alagoas

Antônio Holanda - Sim
Augusto Farias - Sim
Cleto Falcão - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
Roberto Torres - Sim
Vitório Malta - Sim

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Sim
Aroldo Cedraz - Sim
Benito Gama ..: Sim
Beraldo Boaventura - Não
Clóvis Assis - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Não
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Haroldo Lima - Não

·Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo carneiro - Sim
Jaques Wagner - Não
João Almeida - Sim
João carlos Bacelar - Sim
Jonival Lucas - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Abstenção
Leur Lomanto - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Manoel castro - Sim

Nestor Duarte - Sim:
Pedro Irujo - Sim
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Não
Sérgio Gaudenzi - Sim
Tourinho Dentas - Sim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Não
Aloisio Vasconcelos - Sim
AnnibaI Teixeira - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Não
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Humberto Souto - Sim
Irani Barbosa - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Não
João Rosa - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Maurício campos - Sim
Neif Jabur - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Manso Roma - Sim
Paulo Delgado - Não
Raul Belém - Sim
Romel Anísio - Sim
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Sim
Tilden Santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim.

Espírito Santo

Alofzio Santos - Não
EtevaIda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jones Santos Neves - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Roberto Valadão - Sim.

. Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Não
Benedita da Silva - Sim
carlos Alberto campista - Sim
carlos Santana - Sim
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César Maia - ~iDJ.

Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas ~ Não
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Abstenção
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
João Mendes - Sim
José Egydio - Não
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
Laerte Bastos - Não
Laprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não
Miro Teixeira - Sim
Nelson Bornier - Sim
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Portugal - Abstenção
Paulo Ramos - Não
Regina Gordilho - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto Jefferson - Não
Rubem Medina - Sim
Sandra Cavalcanti - Abstenção
Sérgio Arouca - Não
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não.

São Paulo

Alberto Goldman - Sim
Alberto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Não
Aloízio Mercadante - Não
André Benassi - Sim
Antônio Carlos Mendes Thame - Sim
Ary Kara - Sim
Cardoso Alves - Não
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Euclydes Mello - Sim
Fábio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Gastone Righi - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não
Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José Genomo - Não
José Serra - Sim

Jurandyr Paixão - Sim
Koyu lha - Sim
Liberato Caboclo - Não
Luiz Carlos Santos - Não
Luiz Gushiken - Não
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim
Marcelo Barbieri - Sim
Maurici Mariano - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Sólon Borges dos Reis - Não
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Sim
Tuga Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Sim
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Não
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Não
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

Alano Freitas - Sim
Antônio Jesus - Sim
Antônio Faleiros - Sim
Délio Braz - Sim
João Natal - Sim
Lázaro Barbosa - Sim
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa Cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
~ Gomes da Rocha - Sim.
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Mato Grosso dO'Sul

Elísio Curvo - Sim
Flávio Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
Josê Elias - Sim
Nelson Trad - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Antônio Ueno - Sim
Basllio Villani - Sim
carlos Roberto Massa - Sim
carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Não
Edêsio Passos - Não
Élio Dalla-Vecchia - Sim
Ivânio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
Luiz carlos Hauly - Sim
Matheus Iensen - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Renato Johnsson - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Sim.

Santa catarina

Ângela Amin - Sim
Cêsar Souza - Sim
Dércio Knop - Não
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
Luci Choinacki - Não
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto ".. Não
Amaury Müller - Sim
AntÔnio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
carlos cardinal - Sim
carrion Júnior - Não
Celso Bernardi - Não
Fernando carrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Sim

Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
João de Deus Antunes - Sim
Josê Uequed - Não
Josê Fortunati - Não
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Telmo Kirst - Sim
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Não

o Sr. Murilo Pinheiro - Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu pedi para fazer uma intervenção...

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Deput
do, estamos no processo de votação. Quando se iniciar a
votação nominal da matéria seguinte darei a palavra a V.
Exª

o Sr. Murilo Pinheiro - Ficarei aguardando.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque de votação em separado que será
lido pelo 19 Secretário.

É lido o seguinte requerimento de destaque:

"Sr. Presidente, requeiro destaque apra votação
em separado do art. 3º e seus parágrafos, do Substi
tutivo da Proposta de Emenda Constitucional nº 51,
de 1990.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992."

Assina: Deputado Prisco Viana; Eden Pedrosa, Líder
do PDT; e José Luiz Maia, Líder do PDS.

Art. 39 A elaboração dos trabalhos preparatórios da
revisão constitucional será realisada por Comissão integrada
por membros do Congresso Nacional, obedecido o critério
de proporcionalidade partidária e assegurada a participação
de pelo menos um Parlamentar dos partidos com represen
tação no Congresso Nacional.

§ 19 A Comissão será designada pelo Presidente da Me
sa do Congresso Nacional e se instalará até 15 de maio de
1993, e deverá concluir seus trabalhos praparatórios da revisão
constitucional até 6 de outubro de 1993.

§ 29 Os projetos de emendas à Constituição, de regi
mento interno e demais subsídios oferecidos pela Comissão
a que se refere este artigo, não limitarão a pauta de trabalho
da Assembléia de Revisão Constitucional, que deliberará so
beramente sobre as matérias de sua competência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para encami
nhar o destaque, concedo a palavra ao nobre Deputado Prisco
Viana.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, este destaque visa impedir que
conste da emenda constitucional que se está votando disPQ- .
sitivo limitador da liberdade do Congresso Nacional no pro
cesso de revisão constitucional.
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Ü art. 39 - e peço a atenção de todos os Srs. Deputados
cria uma Comissão para elaborar emendas, projetos de revi
são, isto e, cria um mecanismo limitador da autonomia, da
liberdade, da soberania de cada Congressista no instante de
votar a revisão constitucional.

Diz o art. 39 que essa comissão será constituída por indica
ção dos partidos. Já se vê aí que haverá uma influência parti
dária na composição dessa Comissão, o que equivale dizer
que vai haver um processo irrecusável de manipulação da
revisão constitucional.

Em nome da soberania dos congressistas, da liberdade
que cada um conquistou para alterar a Constituição, faço
um apelo ao Plenário para que rejeite esse dispositivo, aco
lhendo, portanto, o destaque que inicia o processo de discus
são e que, logo em seguida, será submetido à votação do
Plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Israel Pinheiro Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~ poderia responder à
questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou fazê-lo.
A Mesa vai esclarecer sobre o processo de votação e

pede a atenção do Plenário.
O destaque incide sobre todo o art. 39 , o caput e os

parágrafos. Há destaques autônomos sobre o caput e os dois
parágrafos.

A Mesa adotará o princípio da prejudicialidade. Seguirá
a seguinte orientação: se a matéria for mantida, o destaque
sobre o caputdo artigo estará prejudicado, porque a sua inten
ção é de suprimir os dispositivos.

Os destaques sobre os parágrafos estarão mantidos, por
que é perfeitamente possível que o Parlamentar queira votar
a favor do conjunto para depois suprimir o dispositivo, isolada
mente. Se no entanto ocorrer a rejeição, todos os destaques
estarão prejudicados. Esta é a orientação que decorre, flui
do Regimento Interno e do processo legislativo.

O primeiro destaque votará globalmente a supressão, com
votação em separado do art. 39 e seus dois parágrafos. Mantida
a matéria, o destaque sobre o caput estará prejudicado. A
Mesa não pode fazer votação conflitante com a própria delibe
ração do Plenário. No entanto, os destaques sobre os parágra
fos têm caráter adjetivo em relação ao dispositivo do caput.
A Mesa esclarece que o caput do art. 39 cria a Comissã9
Especial, e os parágrafos regulam o seu funcionamento. E
possível que o voto seja diverso na consciência de cada Parla
mentar, conforme se vote o principal ou o acessório.

Esclarecido esse ponto, vamos passar à votação da ma
téria.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Relator, somos
pela manutenção do texto, que prevê a criação de uma Comis
são que não vai fazer revisão alguma, mas apenas um trabalho
preliminar, que o órgão unicameral utilizará ou não. Basta
atentar para a leitura final do art. 39 e dos seus parágrafos,
em que fica ressaltado que a Comissão não tem qualquer

poder vinculatório ou vinculativo em relação ao órgão unica
meral.

Por isso, soberanamente, o órgão unicameral, seja a As
sembléia, seja o Congresso, ou que nome se dê, tem absoluta
soberania para aceitar ou rejeitar as sugestões feitas.

Portanto, o Relator vota pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS pede aos seus companheiros
de bancada que votem "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 39 e seus parágra
fos têm o objetivo de preparar a revisão constitucional. Por
esta razão, o PMDB vota "sim", para manter o texto, a fim
de que, iniciada a revisão, todos aqueles atos preparatórios
referentes à elaboração de regimento interno de proposta de
revisão já estejam concluídos.

O PMDB vota "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco tem votado sempre
de acordo com a exposição feita pelo Relator. Votamos pela
manutenção do texto.

O Bloco orienta a sua bancada a dar o voto "sim".

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o art. 3° prevê a constituição
da tradicional Comissão Constitucional que vai elaborar o

. projeto da nova Constituição. Isso é tradicional na História
do Brasil. Foi assim na Constituinte de 1946 e mesmo agora,
na de 1988, quando tivemos a Comissão de Sistematização,
que elaborou um projeto, durante certo tempo, que, depois,
foi derrubado pelo antigo Centrão.

Agora o que se pretende é estabelecer o prazo de cinco
meses para a Comissão de Revisão Constitucional elaborar
o novo projeto da Constituição. Significa que, subjacente a
esta idéia, está o ponto de vista de que a revisão relativa
ao sistema de Governo a ser decidido no plebiscito, não será
limitada e também está a idéia de que vai ser feito um novo
projeto de Constituição, ao qual nós somos contrários. Por
conseguinte, votaremos "não".

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota ·'sim".

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha voto "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
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o SR. ERALDO TRINDADE (Bloco -AP. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDC vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

(Processo de votação)

O Sr. Murilo Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MURILO PINHEIRO (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço uso da palavra, num mo
mento até indevido, para rebater algumas acusações feitas
por dois Deputados pertencentes à bancada do Amapá ao
nosso Governador Ambal Barcellos, aqui presente. S. Ex~

ex-Deputado, ex-Constituinte, um homem que tem enobre
cido ~ste País com longa folha de trabalho, hoje, depois de
um dIa de peregrinação pelos Ministérios em busch de recursos
para o nosso Estado, vem honrar este Congresso visitando
a Câmara dos Deputados nesta sessão. Chegando aqui, é des
respeitado, é recebido de forma deselegante por dois Depu
tados do nosso Estado, que em nada têm contribuído para
o engrandecimento daquele Estado e para a causa do nosso
povo.

Venho aqui rebater as acusações e dizer a esta Casa que
os fatos aqui trazidos pelos Deputados Gilvam Borges e Lou
rival Freitas não retratam a verdade. Trata-se de briga de
caráter pessoal. O Deputado Gilvam Borges hoje esculhamba,
denigre a imagem do Governador, porque o seu irmão, vice
governador, queria mandar no Governo do Amapá. Como
o Governo do Estado não o permitiu, o Deputado Gilvam
Borges vem a esta Casa, insistentemente, tentar denegrir a
imagem do Governador e de seu filho, Sérgio Barcellos.

Quanto ao fato relatado pelo Deputado Lourival Freitas,
o mesmo não é verdade. A mesma pessoa que S. Ex! defende,
nesta Casa, dizendo que foi agredida, violentada por ordem
do Governador do Estado, é a mesma que agrediu a Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Macapá, nossa
correligionária. Ela foi agredida pelo Sr. Peri Aquelau, a mes
ma pessoa defendida pelo Deputado Lourival Freitas nesta
Casa.

Venho aqui rebater essas acusações e convido os Depu
tados Gilvam Borges e Lourival Freitas para que se juntem
a nossa bancada para lutar pelo Estado do Amapá, um Estado
pobre, que precisa de união e não de discórdia, que respeitem
o nosso Governador, um brasileiro que tem prestado muitos
serviços ao Brasil e ao Estado do Amapá.

Aqui fica meu protesto contra o pronunciamento feito
pelos dois Deputados.

O Sr. Gilvan Borges - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Deputado Gilvan Borges, que foi citado nominal
mente, e, a seguir, encerraremos a discussão. Com todo o
respeito à importância das questões do Amapá, hoje estamos
votando questões relativas ao Brasil.

A Mesa está segurando o equihbrio do debate, que está
ocorrendo dentro dos limites da linguagem parlamentar, e
assim se conservará.

O SR. GILVAN BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) ---:- Sr. ~residente, nós compreendemos perfeita
mente a mamfestaçao do Deputado Murilo Pinheiro. O mes
mo é candidato do atual Governador a Prefeito e não poderia
perder a oportunidade de se manifestar de forma tãoelogiosa
como se manifetou. A isso, no meu Estado chamamos de
puxa-sauquismo, acho que no resto do País t~mbém.

SI. Presidente, digo a V. Ex~ que tenho feito várias denún
cias, mas não tenho nada contra a pessoa do Governador
ou contra a de qualquer adversário político. Tenho, sim, con
tra ~ a?ministração crimin~sa que é feita contra o meu povo.
O dIreIto de concordar ou dIscordar de qualquer administração
me é garantido, e para isso fui eleito. Tenho feito críticas
sim, mas críticas construtivas. Tenho feito críticas contra ~
colega Deputado, filho do Governador, que muitas vezes te
nho chamado de "o homem da mala preta".

No meu Estado houve seqüestros, espancamentos, e disso
também fui vítima, tive meu jipe sabotado muitas vezes. Nem
por .isso deixei de cumprimentar o Governador quando esteve
aquI.

Mas eu poderia também, como fez o Líder do PFL do
Estado do Amapá, Deputado, Eraldo Trindade, ter citado
a presença do Governador. Seria mais do que justo, Sr. Presi
dente. Soubemos que ontem mesmo o Governador, por telefo
ne, mandou espancar mais de 25 estudantes que faziam uma
manifestação e disso demos conhecimento à Casa, o que é,
também, mais que justo.

SI. Presidente, tenho me manifestado dentro da ética
e. do ~om comportamento. O meu respeito é pela figura do
cIdadao, do Governador. Mas sou contra o administrador
o déspota, o totalitário, o homem que, com a aparência humil~
de, persegue com chicote e desrespeitando as outras institui
ções, expulsa de sua sede na Ordem dos Advogados do meu
Estado, e desrespeita os políticos, mandando fazer seqüestros
e espancamentos. E disso tudo tenho fotos, como as que mos
trei ontem ao Ministro da Justiça.

Q.uero agradecer a V. Ex\ Sr. Presidente, a oportunidade
de regIstr~r aqui as minhas posições. Esta tribuna eu sempre
a ocupareI nos momentos oportunos, e quantas vezes tiver
direito de fazê-lo, porque, para isso, fui eleito.

:Viva o Amapá! Viva o Brasil! Meus protestos contra
as atItudes do Governador. Ninguém me calará diante disso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tendo sido
assegurada a oportunidade aos Parlamentares que represen
tam posições opostas a esta matéria, a Mesa considera o debate
encerrado. Não faltarão outras oportunidades. Para falar so
bre esta matéria, a Mesa não mais concederá a palavra a
nenhum Deputado.

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. Fui citado. Gostaria que, de acordo com o Regi
mento Interno...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou responder
a V. Ex' Não basta a simples referência a um nome de Parla
mentar para ensejar o direito de resposta. É preciso que a
referência ocorra com uma acusação pessoal ou imputação
de conduta indevida. Por esta circunstância, a Mesa não conce
derá a palavra a V. Exª e considera que esta matéria não
está mais em debate nesta sessão.

Vamos encerrar o processo de votação. Estamos num
procesSj) de votação de emenda constitucional.
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o Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o Deputado do meu partido, Lou
rival Freitas, foi literalmente chamado de mentiroso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pode ser que
o Presidente não tenha ouvido. Vou mandar verificar nas
notas taquigráficas. Se isso tiver ocorrido, a Mesa poderá
reconsiderar sua decisão.

O SR. EDUARDO JORGE - Vou aguardar, Sr. Presi
dente. Se por acaso o meu liderado não puder falar para
rebater essa manifestação, eu mesmo vou fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mas não du
rante o processo de votação.

O SR. EDUARDO JORGE - Quero que V. Ex' faça
a verificação. Se porventura não for garantida, a palavra ao
colega, vou ser obrigado a fazer uso da palavra nas Comuni
cações de Lideranças, para responder às acusações.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa já man
dou examinar as notas taquigráficas e, tendo havido a infração
do artigo 74, § 69, a Mesa reconsiderará sua decisão. Vamos
encerrar o processo de votação, se não houver mais nenhum
Sr. Deputado que pretenda votar.

A Sr~ Maria Luíza Fontenele - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex!, se prometer mudar de assunto.

A SRA. MARIA LUÍZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vou falar sobre uma
questão nacional. Nada do Amapá nem do Ceará.

Esta Casa recebeu, nos dias de ontem e hoje, vindos
de várias partes do País, pessoas e entidades que representam
o Fórum Nacional de Educação em defesa de uma Lei de
Diretrizes e Bases da Educação realmente comprometida com
o povo brasileiro. Nós, Parlamentares da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, estivemos, ontem e hoje, no auditó
rio onde se realiza esse Fórum. O momento é da maior impor
tância, como também da maior gravidade. Ouvimos da parte
do Fórum uma crença de que o Parlamento não negará o
exercício do seu papel fundamental, que é o da votação de
matérias do interesse do povo brasileiro. Há uma confiança
por parte do Fórum, no sentido de que esta Casa não negue
um anseio profundo, 'principalmente dos setores organizados,
não só dos professores, estudantes e funcionários dos estabele
cimentos de ensino, mas também dos trabalhadores brasi
leiros, que entendem que a educação pública é um bem funda
mental e, além do mais, uma exigência constitucional, porque
é um direito do povo e uma obrigação do Estado.

Queremos aqui, em consonância com todo o apelo apre
sentado por várias entidades no Fórum, na tarde de hoje,
.dirigir à Mesa e aos nossos pares nesta Casa um apelo especial
para que tenhamos a coragem de assumir o debate franco
em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e votá-la
ainda neste semestre. (Palmas.)

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar que nesses
~ltimos cinco dias vem sendo realizado em Brasília um encon-

tro que reúne em torno de 400 lideranças indígenas de todo
o País. E amanhã, pela manhã, às 9 horas e 30 minutos,
estarão também aqui no Congresso Nacional, no Auditório
Nereu Ramos, para discutir o Estatuto do índio, várias entida
des que apóiam a causa indígena no País.

Eu gostaria de conviar os vários Deputados desta Casa
a comparecerem a este evento, pois as comunidades indígenas
estão sofrendo violentamente, seja pelo ataque das madei
reiras, das mineradoras, seja pelo ataque das doenças, que
estão causando a morte de dezenas, de centenas de nossos
irmãos índios, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste
do País.

Era esta a comunicação, Sr. Presidente.

O SR. LUCIANO PIZZATTO (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas uma breve comunicação
para reiterar o interesse desta Casa de procurar sempre a
moralidade pública. Acho que as denúncias de ações indevidas
do Governo são fundamentais para o processo de moralidade,
mas importante é também que as conclusões das investigações
sejam ressaltadas. Desta forma, gostaria de falar a este Plená
rio sobre a conclusão a que chegou a Comissão que analisou
as denúncias contra a Caixa Econômica Federal. A Comissão
concluiu, em todos os itens, que não houve nenhum funda
mento nas acusações. Acho isso relevante, porque devemos
procurar a moralidade, mas também destacar os resultados
do trabalho desta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Carlos Santana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Viação e
Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, aprovamos
requerimento de convocação do ex-Secretário Nacional de
Transportes, do Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A.,
e do Presidente da Companhia de Armazéns Gerais, para
se pronunciarem a respeito das denúncias sobre a privatização
irregular da companhia de Armazéns Gerais.

No próximo dia 7, S. S! aqui estarão presentes.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se encerrar
o processo de votação, se não houver mais nenhum Deputado
que queira votar.

Está encerrada a votação.
A Mesa determina a prorrogação da sessão, até o esgota

mento da Ordem do Dia.

o SR. PRFSIDTINTE (Ihscn Pinhciro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: .

VOTARAM:

SIM: 274
NÃO: 121
ABSTFNÇAO: 7
TOTAl.: 402

O Artip;o :\0, c !ICU!! parágrafos, do Suhstitutivo da
Comissl\o JispC'cialll PFC n" 51-UNO foi rl"jl"iI ado. Conseqilen
temente Ikllm flrcjudicados Ol\ demais destaques. A matéria
retorna h \omís"flo Espccial para elahora<;úo da rcdação a
~r suhmetida ao 'lCgundo turno dc discu!l.'lúO c vola~ão.
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VOTARAM OS SFNT10RPS PEPlrrAPOS:

Roraima

Avenir Rosa - Nfio
Francisco Rodrigues - Sim
]01'0 Fagundes - Sim
Júlio Olhral- Sim
Marcelo I.uz - Sim
Ruhen Bento - Sim.

Amapá

Aroldo Gócs - Nfio
I 'rallJo Trindade - Sim
nítima Pelaes - Sim
GiI"1n Borges - Sim
I ourival Freitas - Não
Murilo Pinheiro - Sim
S('rgio Barcello~ - Sim
Vah.lenor Guedes - Sim.

Pará

Aladd Nunes - Sim
Cmlos Kavath - Não
nomingo~ Juvenil - Sim
'''liel IÚodrigues - Sim
Cicrson Peres - Nno
niovanni Oueiroz - Nfio
Ilermínio Calvinho - Sim
lliIúrio Coimhra - Sim
José ()iogo - Nno
Múrio Chermont - Sim
Mário Martins - Sim
Nicias Riheiro - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Nno
Paulo Titan - Sim
Somrro Gomes - Nfio
Valdir Ganzer - Nfio.

Amazonas

Beth Ar.ize - Não
Jiduardo Braga - Sim
J'.uler Rihclro - Ahstcnç:lO
í~i'io Ferreira - Sim
Paudcrney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Não.

RondOnia

Antônio Morimoto - Sim
Cc1rlos Camurça - Sim
Fdison Fidéli~ - Sim
Maurício C.alixto - Sim
Nohel Moura - Sim
Raquel C.c'1ndido - Sim
Rcditário Cassol - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Sim
C('lia Mendes - Sim
Jono Maia - Sim
João Tola - Sim

Mauri S(:rgio - Sim
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Bdmundo Galdino - Sim
Eduardo Siqueira Campos - Sim
Freire Júnior - Sim
Hagahú~ Araújo - Sim
Melquíades Neto - Sim
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranbao

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Sim
C.osta Ferreira - Sim
Francisco Coelho - Sim
Haroldo Sabóia - Não
João Rodolfo - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Souza - Ahstenção
Paulo Marinho;.. Abstenção
Pedro Novais - Não
Roseana Sarney - Sim.

Ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgílio - Não
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Gonzaga Mota - Sim
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria J.uíza Fontenele - Não
Mauro Sampaio - Abstenção
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

fi. Sá -Sim
C.aldas Rodrigues - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José LUIZ Maia - Não
Murilo Rezende - Não
Mus.'m Demes - Sim
Paes l.andim - Não
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
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lnert; rCfI eira - Sim
João Faustino - Sim
Laire Rosado - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim
Roh!ilOn Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Rihl:iro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
InOl'~ncio Oliveira - Sim
Jo.'ío eolaço - Sim
Josl" Carlo!! Va!l('oncellos - Sim
Jc>'\é Moura - Não
T.uiz Piauhylino - NAo
Maurl1io Ferreira l.ima - Não
Miguel Arraell - Nilo
NiI!!on Gihson - Sim
llivaldo Coelho - Sim
Pedro Correa - Sim
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Ilerl\clio - Sim
Roherlo Freire - Não
Rohcrlo Magalhãell - Sim
Salaliel Carvalho - Sim
Tonv Gel- Não
WilSon C<'tmpels - Sim.

Alagoas

Anl('mio Holanda - Sim
AUl!ulIIO Fariall - Sim
CiClO Falt'fio - Sim
José 'Ihomaz NollÔ - Sim
r.ui? Dantas - Sim
Olavo Ollhcirm - Sim
Rohcrto Torre" - Sim
Vitôrio Mnlta - Sim

Sergipe

Cleonâncio Fon!ICca - Sim
Djenal Gonçalvell - N:\o
Evcraldo de Oliveira - Sim
.krónimo Reis - Sim
José Teles - NlIo
Mell~iall G6i!l - Não
Pedro Valadare!l - Não.

Bahia

Alcides Modesto - Não
ÂnFlo Magalhnes - Sim
Amido Cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Clóvis AlI"is - Não

Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Não
Genchaldo Correia - Sim
Haroldo Lima - NAo
Jahes Riheiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Jaques Wagner - Não
Jono Almcidn - Sim
Jo.'lo ülrlOll Racelar - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Khoury - Sim
JOlIé earlm Aleluia - Sim
J~ Falcão - Sim
Jmé Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
l.eur I omanto - Sim
I.uí'! Eduardo - Sim
l.uiz Moreira - Sim
I.uiz Viana Neto - Sim
Manoel ('.astro - Sim
Ne!ltor Duarte - Sim
Pedro Irujo - Sim
Prisco Viana - Não
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Não
Aloisio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Avelino CO!lta - Sim
C.élio de Ca!ltro - Não
Edmar Moreira - Não
Elias Murad - Não
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Sim
l'lrael Pinheiro - Sim
João Paulo - Não
João Rosa - Sim
José Belato - Sim
JO!Ié Geraldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
J~ UIiMes de Oliveira - Sim
Lael Varella - Sim
I .eopoido Bcll..'IOne - Não
Luiz Tadeu Leite - Sim
Neif Jabur - Sim
Odelmo I.eão - Sim
ORmênio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Delgado - Não
Pedro Tas...is - Sim
Raul Belém - Sim
Romcl Anf.'!io - Sim
Ronaldo Perim - Sim
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Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Sim
Tilden Santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wilson Cunha - Sim.

Espfrito Santo

Alofzio Santos - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jório de Barros - Não
Nillon Baiano - Sim
Paulo I1artung - Sim
Rita C.amata - Sim
Rooerto Valadão - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Caoral - Sim
Benedita da Silva - Não
C.arlos Santana - Não
César Maia - Sim
Cidinha Campos - Não
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Dornelles - Não
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Abstenção
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Não
José Egydio - Sim
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
I.aerte Ba'ltos - Não
Laprovita Vieira - Sim
Márcia Cibilis Viana - Não
Miro Teixeira - Não
Nelson Bornier - Sim
Paulo dc Almcida - Sfrn
Paulo Ramos - Não
Re~ina Oordilho - Sim
Roherto Campos - Não
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Não
Sidnt>y de Miguel - Não
Simio Scssim - Sim
Vivaldo Baroosa - Não
Vladimir Palrncira - Não.

~llo Paulo

Alhcrto Goldman - Sim
Alhcrto IIaddad - Sim
Aldo Rel1c'lo - Nfio
Alio7io M,'rcadante - Não
Andr(> Benas'li - Sim
Antl'lnio Carlos Mcnde'l Thame - Sim
Ary Kara - Sim
Cmdo'lO Alves - Sim
Delfim Nctto - Sim

niogo Nomura - Sim
hJuardo Jorge - Nfio
J(rnl'sto Ciradl'lla - Não
liuclydcs Ml'1I0 - Sim
F:íl1io Meirelles - N1'Io
Fausto Rocha - Sim
Horcstan Fernandes - Ntlo
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Jlcitor Franco - Sim
11('lio Bicudo - Não
Jll"lio I~osa'l - Sim
Irma Passoni - Não
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José Genofno - Não
Jose Serra - Sim
Jurandvr Paixão - Sim
Kovu lha - Sim
I jl;crato Cahoclo - Ntlo
l.ui7 Carlos Santos - Sim
l.ui7 (iushiken - Não
Ma~alhtles Teixeira - Sim
Maiuly Netto - Sim
Marcclino Romano Machado - Não
Mauriei Mariano - Sim
Mendes Botclho - Sim
Nel'lon Marquc7elli - Sim
I'aulo lima - Sim
Pc<1ro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
ROOcrto Rollemherg - Ntio
Rooson Tuma - Sim
Sólon Borges dos Rcis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidci de I-ima - Sim
Tu~a Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Vadno Gomes - Sim
Valdcmar Costa - Sim
Walter Nory - Não.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigucs Palma - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto C.arvalho - Não
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Não
Eurides Brito - Sim

Maria Taura - Não
Osório Adriano - Sim
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

Alano de Freitas - Sim
Antônio de Jesus - Sim
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t'\l;li.niu i'à:.,;iros - 3110
Délio Braz - S1rrt
João Natal - Sim
Lázaro Barhosa - Sim
Maria Valadllo - Nilo
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa ('ruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrllo - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
71: Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Sim
José Elias - Sim
Marilu Guimarlles - Sim
Nelson Trad - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paranã

Abelardo I.upion - Sim
Antônio Harbara - Sim
Antônio Ueno - Sim
Basílio Villani - Sim
(',arlos Roberto Ma'lsa - Sim
Delcino Tavares - Nilo
Edésio Pas.'lOS - Nilo
fmo Dalla-Vecchia - Não
Ivânio Guerra - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos Hauly - Não
Matheus Iensen - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Sim
Olto Cunha _. Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Nilo
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Renato Johnsson - Sim
Ruhens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
Wil!lOn Moreira - Sim.

Santa Catarina

Ângela Amin - Não
C.ésar Souza - Sim
DérclO Knop - Não
Fduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Não
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Vasco Furlan - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não
Adylson Molta - Sim

Amaury Müller - Não
Arno Magarinos - Sim
C,arlos Azambuja - Não
carlos Cardinal - Nilo
Celso Bernardi - Abstenção
Eden Pedro!lO - Não

PC'rnando ('arrion - Nno
OC'rmano Rigollo - Sim
rhsC'n Pinheiro - A\1!.tC'nçl\o
Ivo Mainardi - Sim .
João de Deus Antunes - Não
Jorge (Iequed - Sim
Josí' Fortllnati - Nl\o
I,uf'l Roberto Ponte - Sim
Mendes Riheiro - Sim
Nelson Johim - Sim
N('lsnn Proença - Sim
Oda<'ir KIl'in - Sim
Osvaldo Bender - Sim
IJaulo IJaim - Não
Raul Pont - Não
Telmo Kirst - Sim
Victor Faecioni - Sim
WiI!IOn MUller - Não.

o Sr. Flávio Palmier da Veiga - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (Bloco - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por gentileza, gos
taria de registrar meu voto, que não foi identificado no painel.
Voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo o Sr. Secretário dará conhecimento ao
Plenário.

É lido o seguinte requerimento de urgência:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
155 do Regimento Interno, urgência para votação do
Projeto de Lei ng 2.747/92, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1994."
(a) Genebaldo Cooreia, Líder do PMDB; Eden

Pedroso, Líder do PDT; José Serra, Líder do PSDB;
Luiz Carlos Hauly, Líder do PST; Luís Eduardo, pelo
Bloco PFL/PRN/PSC; Mário Chermont, Vice-Líder do
PTR; e Gerson Peres, Líder do PDS."

O Sr. Ronaldo Caiado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sobre a votação anterior, gosta
ria que fosse consignado o meu voto "sim", que não apareceu
no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está feita a
consignação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)~ Requerimento
de urgência urgentíssima, nos termos do art. 155, para votação
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do Projeto n~ 2.747/92, do Poder Executivo, que dispõe sobre
a política nacional de salários e dá outras providências.

Para orientação de suas bancadas, a Mesa dará a palavra
aos Srs. Líderes.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.

o SR. ~AULO PAIM ~PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha
contr~ a concessão d? regime de urgência urgentíssima para
o proJeto. do Executivo,. porque entende que a proposição
q.ue deven? s.er vot?da hOJ~, e até mesmo em regime de urgên
cia urgentIsslma, e o projeto da comissão do Trabalho de
Administração e Serviço Público, que garante um salário ~íni
mo de .280. n:il cruzei~os (Palmas nas galerias) e daí para a
frente mstItUI um gatllho de 20% toda vez que a inflação
ultrapassar esse percentual e ainda um crescimento real de
30% do valor, em cruzeiros, da cesta básica.

Encaminhamos contra, Sr. Presidente, porque entende
mos que toda essa urgência vai prejudicar o projeto da nossa
Comissão, que acabará, assim, saindo de pauta. Devido a
isso, o Partido dos Trabalhadores, que quer votar o projeto
que fixa o salário mínimo em 280 mil cruzeiros, votará contra
o requerimento de urgência para o projeto do Executivo.

Esclarecemos, Sr. Presidente, que tentamos, no Colégio
de Líderes, fazer com que viessem a plenário as três propostas:
a de 280 a de 242 mil cruzeiros e a de 230 mil cruzeiros.
Como não foi possível, votamos contra o requerimento de
urgência para o projeto do Executivo.

oSR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Paulo
Paim, como V. Ex' abordou a questão relativa à tramitação
da matéria e pode não haver um entendimento claro por parte
do Plenário sobre esta questão, a Mesa cumpre o dever de
esclarecer V. Ex" e o Plenário que o projeto de autoria de
V. Ex\ com Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, está tramitando sob o regime
de urgência estabelecendo no art. 154 do Regimento Interno.

Dificilmente essa matéria teria condições, sob esse regime
de urgência, de ser apreciada nesta sessão, porque a ela foram
apresentadas emendas, e a matéria regulamentada no art.
154, I}ma vez emendada, sai de pauta.

E o esclarecimento que a Mesa presta a V. EX"

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, não vou pole
mizar com V. Ex' Só que o apelo que fiz no Colégio de
Líderes foi para que concedêssemos regime de urgência urgen
tíssima ao Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, e assim seria votado o projeto que
fixa o salário mínimo em 280 mil cruzeiros, sem prejuízo dos
que fixam o salário mínimo em 242 e em 230 mil cruzeiros.

Faço também este esclarecimento à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Líderes
que pretendam orientar suas bancadas podem fazê-lo. A Mesa
apela para que o façam com a brevidade determinada pelo
Rel!imento Interno.

o Vou submeter a votos o requerimento de urgência urgen
tíssima para o projeto do Executivo.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado por maioria.
A matéria vem imediatamente à pauta.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

PROJETO DE LEI N" 2.747. DE 1992
(Do Poder Executivo)

Discussão, em Turno Único, do Projeto de Lei
n~ 2.747, de 1992, que dispõe sobre a política nacional
de salários e dá outras providências. Pendente de pare
ceres das Comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para dar parecer
ao Projeto, em substituição à Comissão de Trabalho. de Admi
nistração e de Serviço Público, competente para opinar sobre
o mérito, concedo a palavra ao nobre Deputado Tidei de
Lima, designado Relator.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, foi enca
minhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n" 2.747/92,
do Poder Executivo, "que dispõe sobre a Política Nacional
de Salário e dá outras providências.""

Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, no Governo do
Sr. Fernando Collor de Mello, esta é a décima sexta proposta
de política salarial enviada a esta Casa, algumas através de
projetos de lei e outras por intennédio de medidas provisórias.
Mas em nenhuma delas, Sr. Presidente, teve preocupação
o Executivo de estabelecer uma política salarial, senão de
longo, pelo menos de médio prazo.

Todas as vezes que o Governo enviou a esta Casa algum
instrumento propondo uma política salarial, esta não se carac
terizou pela extensão no tempo, pelo contrário, o fez, de
uma maneira ou de outra, para solucionar o problema do
momento.

Mais uma vez, Sr. Presidente, o Executivo se manifesta
com um projeto de lei - melhor que não seja uma medida
provisória, é óbvio - que não só procura determinar um
valor para o salário mínimo, mas também altera uma sistemá
tica no que diz respeito à política salarial e às aposentadorias
e pensões alterando a Lei de Custeio e Benefício da Previ
dência, no seu art. 41.

.0 Governo, a esta altura, não tem apenas o objetivo
de mexer no salário mínimo, mas também nas aposentadorias
e pensões, através do Projeto de Lei n~ 2.747.

Sr. Presidente, o projeto do Governo define um valor
para o salário mínimo de 230 mil cruzeiros. Existem estudos
da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial
de Saúde que estabelecem linhas de condição social, de condi
ção humana das pessoas. E essas organizações chegaram a
alguns índices interessantes. Um deles, por exemplo, é o
que define a linha de extrema pobreza, ou seja, de miséria
daqueles que consomem abaixo de 1.700 calorias por dia.

Com um salário mínimo de 230 mil cruzeiros, Sr. Presi
dente, Sr'!' e Srs. Deputados, estaremos abaixo da linha de
extrema pobreza. Justificativas mil existem para que não se
dêem nem os 230 mil. São as prefeituras do Nordeste, são
as prefeituras do interior dos Estados do Sul, são os governos
dos Estados mais pobres. Não se discute o inchaço das folhas
de pagamento das prefeituras, não se discute a existência de
muitas cidades com 2, 3 mil habitantes e que têm 10% da
sua população empregada como funcionários municipais, não
se discute o problema da sonegação dos impostos, não se
criam instrumentos para melhorar a arrecadação dos impostos,
não se discute a política econômica de incentivo ao desenvol
vimento, que poderia propiciar a geração de recursos para
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o custeio das atividades dos Estados e dos Municípios e para
o custeio, também, das suas responsabilidades sociais dentro
da comunidade, dentro da sociedade. Não se discute nada
disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo Federal
busca a via mais fácil, a via do controle do salário, a via
do arrocho salarial, a via do controle daqueles que são o
elo mais fraco da corrente da sociedade, os trabalhadores
que ganham salário mínimo.

Sr. Presidente, o projeto do Governo é comodista. É
bem verdade que todos nós, independentemente de cor parti
dária, estamos preocupados com a situação geral do País.
Volta e meia o Líder do Governo nesta Casa, Deputado Hum
berto Souto, diz que antigamente o salário mínimo não era
indexador e, por isso, podia ser maior, mas agora o salário
mínimo é indexador de tudo e, por isso, não pode ser um
salário que dê para sustentar o trabalhador mais humilde,
tem de ser um salário muito baixo, porque ele passa a ser
referencial na economia. Então, mata-se o cidadão, não se
dá a ele condições de sustentar a família, não se corrige a
causa que gera essa anomalia, mas se procura, evidentemente,
uma solução paliativa, que é, efetivamente, arrochar o salário
do pobre trabalhador que ganha salário mínimo.

O projeto do Governo traz uma novidade gue se chama
FAS, que, na verdade, não faz muita coisa. E o Fator de
Atualização Salarial, que, pelas explicações dos técnicos do
Governo, funciona, quando há uma tendência de queda da
inflação, como instrumento arrochante do salário, porque é
tomado pela média e, depois, é multiplicado pelo índice do
quadrimestre, no último mês. Então, quando há uma tendên
cia de queda, o FAS é, evidentemente, um condutor do arro
cho do salário, porque se pressupõe (os técnicos do Governo
pressupõem) que um aumento relativo ao quadrimestre passa
do representa um aumento superior à inflação a acontecer
no quadrimestre subseqüente.

Por outro lado, quando a inflação está em alta, a tendên
cia, ainda segundo os técnicos do Governo, é que esse fator
seja indutor de reajuste acima da inflação. Mas o Governo
não leva em conta que esta Casa está escolada, cansada e
que, evidentemente," não é nenhum marinheiro de primeira
viagem, principalmente nas questões relativas ao salário, e
sabe muito bem que, quando houver uma mudança no que
diz respeito à tendência inflacionária, o Governo enviará uma
outra proposta salarial de acordo com sua política econômica.

Dessa forma, Sr. Presidente, esse malabarismo, esssa in
venção do FAS-Fator de Atualização Salarial- nós também
consideramos dispensável. O reclamo da sociedade das classes
trabalhadoras, das centrais sindicais, dos sindicatos não é nada
mais, nada menos do que a reposição daquilo que a inflação
do período tomou do salário do trabalhador. Não se quer
nada mais que isso, e nada é mais justo do que essa reivindi
cação dos trabalhadores para que se restitua ao salário a perda
que a inflação de um certo período provocou. Ainda mais
quando esse salário é o salário mínimo que sustenta uma
família.

Mais ainda, traz o projeto do Governo, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, no seu art. 99, uma proposta mal-inten
cionada, até porque desrespeitosa à idade e ao trabalho dos
aposentados e pensionistas neste País. Quer o Governo, atra
vés do art. 99 do seu projeto, tomar tudo aquilo que foi urna
conquista de anos de luta dos aposentados e pensionistas deste
País, que é o reajuste das aposentadorias e das pensões pelo
INPC, princípio consagrado no art. 41 da Lei de Custeio e

de Benefícios da Previdên:::ia, que esta Casa votou ainda no
ano passado.

Não há que se ter memória curta, até porque o tempo
decorrido é muito curto. Por isso há que se extirpar esse
artigo mal-intencionado do Governo, que, sob a ótica finan
ceira ou sob a justificativa de que a Previdência não agüentaria
tamanho ônus, quer evidentemente também transferir à mes
ma Previdência a responsabilidade do arrocho imposto ao
salário dos brasileiros.

Ontem e anteontem, Sr. Presidente, sobre o assunto dis
cutiu-se profundamente com os representantes do Governo.
A grande justificativa do Governo para não aumentar o salário
e não dar o reajuste bimestral, por menor que ele pudesse
ser, mesmo que a título de antecipação, era a de que ele
sempre se colocava de boa vontade à mesa das negociações.
Mas, na verdade, as oposições não foram intransigentes neste
processo de discussão e votação do salário mínimo ou da
política salarial nesta Casa. Pelo contrário, os sinais de boa
vontade, negociação e entendimento sempre partiram dos par
tidos de oposição.

Quando sentados à mesa a Oposição e o Governo, as
justificativas do Governo sempre foram no sentido de que
qualquer aumento salarial ou aumento do salário mínimo me
xeria profundamente com a Previdência Social do País. E
os números dados eram trágicos, à primeira vista.

O Governo dizia o seguinte: "Se o salário mínimo for
de 242 mil cruzeiros e o reajuste bimestral, o déficit será
de 1 trilhão e 800 bilhões de cruzeiros". Entretanto, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, esse 1trilhão e 800 bilhões está inserido
num quadro previsto de arrecadação de 55 trilhões para 1992
na Previdência, se a inflação chegar aos 2% no mês de dezem
bro. Outro detalhe, Sr. Presidente, é que o Governo afirma
que não pode dar o reajuste bimestral, mas somente o quadri
mestral, porque a Previdência especula financeiramente no
mercado, ou seja, a Previdência busca a aplicação dos recursos
no mercado financeiro, pois dessa maneira, ela se capitaliza.

Foi perguntando ao representante do Governo: "Quer
dizer que o Governo se locupleta com a inflação?" Ele respon
deu: "É verdade". Isto quer dizer que se a inflação tender
a zero, a Previdência quebra. É uma conclusão lógica e verda
deira, Sr. Presidente, porque os recursos que não permitem,
segundo o Governo, a quebra da Previdência, provêem da
aplicação financeira no mercado.

E eu dizia que foi demonstrado pelo Partido dos Trabalha
dores pelo PDT, PSB, PSDB, PC do B, enfim, pelos partidos
de Oposição, juntamente com o PMDB, que dificilmente a
inflação chegará a 2%. Se ela permanecer em 10 ou 15%
no mês de dezembro, a Previdência terá uma arrecadação
de 96 trilhões de cruzeiros em 1992. E o que é um trilhão
e 800 bilhões de cruzeiros? Eles se diluem nesse emaranhado
que é a Previdência brasileira. Assim, as justificativas do pro
jeto do Governo são fracas e pequenas. As oposições não
foram às alturas, Sr. Presidente. Procuraram oferecer esta
Casa, a todos os partidos indistintamente, já que o problema
salarial não é um problema partidário e sim da sociedade
brasileira, um substitutivo ao projeto do Governo, um substi
tutivo que não faz o mundo cair, que não traz às prefeituras
do Nordeste, GU do interior do Estado de São Paulo, ou mesmo
às do interior dos Estados do Brasil, nenhum fantasma de
falência. Propõem que o salário mínimo seja de 242 mil cruzei
ros, 12 mil cruzeiros a mais do que que o Governo propõe
para o mês de maio. Propõem ainda mais, Sr. Presidente,
até para corrigir uma injustiça da lei anterior, que os aumentos
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dados a quem ganhou de um a três salários sejam extensivos
a quem ganha somente o salário mínimo. O reajuste quadri
mestral permanece, mas com uma antecipação, no bimestre,
de no mínimo 50% do índice ocorrido no mesmo bimestre.
Isso não aleija ninguém, como não aleija a Previdência.

Para encerrar, digo ainda que essa proposta de substituivo
da Oposição traz um ganho real conhecido dos outros projetos
que já tramitam nesta casa, de 4,06% no quadrimestre. Isso
dá um ganho real para o salário em torno de 13% ao ano.
Isso também não desgraça nenhum Estado e nenhum Muni
cípio, como não desgraça a Previdência.

O Projeto que as Oposições trazem elimina o art. 99,

que sacrifica essa conquista histórica dos aposentados e dos
pensionistas, que é o reajuste pelo INPC. O projeto das Oposi
ções não tem isso. Na verdade, o substitutivo que as Oposições
apresentam tem muito mais o pé no chão da dificuldade social
do País e da realidade econômica em que ele vive do que
o projeto que o Governo mandou a esta Casa.

Por isso, o nosso voto é a favor de um substitutivo que
contemple os aspectos que citei neste pronunciamento e que
encaminho à Mesa neste momento. (Palmas.)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
W 2.747, DE 1992

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a Política Nacional de Salários, o salá-
rio mínimo e dá outras providências

Autor: Deputado Tidei de Lima
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A política nacional de salários, respeitado o

princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre nego
ciação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta
Lei.

Parágrafo único. As condições de trabalho, bem assim
as cláusulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de
produtividade do trabalho e pisos salariais propõrcionais à
extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em
contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo
arbitral ou sentença normativa, observadas, dentre outros fa
tores, a produtividade e a lucratividade do setor ou empresa.

Art. 29 Fica instituído o índice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, a ser calculado e divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE com
base na proposta apresentada pela Comissão Técnica do Salá
rio Mínimo, criada pelo art. 99 da Lei n9 8.222, de 5 de setembro
de 1991.

§ 1Q O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen
to estabelecerá e publicará a metodologia de cálculo do IRSM,
de acordo com as seguintes características:

I - população objetivo que abranja as famílias com ren·
dimentos até dois salários mínimos, derivando-se de seus gas
tos a estrutura de ponderação do índice;

II - abrangência geográfica, representatividade espacial
e metodologia de cálculo idênticos aos utilizados pelo IBGE
para o cálculo do índice Nacional de Preços ao Consumidor
-INPC;

IH - período de coleta de preços iniciando-se em torno
do dia quinze do mês anterior e encerrando-se em torno do
dia quinze do mês de referência, segundo o calendário anual
de coleta do IBGE.

§ 2" Quando, por motivo de força maior, não for
possível ao IBGE divulgar o IRSM até o último dia do mês,

o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento substi
tuirá o IRSM pela variação mensal ~o Índice de Preços ao
Consumidor - IPC, calculado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo - FIPEI
USP, correspondente à segunda quadrissemana do mês de
referência.

Art. 39 Para efeitos desta Lei, os trabalhadores são divi
didos nos seguintes Grupos:

I - Grupo A: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de janeiro, maio e setembro;

U - Grupo B: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de fevereiro, junho e outubro;

lU - Grupo C: trabalhadores pertencentes a categorias
com data-base nos meses de março, julho e novembro;

IV - Grupo D: trabalhadores pertencentes a categorias
com data-base nos meses de abril, agosto e dezembro.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, os trabalha
dores não organizados em categorias profissionais serão classi
ficados nos Grupos de que trata o caput conforme os seguintes
procedimentos:

I - adotando-se para estes trabalhadores a data-base da
categoria à qual pertence a maioria dos empregados do estabe
lecimento ou empresa; ou, na impossibilidade de aplicação
deste critério.

II - adotando-se o mês de admissão do empregado como
mês da data-base.

Art. 4Q Será assegurado aos trabalhadores reajuste qua
drimestral da parcela salarial até três salários mínimos, pela
aplicação da variação percentual acumulada do IRSM no qua
drimestre imediatamente anterior.

§ l Q A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo A farão jus ao reajuste previsto neste
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro.

§ 29 A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus ao reajuste previsto neste artigo
nos meses de fevereiro, junho e outubro

§ 39 A partir de novembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo C farão jus ao reajuste previsto neste
artigo nos meses de março, julho e novembro.

§ 49 A partir de dezembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo D farão jus ao reajuste previsto neste
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.

§ 59 Enquanto não vigorar a sistemática prevista nos
parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos A, B,
C e D farão jus ao reajuste previsto no art. 49 da Lei n9

8.222, de 5 de setembro de 1991

Art. 59 Serão asseguradas aos trabalhadores antecipa
ções salariais sobre a parcela até três salários mínimos, a serem
fixadas e publicadas pelo Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento até o segundo dia útil de cada mês, em percen
tual não inferior a 50% da variação percentual acumulada
do IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua con
cessão.

§ 19 A partir de julho de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo A farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de março, julho e novembro.

§ 29 A partir de agosto de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.
. § 39 A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba

lhadores do Grupo C farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro.
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§ 49 A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo D farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro.

§ 5° Enquanto não vigorarem as disposições previstas
nos §§ 3° e 49 deste artigo, os trabalhadores dos Grupos C
e D farão jus às antecipações previstas no art. 3" da Lei n°
8.222, de 1991.

§ 6° As antecipações de que trata este artigo, bem assim
aquelas concedidas até a data de publicação desta Lei, com
base no art. 39 da Lei na 8.222, de 1991, que ainda não tenham
sido compensadas nos termos da referida lei, serão deduzidas
por ocasião do reajuste quadrimestral previsto no artigo ante
rior.

Art. 60 Salário mínimo é a contraprestação mínima de
vida e paga diretamente pelo empregador a todo o trabalha
dor, por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer,
em qualquer região do País, as suas necessidades vitais básicas
e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saú
de, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
conforme dispõe o inciso IV do art. 7" da Constituição Federal.

. § 1° O salário mínimo diário corresponderá a 1130 (um
trinta avos) do salário mínimo mensal e o salário mínimo
horário, a 1/220 (um duzentos e vinte avos).

§ 29 Para os trabalhadores que tenham por disposição
legal jornada máxima diária inferior a oito horas, o salário
mínimo horário será igual ao definido no parágrafo anterior,
multiplicado por oito e dividido pelo máximo legal.

Art. 79 A partir de 10 de maio de 1992, o salário mínimo
mensal será de Cr$242.000,00 (duzentos e quarenta e dois
mil cruzeiros).

§ 1° A partir de julho de 1992, o salário mínimo fará
jus às antecipações previstas no art. 50, sempre nos meses
de julho, novembro e março.

§ 20 A partir de setembro de 1992, inclusive, nos meses
de maio, setembro e janeiro, o salário mínimo fará jus ao
reajuste previsto no art. 4°, acrescido cumulativamente do
percentual de 4,06% (quatro inteiros e seis centésimos por
cento), a título de ganho real, deduzida a antecipação de
que trata o § 10 deste artigo, que não tenha sido compensada
anteriormente.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção, produzindo efeitos financeiros a partir de 10 de maio
de 1992.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário. - Ti
dei de Lima Relator.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Inoc~ncio Olivei
ra, [o Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ofere
cer parecer ao Projeto, em substituição à Comissão de Finan
ças e Tributação, concedo a palavra ao nobre Deputado José
Lourenço.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Projeto
de Lei no 2.747, de 1992,.e as emendas a ele apresentadas,
sob o aspecto financeiro e orçamentário, não têm objeção
por parte da Comissão de Finanças e Tributação.

É o nosso parecer sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para ofere
cer parecer ao Projeto, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao nobre
Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Projeto
de Lei n° 2.747, de 1992, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a política nacional de salários e dá outras
providências, foi, no dia de ontem, em sessão na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, apreciado sem que
tivesse sido cumprido o prazo regimental de cinco sessões
para que fossem oferecidas emendas. Foi este o motivo alega
do pelo nobre Deputado José Genoíno na ocasião. Todavia,
a Comissão, por unanimidade, aprovou a alteração do valor
referente ao salário mínimo para 280 mil cruzeiros.

SI'. Presidente, chegou hoje à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação o Substitutivo do eminente Deputado
Tidei de Lima, representando a Comissão do Trabalho, de
Administração e Serviço Público, no qual se formaliza uma
posição não somente de todos os partidos de Oposição, mas
também de um grande número de companheiros de outros
partidos que apóiam o Governo, com a alteração do valor
do salário mínimo de 230 mil cruzeiros.

Apesar de toda a luta a fim de que um acordo fosse
firmado, o Governo, irredutivelmente, não o quis aceitar,
parecendo mais uma queda de braço entre o Executivo e
o Legislativo.

Sr. Presidente, as alterações contidas no Substitutivo ao
Projeto de Lei n° 2.747, de 1992, receberam o referendo,
na sua totalidade, do ilustre Líder Genebaldo Correia e dos
demais Líderes dos partidos de Oposição.

Somos, Sr. Presidente, pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa do Substitutivo ao Projeto de
Lei no 2.747, de 1992, de autoria do Deputado Tidei de Lima.

Quanto às emendas apresentadas ao projeto de lei, somos
pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva. Entretanto, rejeitamos essas emendas, dando condições
para que seja aprovado o Substitutivo. Após o exame deta
lhado de todas as emendas, de autoria de ilustres Deputados,
como Luiz Carlos Hauly, Paulo Paim - uma das grandes
autoridades no assunto -, Waldir Pires, Jandira Feghali, Nel
son Marquezelli e outros dignos companheiros, sendo todas
elas jurídicas de boa técnica legislativa, demos preferência
ao Substitutivo referendado por todos os Líderes dos partidos
de Oposição, bem como por outros Deputados que também
se agregaram a essa luta, a luta do Poder Legislativo de estabe
lecer um salário mínimo de 242 mil cruzeiros e de alterar
a quadrimestralidade pela bimestralidade.

É este o p'arecer, salvo melhor juízo.

O Sr. Inocêncio Oliveira, ['i Secretário, deixa a
cadeira da presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à dis
cussão da matéria.

Há oradores inscritos.

(Manifestação nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa está
com dificuldades em aplicar o Regimento. Determino à Segu
rança que mantenha a ordem nas galerias, delas retirando,
se for necessário, quem se comportar de modo inconveniente.

Com a palavra o Deputado Paulo Paim. S. Ex' dispõe
de dois minutos e meio, na tribuna.
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o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, vimos à tribuna para falar
contra o projeto do Executivo que fixa o salário mínimo em
230 mil cruzeiros a partir do dia 19 de maio.

Gostaria de lembrar a esta Casa que é voz corrente entre
a maioria dos partidos que o valor do salário mínimo deveria
ser de no mínimo 100 dólares. Hoje 230 mil cruzeiros já não
são 100 dólares. Calculem V. Ex" quando os trabalhadores
forem à boca do caixa, no dia 5 de junho, para receber!

Este' Congresso poderá cair em um erro se aprovar, mais
uma vez, um projeto que fixa o salário mínimo num valor
de 60 a 70 dólares. Gostaria de lembrar a esta Casa que
hoje o salário mínimo neste País vale menos de 40 dólares.

Quero informar também à Casa que, numa pesquisa de
âmbito internacionaL a Comissão do Trabalho verificou que
não existe hoje nenhum país do mundo que pague um salário
mínimo menor do que o pago no Brasil. No Haiti, no Senegal,
na Etiópia, no próprio Vietnã, não existe em nenhum país
do mundo um salário mínimo tão baixo quanto o nosso. Nem
citei os países do Primeiro Mundo, senão teria que lembrar
o Japão, onde uma doméstica recebe em torno de 4 mil dóla
res. Não vou citar os países do Primeiro Mundo. Vou citar,
sim, a Argentina, o Uruguai, o Peru, onde o salário mínimo
ultrapassa os 100 dólares.

Vou mais além, Sr. Presidente, na minha crítica ao pro
jeto do Governo. O projeto, no meu entendimento, não é
sério: é uma brincadeira. Por exemplo, ele prevê que quem
ganha de dois a três salários mínimos tem direito ao reajuste
bimestral. Mas quem ganha um salário mínimo, que é de
fato quem vive na miséria absoluta, não terá esse direito.
Somente ao final do quarto mês terá o direito à uma reposição
pelo IRSM do período, ou seja, mais ou menos o que significa
o valor da inflação. Partindo de um salário mínimo de 230
miL quando o trabalhador tiver o próximo reajuste, que será
em 5 de outubro, o que valerão esses 230 mil? Não vão valer
praticamente nada, vão valer menos do que os 96 mil de
hoje, ou seja, menos que 40 dólares. Mas o projeto do Gover
no, Sr. Presidente, vai mais além. Esta Casa aprovou a Lei
n" 8.222, que assegura aos trabalhadores de salário mínimo,
pelo menos no quarto mês, um reajuste real de aproxima
damente 4,6% ao mês, e o Governo tirou até mesmo este
aumento real da Lei n'? 8.222, deixando o salário mínimo
de hoje em 96 mil cruzeiros, ou seja, menos de 40 dólares.

Sr. Presidente, o Governo disse ainda que o aumento
real acontecerá, mas baseado no PIB. Ora, nesta Casa todos
~:ahem que, se há uma recessão, para não falar em depressão,
o PIB, se não for negativo, será insignificante. Conseqüen
temente, o Governo está tirando do trabalhador qualquer
possibilidade de aumento real, congelando, de forma indefi
nida ou eternamente, o salário mínimo, que, num certo mo
mento, sobe a 70 dólares e volta a 38 dólares. É inaceitável,
Sr. Presidente, que nem o IRSM, que substitui o INPC, o
Governo queira manter. Ele quer incluir o FAS, que é o
redutor do IRSM. Quer dizer, além de não ter aumento real,
o salário mínimo será corrigido abaixo da inflação. Neste País,
a continuar nesta política proposta pelo Governo, não teremos
mais salário mínimo.

Sr. Presidente, não me dirijo aos aposentados que estão
nas galerias acompanhando a discussão. Mas se o Governo
sobrepor o art. 99 ao 12, estará revogando o art. 41 da Lei
n" 8.813 e, conseqüentemente o aposentado não terá mais
assegurado o mesmo índice de correção usado para o salário
mínimo. Nem isso o Governo quer manter.

Por isso tudo a bancada do Partido dos Trabalhadores
não deu urgência ao projeto do Governo, porque entende
que é da maior gravidade a aprovação desse projeto. Fizemos
uma série de emendas e estamos na tribuna defendendo o
projeto da Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ou seja, que a correção deve se dar toda vez que
a inflação ultrapassar 20%, quando seria acionado o gatilho.
Por que o Governo não aceita essa proposta? O Governo
diz que a inflação está decrescente. Se está decrescente, dificil
mente, em dois ou três meses, chegará a 20%. E por que
não adotar um dispositivo, que seria o gatilho, para assegurar
ao trabalhador uma garantia de reposição salarial? Se a infla
ção for crescente, ele terá pelo menos a reposição.

Encerro dizendo que tentaremos, através de emendas
recompor os 280 mil cruzeiros e obter o gatilho, o aumento
real de 30%, garantir, ainda, que a data-base dos aposentados
seja no dia Iv de maio e a correçao salarial na mesma data
do aumento do salário mínimo. (Palmas.)

oSR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Osvaldo Bender.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, sempre
que aqui se discutem projetos que tratam do salário mínimo
há polêmica e grande expectativa. O correto seria termos
uma lei salarial definitiva, perene, que desse condições aos
trabalhadores de uma reposição justa. Por isso, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, analisei profundamente o projeto que veio
do Governo. Reconheço que o Governo está em dificuldades,
comproblemas na Previdência Social, mas não podemos acei
tar uma indexação de quatro em quatro meses, como ocorreu
até este mês.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, que os 96
mil cruzeiros, votados em dezembro e que entraram em vigor
em janeiro hoje estão defasados completamente. O meu posi
cionamento é a favor de uma indexação mensal. Por que
não, se isso ocorre com o imposto diariamente? Por que não,
se estão sendo indexados a energia, toda a prestação de serviço
por parte do próprio Governo e também o preço das merca
dorias mensalmente? Ora, se pudéssemos ter essa indexação
mensal, sem dúvida, iríamos também resolver, em grande
parte, a enorme recessão que existe no País, porque o traba
lhador teria maior poder aquisitivo.

Sr. Presidente, eu havia elaborado uma emenda, mas
houve um desentendimento. Achávamos que ela estava trami
tando em regime de urgência, mas, na verdade, isso não ocor
reu. Ela deixou de ser apresentada por falta de apoiamento,
pois o meu partido não representa 105 Parlamentares, número
mínimo para que essa emenda possa ser apresentada.

Sr. Presidente, solicito que a emenda conste nos Anais
da Casa. Vi com bons olhos o substitutivo que não indexa
mensalmente, mas há outras emendas a serem votadas com
indexação menqi. Dentro desse espírito e desses princípios,
votarei esse I Jeto do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa proposta
de política de salário mínimo e de política salarial até t.és
mínimos do Governo se baseia numa concepção teórica de
política. A política salarial é, sobretudo, um instrumento de
combate à inflação, em busca da estabilização econômica.
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O Plano de Ação Econômica do Góverno, o PAEG,
de 1964, através da Circular n9 10, da Casa Civil, instituiu
a primeira fórmula de cálculo do salário, e se sustenta, ao
longo de todo esse período de história brasileira a mesma
concepção básica.

A política de salário mínimo, a política dos salários dos
trabalhadores menos qualificados da sociedade não pode ter
em vista apenas a estabilização. Ela deve elevar-se à condição
de política de renda, ou seja, temos de tomar uma decisão
ne!?te País. Esses 40 milhões de cidadãos que vivem aqui devem
ter o direito de consumir e as condições para produzir. Caso
contrário, não serão cidadãos nesta sociedade. Isso significa
que devemos reorientar a concepção de política econômica.
A política salarial não pode ser um subproduto da política
econômica, como mais uma vez quer o Governo.

A política salarial tem de ser o rumo maior da política
econômica. Devíamos estar discutindo hoje uma política que
anunciasse um horizonte diferente para a sociedade. Nossos
milhões de cidadãos então imaginariam que, ao longo do tem
po, progressivamente e de forma consistente, chegaríamos
ao patamar de uma digna cesta básica para transpor o século
de forma diferente da que estamos iniciando os anos 90. Mas
não é disso que se trata.

Mais uma vez, a política salarial é reduzida a um instru
mento menor de combate à inflação. E com que argumento
básico? Eis o argumento: as prefeituras e as empregadas do
mésticas. Mas o grande argumento na mesa de negociação
foi a Previdência Social. O que o Governo nos apresenta?
Que é preciso congelar o salário mínimo por quatro meses
para dar estabilidade à Previdência. Ora, 74% dos benefícios
da PrevidênCia, neste ano, são encargos previdenciários ou
administrativos da União. Isso significa que o problema da
Previdência é fiscal, diz respeito ao déficit público. O que
estaremos deliberando? Que os trabalhadores que recebem
salário mínimo e os aposentados devem bancar o déficit fiscal
da sociedade brasileira? Por que não combater a sonegação?
Por que não aprovar uma reforma fiscal? Por que não são
aprovados ITR e tantos outros instrumentos que foram pro
postos aqui? Por que não há progressividade no Imposto de
Renda? Serão esses milhões de cidadãos aposentados que
recebem salário mínimo os que vão bancar o ajuste fiscal
que esta Casa ainda não foi capaz de fazer?
. Vamos fazer o ajuste fiscal, mas primeiramente liberamos

o salário mÚIimo, para que, finalmente, em nossa sociedade,
os excluídos tenham cidadania. É possível um salário mínimo
diferente; é possível construir uma sociedade diferente. Está
na hora do Congresso reconhecer a gravidade da crise social,
institucional e política que se avizinha. Não podemos mais
esconder a miséria e a recessão que assolam as fábricas, as
cidades.

Não à recessão e a essa concepção de política salarial!
Distribuição de renda, de riqueza e de poder! É isso que
o Brasil espera desta Casa. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Elísio Curvo.

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, vejo com
tristeza neste plenário os oradores que me antecederam fazer
comparações em dólares do salário mínimo pago no Brasil
com os salários argentino e norte-americano. Aqui temos o
cruzeiros. O salário mínimo na Argentina é equivalente a
300 dólares.

--r-

Ontem cheguei de Buenos Aires, onde pude comprovar
que o salário de 300 dólares compra apenas duas calças. Lá
um automóvel americano, em função da má administração
dada aos 300 dólares, custa, no mínimo, 45 mil dólares! Não
se pode dolarizar a economia brasileira como o fizeram na
Argentina, que não tem indústrias modernizadas nem infor
mática. Aquele país se apresenta agora como país-colônia,
exportador de trigo, de carne, e nada mais.

Hoje, defendo que realmente o trabalhador deva ganhar
uma quantia digna. Não importa se 280, 300 ou 500 mil cruzei
ros. O trabalhador tem que ganhar o necessário para sua
sobrevivência. E o Presidente Collor está buscando isso, sem
modificar sua balança, sua estrutura.

Temos de votar com consciência o projeto que fixa em
230 mil cruzeiros o novo salário mínimo.

O Deputado Chico Vigilante foi à Bahia e disse neste
plenário que lá um trabalhador estava recebendo apenas 15
mil cruzeiros, quando o salário mínimo, na época, era de
42 mil cruzeiros. Ora, esse trabalhador se sujeita a ganhar
15 mil cruzeiros certamente porque ninguém podia pagar-lhe
os 42 mil cruzeiros. Agora nos encontramos na mesma situa
ção.

O erro não é deste Governo; o erro é do passado, desde
a época dos pelegos de 1964, quando se teve que fazer uma
revolução.

Srs. Deputados, é grave a situação do País. O presidente
Collor quer acertar. S. Ex~ está tirando amigos do Governo
e fazendo Ministros alguns que foram corruptos. No passado,
no Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, isso não
acontecia. Naquela época, o Sr. Sebastião Paes de Almeida,
o "trem pagador", um peculatário por excelência, era enco
berto. Este Governo tem a hombridade de dar nomes àqueles
que estão sendo peculatários.

Agora temos que votar. Vejam, Srs. Deputados, a situa
ção em que o Governo se encontra. Não se pode mentir.
Não adianta iludir os trabalhadores, concedendo-lhes um salá
rio de 500 mil cruzeiros. porque quem deve pagar não pode
fazê-lo. Será necessário transferir essa responsabilidade a
quem vai consumir, e assim, volta a espiral inflacionária. É
ilusão o que aqui estão querendo. O número 242, para mim,
é cabalístico: dois é o quadrado de quatro, e quatro é a raiz
quadrada de dois. Tanto faz, 242 ou 230. O Governo teve
consciência e com seus economistas buscou o número certo
até onde podia, sem que honvesse emissão. A emissão brasi
leira já chegou ao patamar máximo de 78 trilhões de cruzeiros.
Se emitirmos outra vez, voltaremos a ter inflação alta no
País.

E?tão, Srs. Deputados, não é mais uma questão de parti
do. 1I!"0s, Parlamentares, devemos salvar a nossa Pátria. E,
para ISSO, temos que apoiar o Presidente, que abriu a todos
nós o Governo, procurando acertar.

Srs. trabalhadores, volto a afirmar-quero serrepetitivo:
seria muito fácil para o Presidente Collor plagiar Aristófanes,
o grande Deputado da Assembléia do Povo, na Grécia, que
assim disse uma vez no parlamento grego: "A partir de hoje,
todos os pobres são ricos, todos os enfermos sãos, e todos
os soldados generais".

É fácil ãdministrar por lei. O salário mínimo não pode
ser administrado por lei. A ques.tão é mais complexa. Seria
muito mais fácil para o Presidente Collor dizer que, a partir
de hoje, o salário mÚIimo passa para 1 milhão. Qual empre
sário poderá pagá-lo?
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Ouço o nobre Deputado José Genoíno.
O Sr. José Genoíno - V. Ex~ não completou a frase:

':... todos os pobre viram ricos, e todos os ricos viram pobres".
E preciso fazer uma troca, para ver se a sociedade funciona
melhor.

O SR. ELÍSIO CURVO - Perfeitamente. Quero equilí
brio, porque até a natureza odeia desequilíbrio. A pobreza,
nobre Deputado José Genoíno, é indivisível. Ninguém quer
a outra metade. O Presidente não quer dividir pobreza; ele
quer dividir riqueza.

Srs. Deputados hoje precisamos votar conscientes. Deixe
mos as paixões partidárias. Não adianta demagogia. (Apupos
nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Ernesto Gradella.

O SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os trabalha
dores que agora acompanham esta sessão devem es:ar se per
guntando onde está aquele projeto das Centrais Sindicais que
todos os partidos de oposição aprovaram na Comissão do
Trabalho e que era objeto de consenso. Ouvimos ex-gover
nadores afirmarem que o PMDB garantia os 280 mil cruzeiros,
que o PDT era a favor dos 280 mil cruzeiros, que o PSDB
era contra esse arrocho. Onde foi parar esse projeto? Na
verdade, com a medida regimental apresentada restarão ape
nas dois projetos: o que estabelece 230 mil cruzeiros e o que
fixa 242 mil cruzeiros.

A diferença entre os três projetos não está apenas no
valor. O projeto das Centrais Sindicais propõe um salário
de 280 mil cruzeiros como piso, como valor mínimo; daí para
frente, a forma de reajuste iria garantir recuperações mensais.
O projeto do Governo propõe 230 mil cruzeiros; e o projeto
das Oposições - PMDB, PSDB, PDT - propõe 242 mil
cruzeiros. E estes números são propostos como teto, como
valor máximo. Daí por diante, nos próximos meses, esses
valores vão reduzir-se.

Então, ao ser aprovado um desses projetos - seja o
que estabelece 230 mil cruzeiros, seja o de 242 mil cruzeiros
- o salário mínimo equivalerá a menos de 100 dólares; no
mês que vem, esse valor representará pouco mais de 80 dóla
res; e, em 5 de julho, quando o trabalhador receber o seu
salário, este estará equivalendo a apenas 67 dólares. Isso ocor
rerá se o projeto que estabelece 242 mil cruzeiros for aprovado
e a inflação se mantiver em 20%.

Por isso, este Congresso, Governo e oposições estão apre
sentando ao trabalhador esses dois projetos, propondo-lhe
que permaneça na linha de extrema pobreza ou um pouco
abaixo dela. Mas o trabalhador não quer ficar na linha de
pobreza, muito menos abaixo dela. Quer estar acima dela,
como garantiu o projeto das Centrais Sindicais. É o mesmo
que perguntar a alguém: você prefere um câncer no fígado
ou um câncer no estômago? A pessoa certamente vai dizer
que não quer câncer algum. É esse o sentido do projeto.

Acho que o caminho ideal para os representantes dos
trabalhadores será votar contrariamente a esses dois projetos,
por não significarem melhoria alguma para o trabalhador.
Mesmo que fosse aprovado um mínimo de 242 mil cruzerios,
o Governo o vetaria. Sabemos que esta Casa acaba não derru
bando veto algum à lei salarial. Há veto à lei salarial anterior
que não foi derrubado até hoje, e os demais postos em votação
forma mantidos.

Portanto, esta votação não inspira confiança alguma aos
trabalhadores. Nenhum desses salários - 230 mil ou 242 mil
cruzeiros - interessa à classe trabalhadora. O que interessa
é o projeto das Centrais Sindicais, que aqui foi traído, que
aqui foi rasgado. Esta Casa depois vai ter de prestar contas
aos trabalhadores. (Palmas nas galerias e no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Waldir Pires.

O SR. WALDIR PIRES (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, disponho de 2 minutos e 30 segun
dos e não os excederei.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é necessário perguntar
até onde se pretende levar o sofrimento da população brasi
leira e até onde se pretende destruir, desmantelar o sistema
produtivo do País.

Reduzimos, pela política do Governo, o salário mínimo
a pouco mais de 37 dólares. Já se disse aqui, e não é necessário
repetir, que em nenhum país do mundo - mesmo nos do
Terceiro Mundo, os mais humildes, os mais pobres - se paga
tão miseravelmente a energia do trabalho. Com isso, destrói-se
o sistema produtivo do Brasil, destroem-se a empresa, a indús
tria, o comércio, os serviços; destrói-se o mercado brasileirc
e se acaba com a auto-estima nacional.

Temos de adotar uma política salarial que restaure o
crescimento do nível de vida da nossa população e com ele
a dignidade, o respeito às condições decentes em que devem
viver as nossas famílias.

Apresentei uma emenda a este projeto, Sr. Presidente,
Sr~s e Srs. Deputados. Estou de acordo, nas circunstâncias
atuais, com o projeto, com o substitutivo das Oposições. É
preciso recusar os mecanismos fortuitos, farisaicos que o Go
verno pretende instituir, inclusive o mecanismo do FAS, um
redutor de salário e, conseqüentemente, mais um fator de
empobrecimento dos trabalhadores brasileiros. Temos que
recusar o FAS, temos que adotar uma política de antecipação,
por exemplo, aquela preconizada no projeto das Oposições.
Temos de garantir aos benefícios da Previdência Social o que
foi assegurado na Constituição; isto é, os benefícios devem
manter-se com valores reais. Está na Constituição e nas Leis
de Benefícios e de Custeio da Previdência Social. Esta Casa
não pode desrespeitar a Constituição; tem que cumpri-la.

Sr. Presidente, com esta emenda, desejo que ô projeto
apresente, no mínimo, uma política salarial que também pro
teja a classe média. E que se faça a revisão nos termos em
que o projeto adota - até sete salários mínimos - para
restaurarmos o mercado interno brasileiro, retomarmos as
condições do desenvolvimento e do crescimento econômico,
para que as pequenas e médias empresas brasileiras e a nossa
indústria, o nosso comércio, os nossos serviços sejam capazes
de assegurar salários e nível de emprego. Ao contrário, a
política salarial, a política financeira, monetária e econômica
do Governo, além de desmantelar a economia do País, está
tornando inviável o seu sistema produtivo e empobrecendo
cada vez mais a família brasileira.

Por isso, SI. Presidente, peço aos Líderes de todos os
partidos, inclusive aos que apóiam a política do Governo,
que considerem a necessidade, a conveniência de se proteger
até sete salários mínimos. Que se proteja a classe média,
constituída de trabalhadores, de profissionais, de prestadores
de serviço, e se eleve a dignidade da vida em nossa Nação.
(Palmas no plenário e nas galerias.)
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, na forma regimen
tal, o encerramento da discussão do Projeto de Lei
n° 2.747/92.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Genebaldo
Correia, Líder do PMDB; Eden Pedroso, Líder do
PDT; Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB; José Lou
renço, Vice-Líder do PDS; Antônio dos Santos Vice
Líder do Bloco Parlamentar; Ricardo Izar, Líder do
PL; Nelson Marquezelli, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento para encerramento da discussão.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado por maioria.
Está encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento ao Plenário.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, antes de V.
Ex· anunciar a matéria, gostaria de pedir a palavra como
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estamos em
processo de votação, nobre Deputado. não tenho concedido
a palavra às Lideranças durante esse período.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, a Casa apro
vou um requerimento para encerramento da discussão. Não
entramos ainda no processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou oferecer
aos Srs. Líderes a oportunidade para orientarem suas bancadas
na votação da matéria. É isso o que V. Ex' pretende? (Pausa.)

A Mesa assegura a palavra a V. Ex~ e aos demais Líderes.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Liderança do Governo acaba de encaminhar à Mesa requeri
mento, pretendendo preferência para votar em primeiro lugar
o projeto do Governo. De acordo com o Regimento, a prefe
rência é para o substitutivo. Deveríamos rejeitar este requeri
mento do Governo, para ter a oportunidade de votar, em
primeiro lugar, o substitutivo apresentado pelo Deputado Ti
dei de Lima. Por que? Porque o substitutivo é melhor do
que o projeto do Governo. (Palmas.)

Poderíamos encontrar um consenso para a votação desta
matéria, mas a Liderança do Governo se manteve inflexível
e intolerante. Os partidos de oposição demonstraram boa von
tade e desejo de fazer a negociação; reviram a proposta inicial
mente apresentada pelas Centrais Sindicais e reduziram de
280 mil para 242 mil cruzeiros o valor do salário mínimo,
uma diferença de apenas 12 mil cruzeiros com relação ao
valor proposto pelo Governo, que é de 230 mil. Também
reduziram a periodicidade da revisão de quadrimestral para
bimestral. Por que, Sr. Presidente? Porque é o melhor para
todos. Toda vez que se vai reajustar o salário mínimo, o
impacto é extraordinário, justamente porque não se faz a
correção durante a sua vigência. Nós queremos encurtar o
período de correção.

Portanto, a proposta das oposições é sensata, e a econo
mia poderá absorver perfeitamente esse valor. Dessa forma,
garante-se o mínimo. como já disse aqui, para cobrir, pelos
cálculos de órgãos do próprio Governo, as 1.700 calorias.
E o que significa a expressão 1.700 calorias? Significa o mínimo
necessário para que a família do trabalhador possa viver; e,
mesmo assim, em estado de exterma pobreza. Não é estado
de pobreza, é estado de exterma pobreza. Pois é apenas esse
o salário que queremos assegurar, Sr. Presidente, para os
trabalhadores, melhorando um pouco a proposta do Governo.
Por isso é que temos certeza de que esta Casa vai rejeitar
o requerimento do Governo, para que tenhamos oportunidade
de votar não o projeto do Governo; mas o substitutivo das
Opisições. Mais ainda, Sr. Presidente: se nós não votarmos
o substitutivo das Oposições, estaremos cometendo um crime
contra os aposentados, porque o projeto do Governo visa
justamente mudar a sistemática da revisão dos proventos dos
aposentados e pensionistas brasileiros.

Portanto, está é a opinião dos partidos de oposição, que
confiam no discernimento desta Casa. Vamos dizer "não"
ao requerimento do Governo e, depois, aprovar o substitutivo
das Oposições. (Muito bem! Palmas. Manifestações nas gale
rias.)

(O Presidente faz soar as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator desig
nado pela Mesa em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, ao apreciar o projeto,
ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A política nacional de salários, respeitado o

princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre nego
ciação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta
lei.

Parágrafo único. As condições de trabalho, bem assim
as claúsulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de
produtividade do trabalho e pisos salariais proporcionais à
extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em
contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo
arbitral ou sentença normativa, observadas, dentre outros fa
tores, a produtividade e a lucratividade do setor ou empresa.

Art. 29 Fica instituído o índice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, a ser calculado e divulgado pela Fundaçaõ
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE com
base na proposta apresentada pela Comissão Técnica do Salá
rio Mínimo, criada pelo art. 9? da Lei n" 8.222, de 5 de setembro
de 1991.

§ 19 O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen
to estabelecerá e publicará a metodologia de cálculo do IRSM,
de acordo com as seguintes características:

I - população objetivo que abranja as famílias com ren
dimentos até dois salários mínimos, derivando-se de seus gas
tos a estrutura de ponderação do índice;

11 - abrangência geográfica, representatividade espacial
e metodologia de cálculo idênticos aos utilizados pelo IBGE
para o cálculo do índice Nacional de Preços ao Consumidor
-INPC;

111 - período de coleta de preços iniciando-se em torno
do dia quinze do mês anterior e encerrando-se em torno do
,dia quinze do mês de referência, segundo o calendário anual
de coleta do IBGE.
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§ 2" Quando, por motivo de força maior, não for possí
vel ao IBGE divulgar o IRSM até o último dia do mês, o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento substituirá
o IRSM pela variação mensal do índice de Preços ao Consu
midor - IPC, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade de São Paulo - FIPEJUSP,
correspondente à segunda quadrissemana do mês de refe
rência.

Art. 39 Para efeitos desta Lei, os trabalhadores são divi
didos nos seguintes Grupos:

I - Grupo A: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de janeiro, maio e setembro;

Il-Grupo B: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de fevereiro, junho e outubro;

IH - Grupo C: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de março, julho e novembro;

IV - Grupo D: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de abril, agosto e dezembro.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, os trabalhadores
não organizados em categorias profissionais serão classificados
nos Grupos de que trata o caput conforme os seguintes proce
dimentos:

I - adotando-se para estes trabalhadores a data-base da
categoria à qual pertence a maioria dos empregados do estabe
lecimento ou empresa; ou, na impossibilidade de aplicação
deste critério.

Il- adotando-se o mês de admissão do empregado como
mês da data-base.

Art. 49 Será assegurado aos trabalhadores reajuste qua
drimestral da parcela salarial até três salários mínimos, pela
aplicação da variação percentual acumulada do IRSM no qua
drimestre imediatamente anterior:

§ 1" A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo A farão jus ao reajuste previsto neste
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro.

§ 2" A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus ao reajuste previsto neste artigo
nos meses de fevereiro, junho e outubro. .

§ 3" A partir de novembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo C farão jus ao reajuste previsto neste
artigo nos meses de março, julho e novembro.

§ 4" A partir de dezembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo D farão jus ao reajuste previsto neste
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.

§ 59 Enquanto não vigorar a sistemática prevista nos
parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos A,. B,
C, e D farão jus ao reajuste previsto no art. 4< da LeI n"
8.222, de 5 de setembro de 1991.

Art. 5" Serão asseguradas aos trabalhadores antecipa
ções salariais sobre a parcela até três salários míni~os, a serem
fixadas e publicadas pelo Ministério da EconomIa, Fazenda
e Planejamento até o segundo dia útil de cada mês, em percen
tual não inferior a 50% da variação percentual acumulada
do IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua con
cessão.

§ 1" A partir de julho de 1992, inclusive, o~ trabalha- .
dores do Grupo A farão jus às antecipações prevIstas neste
artigo nos meses de março, julho e novembro.

§ 2" A partir de agosto de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.

§ 3Q A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo C farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro.

§ 49 A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo D farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro.

§ 59 Enquanto não vigorarem as disposições previstas
nos §§ 39 e 49 deste artigo, os trabalhadores dos Grupos
C e D farão jus às antecipações previstas no art. 3\' da Lei
nº 8.222, de 1991.

§ 6º As antecipações de que trata este artigo, bem assim
aquelas cOJ1.cedidas até a data de publicação desta Lei, com
base no art: 3" da Lei nº 8.222, de 1991, que ainda não tenham
sido compensadas nos termos da referida Lei, serão deduzidas
por ocasião do reajuste quadrimestral previsto no artigo ante
rior.

Art. 6" Salário mínimo é a contraprestação mínima de
vida e paga diretamente pelo empregador a todo o trabalha
dor, por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer,
em qualquer região do País, as suas necessidades vitais básicas
e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saú
de, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
conforme dispõe o inciso IV do art. 7" da Constituição Federal.

§}Q O salário mínimo diário corresponderá a 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo mensal e o salário mínimo
horário, a 11220 (um duzentos e vinte avos).

§ 2º Para os trabalhadores que tenham por disposição
legal jornada máxima diária inferior a oito horas, o salário
mínimo horário será igual ao definido no parágrafo anterior,
multiplicado oito e dividido pelo máximo legal.

Art. 7Q A partir de 19 de maio de 1992, o salário mínimo
mensal será de Cr$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois
mil cruzeiros).

§ 1" A partir de julho de 1992, o salário mínimo fará
jus às antecipações previstas no art. 5q

, sempre nos meses
de julho, novembro e março.

§ 2" A partir de setermbro de 1992, inclusive, nos meses
de maio, setembro e janeiro, o salário mínimo fará jus ao
reajuste previsto no art. 4" acrescido cumulativamente do per
centual de 4,06% (quatro inteiros e seis centésimos por cento),
a título de ganho real, deduzida a antecipação de que trata
o § 19 deste artigo, que não tenha sido compensada anterior
mente.

Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, produzindo efeitos financeiros a partir de l Q de maio
de 1992.

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está em votação
o substitutivo ao projeto de lei formulado pelo Deputado
Tidei de Lima. Esta é a matéria que está em votação.

Os partidos que pretendam orientar suas bancadas têm
agora a oportunidade de fazê-lo.

Srs. Deputados, estamos em um processo de votação,
e a orietação às bancadas, o encaminhamento, faz parte do
processo de votação.

o SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Popular Socialista
votará a favor do substitutivo. Nosso partido defendia o pro
jeto das Centrais Sindicais. Como não foi possível mantê-lo,
hoje defendemos a proposta das Oposições e votamos a favor
do substitutivo apresentado pelo Deputado Tidei de Lima.
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o SR. ALDO REBELO tPC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil,
como autor de uma das propostas de política salarial em trami
tação nesta Casa, votará "sim" ao substitutivo do Deputado
Tidei de Lima, que representa, nesta circunstância, neste mo
mento, a proposta dos partidos de oposição desta Casa. Além
disso, saiba-se que este Governo, que diz não ter, neste mo
mento, condições de assegurar um mínimo de dignidade aos
trabalhadores brasileiros, é o mesmo que, só nos meses de
janeiro e fevereiro, pagou 4 bilhões de dólares de juros da
dívida pública aos especuladores financeiros, tendo extraído
essa quantia justamente dos assalariados, dos trabalhadores,
cujos salários estão arrochados.

O Brasil tem plenas condições de assegurar aos seus traba
lhadores o salário mínimo fixado na proposta em apreciação.
O que o Brasil não tem mais condições, a bem da verdade,
é de agüentar e suportar o desgoverno do Sr. Fernando Collor
de Mello, que, sendo o responsável pelo caos e pela crise
existentes em nosso País, ainda quer atribuir suas dificuldades
à existência de um salário mínimo de 242 mil cruzeiros. Mas
esse é o valor mínimo que o nosso partido pode adotar como
proposta na votação da noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece mais um vez aos Srs. Líderes que a votação envolve
a matéria principal e os seus acessórios. O que está em votação
é o substitutivo. E, como há requerimentos relativos à trami
tação, eles serão apreciados a seguir. Requerimentos de prefe
rência e de votação nominal serão todos apreciados.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apresentamos um requerimento
em que solicitamos preferência para votação do projeto origi
nal. É esse que V. Ex' coloca em votação agora?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se o requeri
mento estiver sobre a mesa, será votado antes do projeto,
é claro.

O SR. Luís EDUARDO - Se já está na mesa há muito
tempo, então votaremos o requerimento antes do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há vários re
querimentos - pelo menos dois sobre o processo de votação
e sobre a ordem de votação - e serão apreciados antes da
votação.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luís Eduardo,
como Líder do Bloco, para encaminhar a votação.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador. ) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estamos
prestes a decidir mais uma vez a política de reajuste do salário
mínimo. Pelo que me lembro, é a oitava vez, desde que fui
eleito Deputado, que esta Casa promete elevar o valor do
salário mínimo. No entanto, Sr. Presidente, sem exceção algu
ma, o efeito sempre foi o contrário: sempre o que aumenta
é a inflação, enquanto o salário real é corroído. Na verdade,
não se decide hoje quem é mais generoso ou quem prefere
dar mais ao trabalhador. O que será decidido agora é o destino
da economia brasileira, da Previdência Social e dos Estados
e Municípios, de acordo com a inflação futura. Entendo que
politicamente a nossa proposta não seja a mais simpática,

mas temos compromissos com as finanças públicas e, acima
de tudo, com o salário real.

Entendo que os Estados do Nordeste, das regiões pobres
e os Municípios - e sei que muitos dos Deputados que não
acompanham a minha posição entendem, compreendem...
(Manifestações nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
licença ao orador para advertir às pessoas que se encontram
nas galerias que não são permitidas manifestações. Esta Presi
dência não quer recorrer à medida drástica de mandar esvaziar
as galerias, para que possa assegurar a presença daqueles
que acompanham os trabalhos. É indispensável que observem
a regra do silêncio, que é uma imposição do Regimento In
terno.

Tem a palavra o orador.

O SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados, se fosse verdade que por decreto ou porlei pode
ríamos aumentar o salário mínimo para 230, 242 ou 280 mil
cruzeiros, sem causar efeitos na economia, é evidente que
estaríamos sendo perversos, porque entendemos que esses
valores propostos são muito pequenos.

Na realidade, sabemos que por lei ou por decreto não
se aumenta salário. Sabemos também que um simples e peque
no aumento da ordem de 12 mil cruzeiros acarr~ta uma despesa
adicional à Previdência.Social rle.aproximadamente 1,trilhão .,
e 100 bilhões de cruzeiros.

Sr. Presidente, em alguns Estados, como, por exemplo,
o Piauí, as pequenas empresas e até mesmo os pequenos Muni
cípios não têm condições de suportar esse aumento que se
pretende. E, o que é mais grave, ninguém está observando
que desde 1985 não se aumenta o número de empregos legais
neste País. A grande maioria trabalha na clandestinidade,
e temos de lutar para acabar com essa prática.

Tenho certeza de que essa lei, aparentemente melhor,
que as oposições estão oferecendo agora ao Plenário, se apro
vada, irá piorar ainda mais a situação, porque aumentará
a informalidade da economia, o que não é desejável. (Manifes
tações nas galerias.)

Portanto, para concluir, Sr. Presidente, peço ao Plenário
que reflita e vote o requerimento de preferência que dá direito
a que se vote em primeiro lugar a proposta do Governo.
(Manifestações nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa não
pretende suspender a sessão nem determinar a evacuação das
galerias, mas é o que fará ,se prosseguirem as intromissões
no andamento dos trabalhos do Plenário. A suspensão da
sessão poderá impedir que a matéria seja votada ainda hoje,
mas é o que a Mesa fará se não se observar silêncio nas
galerias.

O Sr. José Carlos Sabóia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Partido Socialista Brasi
leiro, com todo o bloco democrático, votou a favor de um
salário mínimo de 280 mil cruzeiros.

Hoje, todos os partidos de oposição e todos os setores
democráticos que têm percepção do que está acontecendo
com a economia brasileira estão aceitando negociar a votação
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de um piso salarial de 242 mil cruzeiros, desde que sejam
reafirmadas as mesmas regras de reposição das perdas pre
vistas no projeto aprovado na Comissão do Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público. As regras estabelecidas pela
Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público,
colocadas hoje no projeto relatado pelo nobre Deputado Tidei
de Lima, siio aprovadas por todos os partidos de oposição.

Sr. Prf'sidente. ouso dizer que a questão básica posta
hoje em discussão não é a do piso salarial, mas a da reposição
das perdas, da conquista do que se perdeu durante todo o
ano. E aqui lembro que o Governo se negou a negociar.

O nobre Líder do Bloco, Deputado Luís Eduardo, acabou
de fazer a seguinte afirmação: "Por lei e por decreto não
se aumenta salário".

Pergunto, pois, ao nobre Líder do Bloco: é possível com
bater a inflação única e exclusivamente com arrocho salarial
e desorganização da economia? Tivemos, nos últimos doze
meses, no Brasil, uma inflação de 540% às custas da perda
salarial de todos os trabalhadores e este índice é maior do
que a inflação de todos os países da América Latina juntos.
Aliás, os empresários progressistas não terão mais a quem
vender, se continuar esse arrocho salarial.

Nós, do PSB, iremos votar a favor do projeto das Oposi
ções, relatado aqui pelo Deputado Tidei de Lima.

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Ex"

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PDT votou,
na Comissão do Trabalho, pelo substitutivo que estabelece
o piso de 280 mil cruzeiros, porque nosso partido tem um
grande compromisso com a classe trabalhadora brasileira. Mas
sabemos que, se mantida essa política econômica do Governo,
se mantida essa aplicação do receituário do Fundo Monetário
Internacional, pelo qual o Governo busca superávit de 12
bilhões de dólares no orçamento primário para comprar moe
da forte dos exportadores e remeter juros aos banqueiros,
não teremos condições de inverter essa política recessiva, essa
política madrasta, contra os interesses nacionais, contra o inte
resse do povo trabalhador brasileiro.

Mas, juntamente com os demais partidos de oposição,
conseguimos, depois de longos dias de trabalho em cima desse
projeto, apresentar uma proposta ao Plenário. E o Governo
não poderá acusar as Oposições de irresponsáveis porque o
que estamos querendo é estabelecer um critério diferenciado
para a recuperação das perdas salariais. Em virtude disso,
o PDT assume o projeto de 242 mil cruzeiros para o salário
mínimo.

Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, o PDT vota contra
o requerimento de preferência para a proposta do Governo.
(Palmas.)

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, hoje
identificamos aqui um fato inédito na história deste Parla
mento. Constatamos, para tristeza nossa, que um dos mais
destacados líderes políticos deste País, o Governador Leonel

Brizola, não tem mais o comando do seu partido. Não obstante
a afirmação de S. Ex" de que o salário de 230 mil cruzeiros
é o máximo que o Rio de Janeiro pode pagar, os seus liderados,
os seus comandados, os homens que hoje militam no partido
que S. Ex' fundou, têm uma posição política de votação com
pletamente divergente daquela assumida pelo seu comandan
te.

Mas é isso mesmo, Sr. Presidente: o Governo precisa
avaliar as posições políticas do chefe do partido e da sua
bancada. Não é possível que sacrifiquemos os aposentados
para dar dois bilhões e meio de dólares ao Estado do Rio
de Janeiro. (Palmas.) Não é possível que o Sr. Governador
Leonel Brizola diga à Nação: aqui está a minha maior obra
- a Linha Vermelha - construída com recursos federais.
E a sua bancada vote contra, Sr. Presidente, Srs. Deputados!

Tenho ouvido Deputados do PMDB, coerentes com o
seu Líder, e não com o que diz o Governador Cunha Lima,
da Paraíba, que hoje faz um apelo patético aos Parlamentares
do seu partido: o meu Estado quebra se votarmos um salário
superior a 230 mil cruzeiros. Vemos o Governador Jader Bar
balho afirmando a mesma coisa. Há apenas um Governador
que tem posição diferente, e até o compreendemos, o Gover
nador Luis Antônio Fleury. Afinal, é o Governador do Estado
mais rico da Federação; e lá, em São Paulo, a um tempo
deveriam pagar não 280 mil, mas 600, 700,1 milhão de cruzei
ros, porque há dinheiro para isso. Ainda mais depois que
a União assumiu as diversas dívidas 4ue o Banespa tinha
com o Banco Central. Então, sobrou dinheiro para tudo isso.
Tem levado o dinheiro da Federação. A Federação e os cofres
da União estão pobres, sim. Por isso, não podem pagar aos
apo~entados aquilo que reclamam, e não podemos pagar aos
trabalhadores aquilo que de fato lhes é devido.

Sr. Presidente, faço essas considerações dentro desse qua
dro de dificuldades, dentro dessa moldura em que vivemos
nesta Nação, desordenada e desorganizada em função de uma
Constituição que tem que ser revista já e agora. Esta Nação
se encontra a um passo do caos, se não tivermos aqui a sensibi
lidade política e a visão completa das dificuladades com as
quais convivemos. Somente iremos mergulhar em dificuldades
das quais não saberemos qual o caminho ou a porta que pode
remos identificar para a saída.

Portanto, Sr. presidente, peço a todos aqueles que têm
compromisso com o futuro da Nação, que têm compromisso
com o povo brasileiro que não votem acompanhando discurso
que não se identifica com aquilo que quer o País, com o
que interessa à Nação brasileira. Vamos votar com a consciên
cia dos homens que responsavelmente sabem qual é a necessi
dade do Brasil de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passarei a pala
vra aos Srs. Relatores.

O Sr. Eden Pedroso - Peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não temos pre
visão regimental para esta hipótese, Deputado.

O Sr. Roberto Jefferson - Peço a palavra, Sr. Presidente,
como líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que o
salário mínimo é o salário do trabalhador, a esta altura, é



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 30 7787

desejar fazer pouco da inteligência do País, porque o trabalha
dor, em sua grande maioria, nas regiões Sul e Sudeste, não
tem mais salário mínimo a discutir. Esse é um problema da
região Nordeste, a mais pobre do País.

Estamos vendo que os Governadores, os Prefeitos dessas
regiões, que são, em última análise, os grandes empregadores,
não têm condições de honrar a folha de pagamento com um
salário superior a 230 mil cruzeiros.

Pelo que se percebe até na campanha da mídia, há susten
tação política para que o Congresso aprove o projeto do Go
verno. E o que queremos nós" Sr. Presidente? Um compro
misso do Governo com o aposentado. Nós queremos tirar
do texto do projeto o art. 99 A correção da aposentadoria
pelo FAS vai achatar realmente o benefício do aposentado.
O salário mínimo cresce e os Prefeitos, bem ou mal, com
esse salário mínimo, acompanha os índice~. Mas ele é achatado
nos Estados mais ricos, como São Paulo. Todavia, se há vonta
de política, o Governador pode pagar um milhão de cruzeiros;
ele não fica obrigado a pagar os 230 mil.

Se o Governo - e este é um apelo que iaço ao Líder
do Governo - apoiar a emenda do PTB, que estabelece
o reajuste do benefício da aposentadoria pelo índice de rea
juste do salário mínimo, e não pelo FAS, como estabelece
o art. 9° do projeto do Governo, temos toda tranqüilidade
para acompanhar o Governo na preferência para votarmos
inicialmente o seu projeto. Mas antes gostaríamos de ouvir
do Governo se há condições de apoiar a emenda do nosso
partido, o PTB, que altera o índice que está no art. 99 do
projeto do Governo; isto é, a correção dos benefícios pelo
FAS. Desejamos que a correção dos benefícios seja feita pelo
índice de reajuste do salário mínimo, como estabelece o art.
41 da Lei n9 8.220.

Sr. Presidente, este é o apelo que fazemos. Temos todas
as condições políticas para fazer discurso em praça pública,
para justificar nossa posição. Vamos acompanhar a proposta
do Governo de 230 mil cruzeiros. Mas temos de analisar o
problema de quem não tem voz, o aposentado, que não tem
sindicato em sua defesa. Se o Governo atender ao nosso apelo
e apoiar a emenda do nosso partido, que pede a correção
pelo ínnice de reajuste do salário mínimo, teremos toda tran
qüilidade para acompanhar o Governo nesse destaque de pre
ferência e na votação da sua proposta inicial. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Jabes Ribeiro.

o SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB, na Comissão do Traba
lho, apoiou a proposta das Centrais Sindicais no sentido de
termos um projeto que pudesse satisfazer à realidade dos
trabalhadores brasileiros, partindo de um piso de 280 mil cru
zeiros. É preciso ser dito que as Oposições, em todos os mo
mentos, estiveram dispostas a negociar. Diversas foram as
vezes em que, com a liderança do Governo, prop~nhamos

maneiras para que tivéssemos um projeto melhor. E preciso
que fique claro que o projeto do Governo apresenta alguns
aspectos negativos para os trabalhadores brasileiros. Inicial
mente, prejudica claramente os aposentados; em segunda lu
gar, apresenta um valor de 230 mil cruzeiros, que está abaixo
da chamada linha de extrema pobreza; e, em terceiro lugar,
Sr. Presidente, o Governo precisa explicar por que, de forma
perversa, tenta, através de um projeto, congelar o salário
mínimo abaixo da linha de extrema pobreza por quatro meses

neste País, que tem uma inflação de 20%. Esta é a realidade,
que precisa ser entendida.

Portanto, Sr. Presidente, o PSDB apóia o projeto das
Oposições, que apresenta um patamar inicial de 242 mil cruzei
ros e evita esse congelamento pelo período de quatro meses,
e se coloca contrário ao requerimento de preferência. Enten
demos que o projeto relatado pelo Deputado Tidei de Lima,
o projeto das Oposições, se não é o melhor, pelo menos
é aquele que, neste instante, apresenta as condições de mere
cer o apoio não apenas dos Deputados de oposição desta
Casa, mas certamente dos Deputados de partidos que dão
sustentação ao Governo e têm sensibilidade para saber que
não é possível cometer-se mais esse crime contra os trabalha
dores.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srº' e Srs. Deputados, há alguns
dias estamos nos reunindo com os partidos desta Casa, não
só os partidos que apóiam o Governo, como também os parti
dos de oposição, com o objetivo de buscar um entendimento
para votarmos a política do s.alário mínimo.

É bem verdade, Sr. Presidente, Sr;" e Srs. Deputados,
que nenhum de nós desconhece que os salários do Brasil são
muito baixos; e todos nós, do Governo ou da Oposição, gosta
ríamos de oferecer um salário maior para o trabalhador brasi
leiro. Trago alguns pontos para reflexão dos Srs. Parlamen
tares, e o faço com a mesma tranqüilidade de quando aqui
discutíamos a revogação do decreto do Governo que regula
mentou os 147% - naquela oportunidade, foi vendida aos
aposentados a idéia de que, se aqui revogássemos o decreto,
eles receberiam os 147% no dia seguinte. Então, eu disse,
da tribuna, que aquilo era uma enganação e que deveríamos
buscar um entendimento para ajudar os aposentados. Pois
continuaram enganando os aposentados, derrotaram o Decre
to, e nada aconteceu. Era, na verdade, uma grande farsa
que se praticava nesta Casa.

Durante esta semana e nos últimos 10 dias, procuramos
entendimento para votar o salário mínimo. Por que procu
ramos esse entendimento? Por algumas razões que precisam
ser ditas. A primeira delas é que a proposta que o Presidente
Collor enviou a esta Casa, do salário mínimo de 230 mil cruzei
ros, significa um aumento de 140% no período de janeiro
a abril. E o que representam esses 140%? Exatamente a infla
ção naquele período, equivalente à perda que sofreu o traba
lhador no seu poder de compra.

Ora, se o Governo apresenta um projeto que restabelece
o valor integral do salário, então tem condição moral para
propor um entendimento a respeito desse salário.

Por que o Governo estabeleceu 230 mil cruzeiros? Por
que, depois de levantados os cálculos da Previdência, este
é o salário que a Previdência pode suportar, para que os
10 milhões e 500 mil aposentados de um salário mínimo não
fiquem sem receber a sua aposentadoria.

Pois bem, Sr. Presidente, qual a outra preocupação do
Governo ao propor 230 mil cruzeiros? Permitir que as donas
de-casa deste País continuem mantendo no emprego as suas
empregadas domésticas. Nós sabemos que o custo para se
manter uma empregada doméstica é salário mínimo, alimen
tação, moradia, INPS, décimo terceiro salário e férias. Isso
representa, para uma dona-de-casa, seguramente, com salário
de 230 mil cruzeiros, algo em torno de 500 mil cruzeiros.
Num País pobre como o nosso, onde a classe média que man
tém doméstica em casa tem uma renda média de 800 mil
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.. cruzeiros, não poderíamos imporuma despesa superior a 500
mil cruzeiros.

Ora, Sr. Presidente, esses são fatos incontestes. Ainda
hoje, discutia na Liderança com o Presidente da CUT, com
o Presidente da CGT e com a Presidente da Força Sindical.
Então, mostrei-lhes as razões pelas quais o governo não podia
mandar para esta Casa um projeto fixando o salário mínimo
em 600 dólares para os trabalhadores brasileiros.

Mas há ainda um outro problema grave, Sr. Presidente,
que precisa ser dito: os trabalhadores de salário mínimo neste
País, que têm data-base, já estão recebendo o salário mínimo
corrigido, inclusive bimestralmente. Quem está integrado nes
sa lei? Apenas as empregadas domésticas e alguns secretários
de médicos, de dentistas, de advogados. Os demais trabalha
dores, que têm sindicatos organizados e que têm data-base
para seus dissídios, já estão tendo a correção do salário. Isso
é preciso ser dito, e desafio as Oposições a me desmentirem
neste momento.

Sendo assim, Sr. Presidente, não há que se emocionalizar,
e, por esta razão, as galerias estão vazias. Todavia, assalta-nos
a preocupação com os aposentados. E, no momento em que
se levantou o problema de que a correção, pelo fator de atuali
zação salarial, poderia prejudicar os aposentados, a Liderança
do Governo assegurou aos partidos, na manhã de hoje, que,
se nós colimássemos um acordo para o projeto do Governo,
poderia conseguir a retirada desse dispositivo, para que os
aposentados tivessem suas aposentadorias corrigidas pelo
INPC ou pela cesta básica, conforme fosse decidido.

Quero parabenizar aqui o Deputado Roberto Jefferson,
que traz um fato concreto, ao solicitar do Governo apoio
para que possamos restituir no projeto os direitos dos aposen·
tados, porque esta é uma conquista real, não é conversa fiada,
Sr. Presidente.

A Liderança do Governo quer aqui comprometer-se com
o Líder do PTB, que, de resto, representa o pensamento
de todos os partidos que apóiam o Governo e quê dele solicita
ram uma solução.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, por quanto tempo
o Líder do Governo pode falar?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' fala
há 15 minutos, Deputado Humberto Souto. Se acha que não
é bastante, a Mesa continuará a ser tolerante com V. Exª

O"SR. HUMBERTO SOUTO - Muito obrigado, Sr. Pre
sidente. Vou concluir.

A Liderança dó Governo quer comprometer-se com o
Líder do PTB no sentido de que vai lutar junto ao Governo
para que, sendo aprovada a emenda apresentada pelo PTB
a este Congressó; ó Presidente 'não a vete, para não' causar
prejuízos aos aposentados. (Palmas.) De resto, Sr. Presidente,
gostaria de ter tempo para mostrar...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mais tempo?

O SR. HUMBERTO SOUTO - Estou encerrando, Sr.
Presidente. Gostaria de ter mais tempo para mostrar as várias
faces, os vários problemas, as várias implicações do projeto.
Mas, como não desejo incomodar os demais, e quero ser
grato à Mesa pela liberalidade...

O Sr. José Genoíno - Já incomodou demais.

O SR. HUMBERTO SOUTO - ... gostaria de encerrar,
Sr. Presidente, solicitando a preferência para o projeto do
Governo, na convicção de que é um projeto bem feito, integra-

',10, que não vai quebrar a Previdência, e vai proteger os
aposentados, permitindo às pessoas empregadas que conti
nuem trabalhando, porque tão importante quanto o salário
neste momento é a manutenção do emprego. Não serão aque
les vendedores de ilusões, não serão aqueles que entendem
poder continuar no palanque eleitoral eternamente que pode
rão modificar a sensibilidade da Casa, para que tenhamos,
efetivamente, um projeto capaz de recompor o salário míni
mo. (Apupos nas galerias.)

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, o Líder do Governo
já falou, o Líder do Bloco já falou, já falou todo mundo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pela Liderança
do PT, concedo a palavra ao Deputado Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, rapidamente, em nome da Liderança do
PT, queremos dizer que esse discurso já conhecemos, ao longo
da história de todos os debates aqui hdvados sobre política
salarial.

Gostaria de lembrar à Liderança do Governo que, quando
o salário mínimo subiu de 17 para 42 mil cruzeiros, houve
um crescimento de 147% e não apenas de 140, 145 ou 146%.
Disseram que o País iria quebrar, que as domésticas seriam
demitidas, mas nada disso aconteceu.

Quando alteramos o salário mínimo de 42 para 96 mil
cruzeiros, o discurso foi exatamente o mesmo. Disseram que
a inflação aumentaria. Eu gostaria de lembrar à Liderança
do Governo que o Presidente Collor acabou vetando, na ver
dade, todos os projetos de política salarial e de salário mínimo
aprovados por esta Casa. Tudo acabou em veto, exatamente
como o Governo sempre quis. E a inflação, SI. Presidente,
está nO patamar de 23% ao mês.

Então, o que deve ficar claro para todos os Parlamentares
é que não é o salário, e muito menos o salário mínimo, o
causador da inflação. O que eles têm que defender é outra
coisa, Sr. Presidente. Neste momento, mais do que nunca
- pelo menos tenho certeza - os Parlamentares de todos
os partidos não deixarão de aprovar um projeto que estabelece
um mínimo de 242 mil cruzeiros para aprovar outro que fixa
esse valor em 230 mil cruzeiros.

Entendo que o substitutivo do Deputado Tidei de Lima
acabou contemplando o que a maioria da Casa pensa a esse
respeito. O meu partido é de opinião diferente. Democrati
camente, quis encaminhar a votação contra a concessão da
urgência. Mas, neste momento, Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores, com muita tranqüilidade, votará também,
acompanhando as Oposições, pela aprovação do substitutivo
do Deputado Tidei de Lima. Entendo que esta Casa não
vai ficar de joelhos, não vai dobrar a espinha ante o Executivo
e ter de ouvir a imprensa, lá fora, amanhã, dizer que o Con
gresso Nacional não quis aumentar em 12 mil cruzeiros o
salário mínimo dos trabalhadores. Isso seria uma grande ver
gonha para esta Casa.

Sr. Presidente, em todos os debates de que tenho partici
pado, venho defendendo o Congresso Nacional. Participei
-.- e diria até que fui ali sacrificado - de um programa em
São Paulo, no qual defendi o Congresso Nacional, e, de cabeça
erguida, continuo defendendo esta Casa, porque tenho certeza
de que, pelo mínimo - o mínimo - de 242 mil cruzeiros,
contemplando-se a revogação do artigo que prejudica os apo
sentados, nós votaremos aqui e ganharemos em nome da maio
ria dos Parlamentares. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pela Liderança
do PL, concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Izar.

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL gostaria de ser bem prático
e falar pouco. Para evitar o veto do Sr. Presidente da Repú
blica e para que o trabalhador receba imediatamente em maio
o seu novo salário, o PL vota"não" ao substitutivo e a favor
do projeto que estabelece esse mínimo em 230 mil cruzeiros.

Sem demagogia, somos a favor da emenda do PDS e
do PTB, que melhora a situação do aposentado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Mário Chermont.

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o nosso partido acompanha
o possível, não o desejável, e, assim, é a favor do projeto
do Governo.

O Sr. Roberto Jefferson - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mas o seu par.
tido já se manifestou a respeito da matéria.

O Sr. Roberto Jefferson - Mas Deixamos a questão em
aberto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, completando o esclarecimento
a respeito da atitude do nosso partido, temos a dizer que,
di~nte da posição do Líder do Governo, diante do compro
mlSSSO de defender a emenda que estabelece a correção pelo
índice de reajuste do salário mínimo para os benefícios dos
aposentados, o PTb vota a favor da preferência para o projeto
do Governo.

O Sr. Roberto Freire Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr.Presidente, apenas para esclarecer. Eu havia
dito antes que iria votar favoravelmente ao substitutivo, vejo
agora que vamos votar apenas o requerimento preliminar,
a preferência. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Temos muito
trabalho antes de votar a preferência, mas os Srs. Líderes
estão falando e a Mesa está-lhes concedendo a palavra. Gos
taria de ouvir os Relatores. Temos que saber ainda, nobre
Deputado, se as votações serão nominais ou simbólicas; so
mente depois vamos votar as preferências.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, gostaria
de dizer que Y. Ex~ foi muito liberal, e aí confundiu um
pouco as coisas.

Eu ia tentar esclarecer a mim mesmo, mas Y. Ex~ vai
agora esclarecer a todo o Plenário.

Não estamos aqui encaminhando coisa alguma. Parece
me que Y. Ex~ não cdlocou em votação nada ainda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - No momento
em que os Líderes permitirem, colocaremos a matéria em
votação.

O Sr. Pauderney Avelino - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V". Ex~
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDC entende que, pelos
desníveis regionais do País, e por ser um salário mínimo de
230 mil, 280 mil ou 300 mil cruzeiros ainda insuficiente para
a manutenção de qualquer família neste País, precisamos de
fender um salário e um nível de vida dignos para o trabalhador
brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, se, em São paulo, no Rio Gran
de do Sul e nos Estados do Sul do País, os governos locais
e as empresas têm condições de pagar um salário que seja
compatível com o nível de vida da região, e se os Estados
do Norte e Nordeste não têm condições sequer de chegar
ao nível mínimo que está sendo proposto hoje nesta Casa,
a bancada do nosso partido decidiu abrir a questão e liberar
seus membros para votar..

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

-1-

Dê-se ao parágrafo único do art. 79 do Projeto a seguinte
redação:

"Art. 79 .

Parágrafo único. A partir de 19 de julho de 1992,
o valor do salário mínimo será reajustado bimestral
mente pela aplicação do FAS."

Justificação

Mantido o valor de Cr$230.000,00 (duzentos e trinta mil
cruzeiros) para o salário mínimo mensal, seu reajuste deve
ocorrer pelo menos a cada dois meses, sob pena de aprofunda
mento da miséria em que vive a maioria dos trabalhadores
brasileiros.

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. - Luiz Carlos
Hauley.

-2-
Dê-se ao parágrafo único do art. 79 do projeto a seguinte

redação:

"Art. 79 .

Parágrafo único. A partir de 19 de junho de 1992,
o valor do salário mínimo será reajustado mensalmente
pela aplicação do FAS."

Justificação

Mantido o valor de Cr$230.000,00 (duzentos e trinta mil
cruzeiros) para o salário mínimo mensal, seu reajuste deve
ocorrer todos os meses, a fim de que não perca o poder aquisi
tivo em face dos altos índices de inflação, que elavem constan
temente o custo de vida, afetando principalmente os trabalha
dores de mais baixarenda.

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. - Luiz Carlo~

Hauly.
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-3-
O art. I" passa a ter a seguinte redação:

"Art. 11' A política nacional de salários, respei
tado o princípio da irredutibilidade salarial, tem como
fundamento a livre negociação coletiva e reger-se-á
pelas normas estabelecidas nesta lei."

Justificação

A emenda visa reintroduzir a expressão "respeitado o
princípio da irredutibilidade salarial" constante de todas as
legislações salariais pós-Constituição de 1988.

A supressão desta expressão pode gerar maior confusão
do que a sua permanência no texto, como no da Lei 8.222/92.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Paulo
Paim.

-4-

O § 29 do art. 29 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2? .
§ 2" Quando, por motivo de força maior, não

for possível ao IBGE divulgar o IRSM até o último
dia útil do mês, o Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento adotará índice substitutivo provisório,
devendo divulgar o índice ajustado pelo IRSM, assim
que este for apurado, com repercussão imediata nos
salários. "

Justificação

A emenda fixa critério para a substituição do IRSM no
caso de força maior.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Paulo
Paim

-5-
Suprima-se o art. 3"do projeto de Lei, n? 2.747.

Justificação

O FAS enseja uma redução do IRSM o que não podemos
admitir.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Paulo
Paim

-6-
Suprima-se o art. 5° do Projeto de Lei nl' 2.747.

Justificação

O Projeto deve cuidar somente do salário mínimo, man
tendo-se as atuais regras para a política salarial.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Paulo
Paim

-7-
O art. 7 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 7'? A partir de 1q de maio de 1992, o salário
mínimo mensal será de Cr$ 280.000,00 (duzentos e
oitenta mil cruzeiros)."

Justificação

A emenda visa adequar o PL do governo com o que
foi aprovado pela Comissão do Trabalho.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992, - Deputado Paulo
Paim

-8-
Suprima-se o art. 10 do Projeto de Lei nl ' 2.747.

Justificação

A proposição não se justifica, pois uma inflação de 10%
é alta e não pode o trabalhador passar 6 meses sem reajuste
do seu salário.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Paulo
Paim

-9-
Inclua-se onde couber:

"Art. (... ) Para os efeitos desta lei c);1,idera-se
maio a data-base dascategorias profissionais inorgani
zadas. "

Justificação

O dispositivo visa dar constitucionalidade ao projeto nos
termos do art. 5", caput da CF.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Paulo
Paim.

- 10-

Acrecenta-se o seguinte parágrafo 2" ao art. 7" do Projeto:

"Art. 79 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2? Os reajustes previstos no parágrafo anterior
serão precedidos de antecipação bimestrais em percen
tual não inferior a 50% (cinqüenta por cento) da média
geométrica das variações mensais do IRSM aferidas
nos dois meses imediatamente anteriores a sua conces
são."

Justificação

Pretende-se com a presente Emenda garantir aos traba
lhadores que percebem o salário mínimo idêntico tratamento
conferido à parcela até três salários mínimos da remuneração
dos demais trabalhadores, de acordo com o disposto no caput
do art. 5" do Projeto de Lei n" 2.747/92.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Luiz Carlos
Hauly.

-11-
"Art. 10 A partir do primeiro mês subseqüente

à publicação desta lei, será assegurado aos trabalha
dores reajuste quadrimestral da parcela salarial até sete
salários mínimos, inclusive a referente a um salário
mínimo, pela aplicação do índice da variação acumu
lada do IRSM no quadrimestre imediatamente ante
rior. "

Waldir Pires, PDT - Edson Silva, Vice-Líder do PDT
- Vivaldo Barbosa, PDT - Eden Pedroso, Líder do PDT
- Célio de Castro, Líder do PSB - Genebaldo Correia, Líder
do PMDB- Jandira Feghali, Vice-Líder do PC do B- Jabes
Ribeiro, Vice-Líder do PSDB.

- 12-

Dê-se ao parágrafo único do art. 7'? do Projeto de Lei
n'? 2.747 de 1992, a seguinte redação:

"Art. 79 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. A partir de setembro de 1992,
inclusive, o salário mínimo será reajustado quadrimes-
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tralmente pela variação acumulada do IRSM no quadri
mestre imediatemente anterior, sempre nos meses de
setembro, janeiro e maio."

Justificação

Entendemos que a sistemática baseada no FAS prejudica
os trabalhadores uma vez que pode representar reajustes infe

. riores à inpação caso esta seja descendente. Por outro lado,
numa conjuntura de inflação ascendente, tal sistemática reali
mentaria ainda mais o processo.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992. - Nelson Marque
zeIli, Líder do PTB.

-13-

Dê-se a seguinte redação ao artigo 89:

"Art. 89 A partir de 1992, inclusive, nos meses
de maio, setembro e janeiro, o salário mínimo fará
jus ao reajuste previsto no § único, art. 79, acrescido
cumulativamente do percentual de 4,06% (quatro ir,tei
ros e seis centésimos por cento), a título de ganho
real. "

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Eduardo Jorge,
Líder do PT - Paulo Hartung, Vice-Líder do PSDB - Eden
Pedroso, Líder do PDT - Genebaldo Correia, Líder do
PMDB - Edson Silva, Vice-Líder do PDT - Aldo Rebelo,
Líder do PC do B - Célio de Castro, Líder do PSB.

-14-

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 49 , do PL.

"Art. 49 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 49 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem
nos meses de março, julho e novembro integram o
Grupo C, e, nestes meses, farão jus ao reajuste previsto
neste artigo."

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - José Serra,
Líder do PSDB - Edson Silva, Vice-Líder do PDT - Eduardo
Jorge, Líder do PT - Eden Pedroso, Líder do PDT - Gene
baldo Correia, Líder do PMDB - Aldo Rebelo, Líder do
PC do B - Célio de Castro, Líder do PSB.

-15

Dê-se a seguinte redação ao art. 49:

"Art. 49 Será assegurado aos trabalhadores rea
juste quadrimestral da parcela salarial até três salários
mínimos, pela aplicação do FAS.

§ 19 A partir de setembro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo A farão jus ao reajuste pre
visto neste artigo nos meses de janeiro, maio e setem
bro.

§ 29 A partir de outubro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo B farão jus ao reajuste previsto
neste artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro.

§ 39 A partir de novembro de 1992, inclusive,
os trabalhadores do Grupo C farão jus ao reajuste
previsto neste artigo nos meses de março, julho e no
vembro.

§ 49 A partir de dezembro de 1992, inclusive,
os trabalhadores do Grupo D farão jus ao reajuste
previsto neste artigo nos meses de abril, agosto e de
zembro.

§ 59 Enquanto não vigorar a sistemática prevista
nos parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos
A, B, C, e D farão jus ao reajuste previsto no art.
49 da Lei n9 8.222, de 5 de setembro de 1991."

Justificação

O IRSM, pelo próprio projeto de lei, só será definido
a partir da data de publicação da Lei. Existe, portanto, uma
controvérsia jurídica sobre a aplicação do FAS, en função
da necessidade de calculá-lo utilizando variações mensais do
IRSM anteriores a sua criação. Mesmo que o IRSM possa
ser tecnicamente reconstruído para períodos anteriores, resta
ria a polêmica jurídica, principalmente se a sua variação resul
tar em reajuste inferior ao da Lei n9 8.222, de 1991. A nova
Lei estaria, assim, retroagindo para prejudicar o trabalhador.

Para sanar estas falhas, é necessária uma regra de transi
ção, que preserve os direitos dos trabalhadores, tal como a
emenda oferecida. - Antônio Carlos Mendes Thame, Vice
Líder do PSDB - Eduardo Jorge, Líder do PT - Genebaldo
Corrêia, Líder do PMDB - Aldo Rebelo, Líder do PC do
B - Célio de Castro, Líder do PSB.

-16-

Dê-se a seguinte redação ao art. 59:

"Art. 59 A partir do primeiro mês subseqüente
a publicação desta Lei, serão asseguradas aos trabalha
dores antecipações salariais sobre a parcela até três
salários mínimos, a serem fixadas e publicadas pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento até
o segundo dia útil de cada mês, em percentual não
inferior à média geométrica das variações mensais do
IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua
concessão.

§ 19 A partir de julho de 1992, inclusive, os tra
balhadores do Grupo A farão jus às antecipações pre
vistas neste artigo nos meses de março, julho e novem
bro.

§ 29 A partir de agosto de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo B farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de abril, agosto e de
zembro.

§ 39 A partir de setembro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo C farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de janeiro, maio e
setembro.

§ 49 A partir de outubro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo D farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de fevereiro, junho
e outubro.

§ 59 Enquanto não vigorarem as disposições pre
vistas nos §§ 39 e 49 deste artigo, os trabalhadores dos
Grupos C e D farão jus às antecipações previstas no
art. 39 da Lei n9 8.222, de 1991.

§ 69 As antecipações de que trata este artigo,
bem assim aquelas concedidas até a data de publicação
desta Lei, com base no art. 39 da Lei n° 8.222, de
1991, que ainda não tenham sido compensadas nos
termos da referida Lei, serão deduzidas por ocasião
do reajuste quadrimestral previsto no artigo anterior."
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Justificação

O IRSM, pelo pr6prio projeto de lei, s6 será definido
a partir da data de publicação da Lei. Existe, portanto, uma
controvérsia jurídica sobre sua aplícação, em função da neces
sidade de calcular as antecipações utilizando variações mensais
anteriores a sua criação. Mesmo que o IRSM possa ser tecníca
metne reconstruído para períodos anteriores, restaria a polê
mica jurídica, principalmente se a sua variação resultar em
reajuste inferior ao da Lei nº 8.222, de 1991. A nova Lei
estaria, assim retroagíndo para prejudicar o trabalhador.

Para sanar estas falhas, é necessária uma regra de transi
ção, que preserve os direitos dos trabalhadores, tal como a
emenda oferecida. - Antônio Carlos Mendes Thame, Vice
Líder do PSDB - Eduardo Jorge, Líder do PT - Genebaldo
Correia, Líder do PMDB - Aldo Rebelo, Líder do PC do
B - Célio de Castro, Líder do PSB.

-17-
Dê-se ao art. 8ç e seu parágrafo único do Projeto de

Lei nº 2.747, de 1992. a seguinte redação:

"Art. 8º A partir de 1993. inclusive. o salário
mínimo fará jus ao incremento anual. sempre nos meses
de maio. correspondente a 200% (duzentos por cento)
do percentual de variação do Produto Interno Bruto
- PIB per capita, se positiva. no ano anterior.

Parágrafo único. Da aplicação do disposto no ca
put deste artigo. não poderá resultar percentual inferior
a 4% (quatro por cento) ao ano."

Justificação

Entendemos ser necessária a garantia de um aumento
real para o salário mínímo, mesmo em conjunturas recessivas.
a título de resgate da dívida social do País para com os trabalha
dores.

Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Eurides Brito,
Líder do PTR.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Tidei de Lima. para oferecer parecer
às emendas de Plenário, em substituição à Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. são oito as emendas do Depu
tado Paulo Paim a este projeto. Parece-me que tenderiam
a oferecer uma condição efetivamente mais abrangente, mais
favorável, mas. dada a realidade dos entendimentos de plená
rio, somos contra a sua aprovação. para que não inviabilízem
o acordo que se processa entre as oposições ou foi pelas mes- .
mas adotado.

Emenda do Líder José Serra, do PSDB. do Deputado
Edson Silva, do PDT. e outros Deputados ao art. 49 do projeto
de lei. Também somos contra, em virtude do que já foi ex
posto.

Emenda do Deputado Mendes Thame e outros Depu
tados. modificando o art. 4ç Somos contra, pelos mesmos
motivos.

Emenda ao art. 59. encabeçada pelo Deputado José Serra,
Líder do PSDB. Também somos contra a sua adoção, pelo
que já foi explicado.

Três emendas do Deputado Luis Carlos Hauly ao art.
7!.Também somos contra. pelos mesmos motivos.

Emenda do Líder do PTB, Deputado Nelson Marque
zellí, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 79 do
Projeto de Lei nº 2.747. Também não acolhemos, pelos mes
mos motivos.

Sr. Presidente, a Líder do PTR apresenta emenda ao
parágrafo único do art. 89, que não acolhemos por esse mesmo
motivo.

Emenda substitutiva ao art. 89• liderada pelo Deputado
Eduardo Jorge, Líder do PT. Pelas razões expostas, também
não a acolhemos.

Emenda do Deputado Valdir Pires que "dispõe sobre
o salário mínimo e dá outras providências". Também não
acolhemos.

Sr. Presidente. eram estas as emendas, todas rejeitadas
em função do que já foi exposto em nosso relatório.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de Plenário. em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao Sr. Deputado
José Lourenço.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente. demos parecer, anteriormente.
sobre as emendas ao projeto. O que se está discutindo agora
é um projeto originário da Comissão do Trabalho. Portanto,
não é exigido o parecer da Comissão de Finanças. Por esta
razão. deixamos de dar parecer sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, estamos discutindo o substitutivo do Deputado Tidei
de Lima do projeto do Poder Executivo.

O SR. JOSÉ WURENÇO - Se V. Ex. deseja, poderei
dar o parecer. Acho que em matéria orçamentária o substi
tutivo·do Deputado Tidei de Lima não fere nenhum preceito.
As emendas ferem frontalmente a situação financeira do País,
uma vez que o Ministro daPrevidência Social acaba de afirmar
à Nação que esse substitutivo, se aprovado, gerará um déficit
na Previdência Social de 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiros.

Com essas informações, como Relator da Comissão de
Finanças, voto pela rejeição.

O SR. JOSÉ GENOÍNO -peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' está
com a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOiNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, como membro do Parlamento, quero
registrar que não podemos aceitar, como parecer de uma Co
missão da Câmara, a declaração de um Ministro de Estado.
Declaração de Minístro de Estado não é fundamento para
parecer de uma Comissão técníca.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer às emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. ao Projeto
de Lei n9 2.747/92, ao qual foi apresentado substitutivo do
Deputado Tidei de Lima, foram oferecidas 17 emendas. Sete
do Deputado Paulo Paim; três do ilustre Sr. Deputado José
Serra. Líder do PSDB; três do nobre e ilustre Deputado Luiz
Carlos Hauly. Líder do PST; uma do Deputado Nelson Mar
quezellí, Líder do PTB; outra do Líder do PT. Deputado.
Eduardo Jorge; uma do Deputado Waldir Pires. Líder do
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PDT, e finalmente uma da Deputada Eurides Brito, Líder
do PTR.

Sr. Presidente, à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação cabe examinar as preliminares referentes à consti
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, na forma
do art. 32, inciso UI, do Regimento Interno. Somos pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das
emendas.

Todavia, a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, aqui representada, designada por V. Ex~ para dar parecer,
é pelo substitutivo das lideranças diversos partidos de oposição
e de alguns Deputados que pertencem aos partidos do Gover
no, favorável a que os trabalhadores percebam salário mínimo
de 242 mil cruzeiros mensais, bem como a que se altere a
do reajuste.

Era esse o parecer, salvo melhor juízo.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos passar
à votação da matéria.

Há requerimento sobre a mesa, cujo conteúdo o Sr. Secre
tário informará ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen

tais, votação nominal ao Projeto de Lei n9 2.747/92
e a todas as proposições acessórias ao mesmo.

Sala das sessões, 29 de abril de 1992". - José
Luiz Maia Líder do PDS; Genebaldo Correia, Líder
do PMDB e Luís Eduardo, Líder do Bloco PFLlPRN/
PSC.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento para que todas as votações relativas a esse
projeto, inclusive ao substitutivo e demais requerimentos ou
proposições, ocorram pelo processo nominal.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Prejudicado o requerimento no mesmo sentido do Depu

tado Pedro Tonelli.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
sobre a JIlesa, de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento áo Plenário.

É lido o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen

tais, preferência pãia que o Projeto de Lei n9 2.747/92
seja votado antes do substitutivo a ele apresentado.

Sala das· Sessões, 29 de abril de 1992". - Luis
Eduardo, Líder do Bloco PFL/PRN/PSC.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o requerimento. Concedo aos Líderes a oportunidade
de orientarem as suas bancadas com uma palavra - "sim",
"não" ou "abstenção".

o SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, oPMDB vota "não"
a esse requerimento, quer votar o substitutivo em primeiro
lugar.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. presidente, votamos "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - O PDS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor. - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. ROBERTO JOFFERSON (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALLI (PC do B - RJ. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, o PC do B vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Orientadas as
bancadas, os Srs. Deputados que aprovam o requerimento
de preferência permaneçam como se encontram e os que o
rejeitam levantem os braços. (Pausa.)

O requerimento foi rejeitado.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, - Peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa recebe
o requerimento de verificação de votação do Líder do Bloco
Parlamentar. É o que se fará.

Votação nominal. Solicito aos Srs. Deputados que ocu
pem seus lugares nas respectivas bancadas a fim de que se
inicie o processo de votação pelo processo eletrônico.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber se as compai
nh.as serão acionadas. Peço a V. Ex' que convide todos os
Parlamentares que estão nos gabinetes e nas demais depen
dências da Casa para comparecer ao plenário para votar.

O Sr. José Genoíno - As campanhas não podem soar
nos Ministérios, até mesmo porque o Ministro Bornhausen
está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa está
convocando ao plenário todos os Srs. Deputados que se ~ncon

tram nas demais dependências da Casa, para votação nominal
de matéria extremamente importante.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA- Sr. Presidente, p.eço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PDS quer informar
que vai votar a favor da preferência e pede aos Srs. Parlamen
tares que façam o mesmo. Apresentei destaque ao art. 99,

que cuida exatamente da remuneração dos aposentados.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos à vota
ção.

Srs. Deputados, tomem seus lugares, a fim de se dar
início à votação nominal pelo processo eletrônico.

A Mesa apela aos Srs. Deputados que se encontram nos
corredores para que procurem um lugar nas bancadas. Tere
mos todas as votações pelo processo nominal. Será de extrema
conveniência que o maior número de Parlamentares participe
da primeira votação já pelo processo eletrônico nas bancadas,
para que se evite a delonga da votação nos postos avulsos.

Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram
registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos.
Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram

acionar simultaneamente o botão preto do painel e a chave
sob a bancada até que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não resgistraram os seus votos
queiram fazê-lo.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei
ra, [c Secretário.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço que fique registrado em Ata
que o nosso companheiro Nilmário Miranda, do PT de Minas
Gerais, está impedido de comparecer à votação, pois está
acamado. S. Ex' não consegue comparecer ao plenário por
motivo de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex' será
atendido, nos termos regimentais.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RTS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos que seja registrado
em Ata que O nosso companheiro Deputado Vital do Rêgo
não pôde se fazer presente a esta sessão, em virtude de sua
mãe estar passando mal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex' será
atendido, nos termos regimentais.

O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que
verifique se meu voto foi registrado, porque o meu nome
não está aparecendo no painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presi
dência pede ao encarregado do sistema eletrônico que faça
a verificação e dará uma resposta a V. Ex' dentro de poucos
instantes.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, recomendo aos Depu
tados do PMDB o voto "não".

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, peço aos Deputados do Bloco
que estão chegando agora ao plenário que votem "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço aos Deputados do PDT que
se encontram nas filas de votação que votem "não".

O SR. MÁRIO CHERMONT - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada do PTR informa
que, por motivo de doença, o Deputado Mário de Oliveira,
do Estado de Minas Gerais, não pôde comparecer à sessão
da Câmara de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa
registrou a sua comunicação.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - SI. Presidente, esperamos que os gastos do cofre
público para garantir a vitória do Governo nesta votação não
sejam maiores do que o que seria gasto para dar os,242 mil
cruzeiros ao trabalhador.

(O Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Luís Eduardo - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra pela ordem.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente esta Liderança lembra aos Depu
tados do Bloco que ainda não votaram que o nosso voto
é "sim".

O Sr. Robson Tuma - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, estamos em processo de votação.
Quando os Líderes estão se pronunciando, o Deputado José
Genoíno os interrompe, e os trabalhos da Casa atrapalhando
para fazer as suas brincadeiras, esquecendo-se de que esta
é uma Casa séria e não um parque de diversões.

Então, solicito a V. Ex1 que peça ao Deputado José Ge
noíno que tenha um pouco mais de respeito, inclusive para
com seus colegas Deputados.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero responder ao Deputado Robson
Tuma que tenho o maior respeito pelos colegas Parlamentares.
Mas é noticiado pela imprensa o esforço do governo para
ganhar esta votação. E vários partidos políticos, tem se mani
festado neste sentido. Estou apenas fazendo um comentário
político com todo o respeito a independência, à consciência
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dos Parlamentares, que neste momento não podem se dividir
entre dois santos, nem aspirar a qualquer privilégio do Go
verno.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre De
putado José Genoíno. V. Ex~ realmente tem feito esse comen
tário sendo que nunca pede, como os outros, à Presidência
da Mesa que se pronuncie o problema de V. Ex~ é que sempre
usa indevidamente o microfone.

V. Ex~ não respeitou o Regimento. Essa é a pura verdade.
(Muito bem! Palmas.)

(Texto escoimado de expressão por determinação
da Presidência.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO - V. Ex~ não pode dizer que
não tenho respeito à Casa...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não dou
a palavra a V. Ex., porque V. Ex~ não está cumprindo o
Regimento. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, verifico que a votação
está chegando ao final e ainda não obtive resposta da Mesa
no sentido de saber se o meu voto foi computado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência garante a V. Ex~ que antes de encerrar a votação dirá
se o voto de V. Exª foi computado no painel eletrônico.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de encer
rar a votação, a Mesa informa ao nobre Deputado Francisco
Dornelles que seu voto está computado.

O Sr. Everaldo de Oliveira - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex;
a palavra.

O SR. EVERALDO DE OLIVEIRA (Bloco - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas meu
nome não apareceu no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O voto de V.
Exª está mantido, apenas não está aparecendo a plaqueta
com o nome de V.. Exç

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, entre as competências da Mesa está
a de exigir o cumprimenmto do Regimento Interno. Se um
Deputado o descumpre, a Mesa tem todo o direito de o chamar
à atenção, pois o Regimento Interno é a própria Constituição
da Casa.

No entanto, Sr. Presidente, este Deputado normalmente
usa o microfone nesta Casa. Em algumas intervenções pode

até não cumprir rigorosamente o Regimento Interno. Nesses
termos, eu aceito a discussão, mas este Deputado foi citado
nominalmente e acusado de não respeitar a Casa. A partir
do momento em que um Deputado não respeita a Casa, a
Mesa tem de adotar as providências cabíveis, mas este Depu
tado nunca faltou com respeito ao Parlamento e à Casa. Posso,
em determinados momentos, exceder o que determina o Regi
mento Interno no que diz respeito à hora de falar, de intervir,
casos em que a Mesa pode e deve agir.

Nesse sentido, quero, na forma de questão de ordem,
solicitar a V. Ex~, Sr. Presidente - e faria isto se a Presidência
estivesse sendo exercida pelo Deputado Inocêncio Oliveira
- que as afirmações de que este Deputado desrespeita a
Casa sejam retiradas dos Anais desta sessão.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' pede
a palavra para contraditar?

O SR. Robson Tuma - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
V. Exç

O SR. ROBSON TUMA (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o mínimo que o nobre Deputado
José Genoíno, grande Parlamentar desta Casa, reconhecido
principalmente no meu Estado de São Paulo, tem de fazer
é dar um pouco de exemplo àqueles que estão exercendo
seu primeiro mandato parlamentar, respeitando-os.

O nobre Deputado José Genoíno em nenhum momento
disse pelo menos a palavra exigida no Regimento Interno
para que a Presidência pudesse lhe dar a liberdade e o direito
de falar. E não deixou de fazer insinuações perigosas e críticas
logo após a intervenção de alguns Líderes, como o do meu
partido.

Por isso, Sr. Presidente, contradito, pedindo a V. Ex'
que não retire as palavras do nobre Deputado Inocêncio Oli
veira, tão respeitado nesta Casa por suas manifestações demo
cráticas e sinceras sempre que está ocupando a cadeira de
V. Exª, administrando as sessões desta Casa. (Muito bem!
Palmas.)

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, uso a palavra para uma questão
de ordem que diz respeito ao funcionamento desta Casa, à
capacidade de qualquer Parlamentar de utilizar o microfone.

Sr. Presidente, reconheço, como o próprio Deputado José
Genoíno reconheceu. que em diversos momentos S. EXI não
obedeceu estritamente ao Regimento. Nesses momentos, re
conheço que a Mesa tem autoridade para chamá-lo à atenção
no aspecto em que S.Exª está ferindo o Regimento. Mas,
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex! que verifique as notas taqui
gráficas junto com a Mesa e com o Deputado Inocêncio Oli
veira.

O Deputado Inocêncio Oliveira sabe do respeito que pes
soa1mente lhe dedico, assim como os demais Parlamentares
desta Casa, pelo seu trabalho, por sua dedicação a esta Casa,
por sua dedicação à respeitabilidade desta Casa, mas, a meu
ver, S. Exª excedeu as suas atribuições, excedeu-se na sua
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atitude de dirigente admoestando um Deputado numa circuns
tância além de sua competência regimental. O Deputado Ino
cêncio Oliveira disse que o Deputado José Genoíno não tem
respeito por esta Casa. Essa é uma afirmativa grave, Sr. Presi
dente, e peço a V. Ex' que, junto com o Deputado Inocêncio
Oliveira, revejam essa declaração e reflitam se essa é a postura
própria de um Presidente ao dirigir-se a um Parlamentar,
porque isso atinge a todos nós.

Em todas as circunstâncias temos a consciência de que
devemos cumprir o Regimento. A qualquer instante em que
fugirmos do cumprimento ao Regimento, mereceremos adver
tência própria. Mas, SI. Presidente, é uma afirmativa genérica
a do Deputado Inocêncio Oliveira ao dizer que um Deputado
não respeita a Casa.

Coloco esta questão nas mãos de V. Ex', em face das
suas atribuições no exercício da Presidência desta Casa. Isso

. é grave, e peço à Mesa que faça, com o Deputado Inocêncio
Oliveira, uma reflexão a esses respeito.

oSr. Genebaldo Correia -SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra. .

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, acho que poderíamos
encerrar esse episódio.

Tanto o Deputado José Genoíno quanto o Deputado
Inocêncio Oliveira merecem a consideração desta Casa e am
bos a respeitam. Entendo e a Casa também entende - que
a intenção do Deputado Inocêncio Oliveira foi dizer que o
Deputado José Genoíno não estava respeitando o Regimento.
Tenho certeza de que foi essa a sua intenção, e se S. Ex'
reconhecer isso estará encerrado o episódio, porque, na reali
dade, o Deputado infrigiu o Regimento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou decidir
as questões de ordem. O Presidente dos trabalhos tem certa
dificuldade por não ter estado presente no momento em que
o episódio agora examinado teria ocorrido.

Primeiro, gostaria de sublinhar que o Presidente dos tra
balhos não é instância recursal do Presidente que o antecedeu.
A decisão que o Presidente dos trabalhos eventualmente tenha
adotado não hávera de ser reformado por quem eventual
mente o suceda, mesmo que seja o Presidente titular da Casa.
Mas gostaria de dar um testemunho que, tenho certeza, toda
esta Casa compartilha. O Deputado José Genoíno compa
tibiliza, com grande energia, as qualidades de Parlamentar
aguerrido e respeitador dos seus pares, e o Deputado Inocên
cio Oliveira consegue ser uma das figuras mais firmes e enér
gicas e, ao mesmo tempo, das mais estimadas desta Casa.
(Palmas.) Tenho certeza de que este choque de temperamen
tos fortes será invarialvemente superado, porque o tempera
mento forte de ambos está a serviço do bom caráter de V.
Ex"

O episódio está encerrado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a
votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

Sim 229
Não 215
Abstenção 1

Total 445

O Requerimento de Preferência foi aprovado.

Votaram os Senhores Deputados:
Roraima

Avenir Rosa - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
João Fagundes - Não
Júlio Cabral - Sim
Marcelo Luz - Sim
Ruben Bento - Sim
Teresa Jucá - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - Não
Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvan Borges - Não
Lourival Freitas - Não
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedes - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Não
Domingos Juvenil - Não
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Hermfnio Calvinho - Não
Hilário Coimbra - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mário Martins - Não
Nicias Ribeiro - Não
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Não
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Átila Lins - Sim
Beth Azize - Não
Eduardo Braga - Sim
Euler Ribeiro - Não
~io Ferreira - Sim
José Dutra - Não
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Não.

Rondônia

Antônio Morimoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Edison Fidélis - Sim
Maurício Calixto - Sim



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 30 7797

Núbel Moura - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândido - Sim
Reditãrio Cassol - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Não
Célia Mendes - Sim
João Maia - Sim
João Tota - Sim
Mauri Sérgio - Não
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Não
Edmundo Galdino - Não
Eduardo Siqueira Campos - Não
Freire Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Não
Melquiades Neto - Sim
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranhao

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Não
Costa Ferreira - Sim
Francisco Coelho - Sim
Haroldo Sab6ia - Não
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Burnett - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Souza - Sim
Paulo Marinho - Não
Pedro Novais - Não
Ricardo Murad - Não
Roseana Sarney - Sim.

Ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgílio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Gonzaga Mota - Não
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Não
Marco Penaforte - Não
Maria Luíza Fontenele - Não
Moroni Torgan - Não
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro Landim - Sim
Sérgio Machado - Não
Ubiratan Aguiar - Não
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sã - Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Não
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Silva - Não.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - Não
Fernando Freire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Não
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Não
Lafre Rosado - Não.

Parafua

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Não
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Sim
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Gilson Machado - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
Jaca Colaco - Sim
José Carlos Vasconcellos -' Sim

José M~ndonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Não
Maurflio Ferreira Lima - Não
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Não
Osvaldo Coelho - Sim
Pedro Correa - Sim
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Heraclio - Sim
Roberto Freire - Não
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Wilson Campos - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Sim
Augusto Farias - Sim
Cleto Falcão - Sim
José Thomaz NonÔ - Não
Luiz Dantas - Não
Mendonça Neto - Não

Olavo Calheiros - Não
Vit6rio Malta - Sim

Sergipe

Bl:fnedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Messias G6is - Sim
Pedro Valadares - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Sim
CI6vis Assis - Não
Eraldo Tinoco - Não
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Não
Genebaldo Correia - Não
Haroldo Lima - Não
Jabes Ribeiro - Não
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Jaques Wagner - Não
João Almeida - Não
João Carlos Bacelar - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Não
Leur Lomanto - S11"
Lufs Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto"': Sim
Manoel Castro - Sim
Nestor Duarte - Não
Pedro Irujo - Não
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Uldurico Pinto - Não
Waldir Pires..., Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Não
Agostinho Valente - Não
Aloisio Vasconcelos - Não

.Annibal Teixeira - Sim
Armando Costa - Não
Avelino Costa - Sim
Camilo Machado - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Não
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Genésio Bernardino - Sim
Getúlio Neiva - Sim
Humberto Souto ~ Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Não
João Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Luiz Tadeu Leite - Não
Marcos Lima - Não
Maurício Campos - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Não
Paulino Cícero de Vasconcelos - Não
Paulo Delgado - Não
Paulo Heslander - Não
Paulo Romano - Sim
Raul Belém - Sim
Romel Anísio - Sim
Ronaldo Perim - Não
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Não
Tilden Santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim .
Wilson Cunha - Sim.

Espírito Santo

Aloízio Santos - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Não
Jones Santos Neves - Sim
J6rio de Barros - Não
Nilton Baiano - Não
Paulo Hartung - Não
Rita Camata - Não
Roberto Valadão - Não.

Rip de Janeiro

Aldir Cabral - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Benedita da Silva - Não
Carlos Alberto Campista - Não
Carlos Santana - Não
César Maia - Não
Cidinha Campos...,. Não
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Não
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghalí - Não

João iVIendes - Sim
José Carlos Coutinho - Não
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
Laerte Bastos - Não
Laprovita Vieira - Não
Lysâneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não
Nelson Bornier - Não
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Ramos - Não
Regina Gordilho - Não
Roberto Campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Não
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Nao
Vladimir Palmeira - Nao
Wanda Reis - Sim.

São Paulo

Alberto Goldman - Não
Alberto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Não
Aloízio Mercadante - Não
André Benassi - Não
Antônio Carlos Mendes Thame - Não
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Ary Kara - Não
Beto Mansur - Não
Cardóso Alves - Não
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Euclydes Mello - Sim
Fábio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não
Hélio Rosas - Não

. Irma Passoni - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Não
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José GenoÚlo - Não
José Maria Eymael - Não
José Serra - Não
Jurandyr Paixão - Não
Koyu Iha - Não
Liberato Caboclo - Não
Luiz Carlos Santos - Não
Luiz Gushiken - Não
Magalhães Teixeira - Não
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Não

Marcelino Romano Machado - Não
Marcelo Barbieri - Não
Maurici Mariano - Não
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Paulo Lima - Sim
Pedro Pavão - Não
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Não
Robson Tuma - Sim
S610n Borges dos Reis - Não
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Não
Tuga Angerami - Não
Ulysses Guimarães - Não
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
WaIter Nory - Não.

Mato Grosso

João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Não
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Não
Os6rio Adriano - Sim
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

t\lano Freitas - Não
Antônio Jesus - Não
Antônio Faleiros - Não
Délio Braz - Sim
João Natal- Sim
Lázaro Barbosa - Não
Lúcia Vânia - Não
Maria Valádão - Sim
Mauro Borges - Não
Mauro Miranda - Sim
Os6rio Santa Cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
~ Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul .

Elísio Curvo - Sim
Flávio Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
José Elias - Sim
Marilu Guimarães - Sim
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NelsoIl Trad - Sim
Valter Pereira - Não
Waldir Guerra - Sim.

Paranã

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Antônio Veno - Sim
Basílio Villani - Sim
Carlos Roberto Massa - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Sim
Edêsio Passos - Não
Edi Siliprandi - Não
Élio DaIla-Vecchia - Não
Ivânio Guerra - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos Hauly - Sim
Matheus Iensen - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Não
Onaireves Moura - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Sim
Pedro Tonelli - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Não
Renato Johnsson - Sim
Rubens Bueno - Não
Said Ferreira - Não
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dércio Knop - Sim
Eduardo Moreira - Não
Hugo Biehl - Sim
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Não
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Não
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Não
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não
Adylson Motta - Não
Amaury Müller - Sim
Antônio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Azambuja - Sim
Carlos Cardinal - Não
Carrion Júnior - Não
Celso Bernardi - Sim
Eden Pedroso - Não
Fernando Carrion - Sim
Germano Rigotto - Não
Ibsen Pinheiro - Abstenção

Ivo Mainardi - Não
João de Deus Antunes - Não
Jorge Uequed - Não
Josê Fortunari - Não
Luís Roberto Ponte - Não
Mendes Ribeiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Proença - Não
Odacir Klein - Não
Osvaldo Bender - Não
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Valdomiro Lima - Não
Wilson Müller - Não

o Sr. Eliel Rodrigues - Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente ouvi falar muito aqui sobre
cumprir o Regimento. Na realidade, muitos dos que falam
aqui em defesa do Regimento e de suas punições não o cum
prem, porque fumam no plenário. Está vedado o uso do fumo
no plenário e os Srs. Deputados não respeitam isso. (Palmas.)

Portanto, estou do lado do Deputado Inocêncio Oliveira
quando defende o respeito a esta Casa. Meu apoio a V. Ex',
SI. Presidente.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que a forma
corno V. Ex' encaminhou este episódio que envolveu os Depu
tados José Genoíno e Inocêncio Oliveira foi a mais gentil
e cavalheiresca possível.

No entanto, gostaria de apelar ao Deputado Inocêncio
Oliveira para que reveja a sua afirmação, porque, apesar de
tudo, o que S. Ex' disse está mantido. Vamos pegar as notas
taquigráficas e apelar à Mesa para que as expressões sejam
revistas. Tenho certeza de que o Deputado Inocêncio Oliveira
terá capacidade para rever a sua afirmação, porque a sua
intenção deve ter sido a de dizer que o Deputado José Genoíno
estava respeitando o Regimento, e não a Casa. Vamos, então,
formalizar esse requerimento à Mesa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos iniciar
o processo de votação das emendas.

O Sr. Augustinbo Freitas - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. AUGUSTINHO FREITAS (PTB - MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu
voto "sim". 'I .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa os seguintes
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REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

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

Requeremos, nos termos regimentais destaque para vota
ção da Emenda Paulo Paim ao Art. 1" do PL nQ 2.747/92.
(n" 3)

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Pedro ToneIli,
Vice-Líder do PT - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB.

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

Requeremos, nos termos regimentais destaque para vota
ção em separado do Art. n" 3 do PL nQ 2.747/92.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Pedro ToneIli,
Vice-Líder do PT - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara
dos Deputados

Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental,
destaque para votação da emenda n" 15 oferecida ao Projeto
de Lei n" 2.747/92.

Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB - Genebaldo Correia,
Líder do PMDB - Célio de Castro, Líder do PSB - Eduardo
Jorge; Líder do PT.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara
dos Deputados

Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental,
destaque para votação da Emenda nQ 14 oferecida ao Projeto
de Lei n" 2.747/92.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB - Genebaldo Correia,
Líder do PMDB - Célio de Castro, Líder do PSB - Eduardo
Jorge, Líder do PT.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara
dos Deputados

Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental,
destaque para votação da Emenda n" 16 oferecida ao Projeto
de Lei n" 2.747/92.

Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB - Genebaldo Correia,
Líder do PMDB - Célio de Castro, Líder do PSB - Eduardo
Jorge, Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores, Gabinete da Liderança

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

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação da emenda do Deputado Paulo Paim ao art. 7" do PL
n" 2.747/92, para inclusão (Emenda n" 7).

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Pedro TorneIli,
Vice-Líder do PT.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Na forma do disposto no art. 161, inciso I do Regimento
Interno desta Casa, requeremos a Vossa Excelência destaque
para votação em separado do art. 99 e da seguinte expressão:

" ... o inciso II do art. 41 da Lei n" 8.213, de 24
de julho de 1991..."

Constante do art. 12, do PL né' 2.747/92.
Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - José Luiz Maia,

Líder do PDS - Paulo Mandarino, Vice-Líder do PDC.

Justificação

A retirada do texto se faz necessária a fim de se manter,
para a correção dos benefícios de prestação continuada presta
dos pela Previdência Social a variação integral do INPC, como
previsto na Lei do Plano de Custeio.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque, para vo

tação em separado, do art. 10 do Projeto de Lei n9 2.747/92.
Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Genebaldo Cor

reia, Líder do PMDB - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB.

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

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação em separado do art. 10 do PL n" 2.747/92.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Pedro ToneIli,

Vice-Líder do PT - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque do caput

do art. 7" do Projeto de Lei n" 2.747, de 1992, para substituir
o caput do art. 7" do substitutivo do relator ao Projeto de
Lei n" 2.747, de 1992.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Eraldo Trindade,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação em separado do art. 99 do PL n9 2.747/92.
Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Genebaldo Cor

reia, Líder do PMDB - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB
- Nelson Marquezelli, Líder do PTB.

DESTAQUE PL NQ 2.747/92

Nos termos regimentais requeiro destaque para supressão
de parte do

"Art. 12. ...0 inciso II do art. 41 da Lei n'! 8.213,
de 24 de julho de 1991..."

em conseqüência suprima-se o

Art. 9°

Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Arnaldo Faria
de Sá.

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

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação em separado da expressão: "o inciso II do art. 41 da
Lei n" 8.213, de 24-7-91". Contida no art. 12 do PL 2747/92.
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Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Pedro Tonelli,
Vice-Líder do PT - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação em separado, da expressão "inciso 11 do art. 41 da
Lei n9 8.213, de 24 de junho de 1991", do art. 12 do PL
n9 2.747/92.

Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB - Jabes Ribeiro, Vice-Líder do PSDB
- Nelson Marquezelli, Líder do PTB.

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

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo

tação da Emenda Aditiva Paulo Paim ao PL n9 2.747/92.
(Emenda n99.)

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Pedro Tonelli,
Vice-Líder do PT.

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais requeiro destaque para emenda

de minha autoria sob n910.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Luiz Carlos

Hauly, Líder do PST.

DESTAQUE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque da Emen

da de Plenário n912, de autoria do Deputado Nelson Marquez
zeli, para substituir o § 29do art. 79do substitutivo do relator
ao Projeto de Lei n92.747, de 1992.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Eraldo Trindade,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara
dos Deputados

Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental,
destaque para votação da Emenda n9 13 oferecida ao Projeto
de Lei n92.747/92.

Sala das Sessões. 29 de abril de 1992. - Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB - Genebaldo Correia,
Líder do PMDB - Célio de Castro, Líder do PSB - Eduardo
Jorge, Líder do PT.

DESTAQUE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque da Emen

da de Plenário n917, de autoria da Deputada Eurides Brito,
para incluir onde couber no substitutivo do relator ao Projeto
de Lei n92.747, de 1992.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Luís Eduardo,
Líder do Bloco Parlamentar.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos subme
ter a votos em primeiro lugar, as emendas de plenário, com
parecer pela rejeição. A votação ocorrerá em globo, ressal
vados os destaques.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em Plenário
foram. oferecidas e vou submeter a votos as seguintes Emen
das, com pareceres contrários, ressalvados os destaques:

- N9 1-

Dê-se ao parágrafo único do art. 79do Projeto a seguinte
redação:

"Art. 79 .

Parágrafo único. A partir de 19de julho de 1992,
o valor do salário mínimo será reajustado bimestral
mente pela aplicação do FAS."

_ N9 2-

Dê-se ao parágrafo único do art. 79do projeto a seguinte
redação:

"Art. 79 .
Parágrafo único. A partir de 19de junho de 1992,

o valor do salário mínimo será reajustado mensalmente
pela aplicação do FAS."

- N9 3-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 19do PL n9 2.747/92 passa a ter a seguinte redação:

Art. 19 A política nacional de salários, respei
tado o princípio da irredutibilidade salarial, tem como
fundamento a livre negociação coletiva e reger-se-á
pelas normas estabelecidas nesta lei.

- N9 4-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O parágrafo 29 do art. 29 passa a ter a seguinte redação:

Art. 29 .

§ 29 Quando, por motivo de força maior, não
for possível ao IBGE divulgar o IRSM até o último
dia útil do mês, o Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento adotará índice substitutivo provisório,
devendo divulgar o índice ajustado pelo IRSM, assim
que este for apurado com repercussão imediata nos
salários.

- N9 S-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 39 do Projeto de Lei nº 2.747.
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- N~6-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 59 do Projeto de Lei n92.747/92.

- N~7-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA

O art. 79 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 7~ A partir de 19 de maio de 1992, o salári?
mínimo mensal será de Cr$280.000,00 (duzentos e OI

tenta mil cruzeiros)."

- N9 S-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 10 do Projeto de Lei n9 2.747.

- N9 9-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber:

"Art. (... ) Para os efeitos desta.1e~ co~si~era-se

maio a data-base da.s categorias prOfiSSIOnaiS morga
nizadas."

- N9 10-

Acrescente-se o seguinte parágrafo 29 ao art. 79 do Pro
jeto:

"Art. 79 .

§' .29' •• Ó~·~;~j~~t~~p;;~i~t;~.~~·p~~ág;~f~·~;;t;ri~~
serão precedidos de antecipações bimestrais em percen
tual não inferior a 50% (cinqüenta por cento) da média
geométrica das variações mensais ~o IRSM aferidas
nos dois meses imediatamente antenores a sua conces
são:"

- .N9 11-

EMENDA AO PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992
(Do Sr. Waldir Pires)

"Dispõe sobre o salário mínimo e dá outras provi
dências."

Art. 19 A partir do primeiro mês subseqüente à p.ubli
cação desta Lei, será assegura?o ao~ trabalha,d?res r~~Juste

quadrimestral da parcela sala~I~1 at~ .sete salanos .mm~mos,

inclusive a referente a um salano mlmmo, pela aphcaçao do
índice da variação acumulada do IRSM no quadrimestre ime
diatamente anterior.

- N~ 12

EMENDA DE PLENÁRIO
Substitutiva

Dê-se ao Parágrafo único do art. 79 do Projeto de Lei
n9 2.747 de 1992, a seguinte redação:

"Art. 79 .
Parágrafo único. A partir de setembro de 1992,

inclusive, o salário mínimo será reajustado quadrimes
tralmente pela variação acumulada do IRSM no quadri
mestre imediatamente anterior, sempre nos meses de
setembro, janeiro e maio."

- N~ 13

EMENDA SUBSTITUTIVA

Ao Projeto de Lei n~ 2.747/92

Dê-se a seguinte redação ao artigo 8~:

"Art. 8~ A partir de setembro de 1992, inclusive,
nos meses de maio, setembro e janeiro, o salário míni
mo fará jus ao reajuste previsto no § único, art. 79,

acrescido cumulativamente do percentual de 4,06%
(quatro inteiros e seis centésimos por cento), a título
de ganho real."

- N~ 14

PROJETO N~ 2.747/92

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 49, do PL.

Art. 49 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 49 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem
nos meses de março, julho e novembro integram o
Grupo C, e, nestes meses, farão jus ao reajuste previsto
neste artigo.

- N~ 15-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 4~:

"Art. 4~ Será assegurado aos trabalhadores rea
juste quadrimestral da parcela salarial até três salários
mínimos, pela aplicação FAS.

§ 19 A partir de setembro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo A farão jus ao reajuste pre
visto neste artigo nos meses de janeiro, maio e setem
bro.

§ 29 A partir de outubro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo B farão jus ao reajuste previsto
neste artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro.

§ 39 A partir de novembro de 1992, inclusive,
os trabalhadores do Grupo C farão jus ao reajuste
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previsto neste artigo nos meses de março, julho e no
vembro.

§ 49 A partir de dezembro de 1992, inclusive,
os trabalhadores do Grupo D farão jus ao reajuste
previsto neste artigo nos meses de abril, agosto e de
zembro.

§ 59 Enquanto não vigorar a sistemática prevista
nos parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos
A, B, C, e D farão jus ao reajuste previsto no art.
49da Lei n98.222, de 5 de setembro de 1992."

- N9 16-

PROJETO DE LEI N9 2.747, DE 1992
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 59:

Art. 59 A partir do primeiro mês subseqüente
a publicação desta Lei, serão asseguradas aos trabalha
dores antecipações salariais sobre a parcela até três
salários mínimos, a serem fixadas e publicadas pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento até
o segundo dia útil de cada mês, em percentual não
inferior à média geométrica das variações mensais do
IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua
concessão.

§ 19 A partir de julho de 1992, inclusive, os tra
balhadores do Grupo A farão jus às antecipações pre
vistas neste artigo nos meses de março, julho e novem
bro.

§ 29 A partir de agosto de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo B farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de abril, agosto e de
zembro.

§ 39 A partir de setembro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo C farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de janeiro, maio e
setembro. '"

§ 49 A partir de outubro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo D farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de feveteiro, junho
e outubro.

§ 59 Enquanto não vigorarem as disposições pre
vistas nos §§ 39e 49deste artigo, os trabalhadores dos
Grupos C e D farão jus às antecipações previstas no
art. 39da Lei n98.222, de 1991.

§ 69 As antecipações de que trata este artigo,
bem assim aquelas concedidas até a data de publicação
d~sta Lei, com base no art. 39 da Lei n9 8.222, de
1991, que ainda não tenham sido compensadas nos
termos da refçrida Lei, serão deduzidas por ocasião
do reajuste quadrimestral previsto no artigo anterior.

- N9 17

EMENDA DE PLENÁRIO
SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 89 e seu parágrafo único do Projeto de
Lei n92.747 de 1992, a seguinte redação:

Art. 89 A partir de 1993, inclusive o salário míni
mo fará jus ao incremento anual, sempre nos meses
de maio, correspondente a 200% (dúzentos por cento)

do percentual de variação do Produto Interno Bruto
- PIB "per capita", se positiva, no ano anterior.

Parágrafo único. Da aplicação do disposto no ca
put deste artigo, não poderá resultar percentual inferior
a 4% (quatro por cento) ao ano.

A S~ Luci Choinacki - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, quero retificar meu voto, que
no painel está "sim". O meu voto é "não" ao requerimento
de prioridade do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
as emendas de Plenário, com pareceres pela rejeição, ressal
vados os destaques.

Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas
bancadas para que se realize a votação pelo processo eletrô
nico.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar a votação
pedindo ao Bloco que vote "não" às emendas.

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que as emendas
que devem ser votadas no mérito estão destacadas. PQr que
não votar as emendas em bloco simbolicamente se todos vão
ficar contrários? Também vou votar pela rejeição das emendas
e acho que isso poderia ocorrer, com o acordo de todas as
Lideranças. Assim, ganharíamos tempo, porque só votaríamos
no mérito as emendas que foram destacadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
oposição de nenhuma Liderança, a Mesa pode aprovar a suges
tão. (Pausa.)

Vai-se votar simbolicamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
as emendas de Plenário, com parecer pela rejeição, ressal
vados os destaques.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que aprovam as emendas de Plenário, com parecer pela
rejeição, permaneçam como se encontram. Os que as rejeitam
levantem os braços. (Pausa.)

Rejeitadas as emendas por maioria, ressalvados os desta
ques.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) -·Sr. Presidente, solicito à bancada do Bloco que
permaneça no pienário, pois temos ainda várias votações no-
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minais importantes, para que possamos deliberar ainda hoje
sobre o projeto do salário mínimo.

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Pr~sidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB também recomenda a seus
Parlamentares que permaneçam na Casa, para dar prossegui
mento à votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece o processo de votação. Tendo havido deliberação do
Plenário sobre as emendas, com parecer contrário, vai-se votar
agora o projeto, naturalmente ressalvados os destaques, con
forme a votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o Projeto de Lei n9 2.747 de 1992, ressalvados os
destaques:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A política nacional de salários tem como funda

mento a livre negociação, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único. As condições de trabalho, bem assim

as cláusulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de
produtividade do trabalho e pisos salariais proporcionais à
extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em
contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo
arbitral ou sentença normativa, observadas, dentre outros fa
tores, a produtividade e a lucratividade do setor ou da em
presa.

Art. 29 Fica instituído o Índice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, a ser calculado e divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que
refletirá a variação mensal do custo de vida para as famílias
com renda até dois salários mínimos.

§ 19 O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen
to estabelecerá e publicará a metodologia de cálculo do IRSM.

§ 29 Quando, por motivo de força maior, não for possí
vel ao IBGE divulgar o IRSM até o último dia útil do mês,
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará
índice substitutivo.

Art. 39 Para os fins desta lei, define-se o Fator de Atua
lização Salarial - FAS como o resultado da multiplicação
dos seguintes índices unitários:

I - índice da variação acumulada do IRSM no quadri
mestre imediatamente anterior ao mês de referências do FAS;

11 - índice da variação mensal do IRSM no mês imediata
mente anterior ao mês de referência do FAS, dividido pela
média geométrica dos índices das variações mensais do IRSM
no quadrimestre mencionado no inciso I deste artigo.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, o índice unitário
é a soma da unidade (1,00) mais a variação percentual do
índice considerado, dividida por cem (100).

Art. 49 A partir do primeiro mês subseqüente à publi
cação desta lei, será assegurado aos trabalhadores reajuste
quadrimestral da parcela salarial até três salários mínimos
pela aplicação do FAS.

§ 19 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de janeiro, maio e setembro integram o Grupo A e, nestes·
meses, farão jus ao reajuste previsto neste artigo.

§ 29 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de fevereiro, junho e outubro integram o Grupo B e,
nestes meses, farão jus ao reajuste previsto neste artigo.

§ 39 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de março, julho e novembro integram o Grupo C e, nestes
meses, farão jus ao reajuste previsto neste artigo.

§ 49 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de abril, agosto e dezembro integram o Grupo D e, nestes
meses, farão jus ao reajuste previsto neste artigo.

Art. 59 A partir do primeiro mês subseqüente à publi
cação desta lei, serão asseguradas aos trabalhadores anteci
pações salariais sobre a parcela até três salários mínimos,
a serem fixadas e publicadas pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento até o segundo dia útil de cada mês,
em percentual não inferior à média geométrica das variações
mensais do IRSM aferidas nos dois meses imediatamente ante
riores a sua concessão.

§ 19 Os trabalhadores integrantes do Grupo A farão
jus às antecipações previstas neste artigo nos meses de março,
julho e novembro.

§ 29 Os trabalhadores integrantes do Grupo B farão
jus às antecipações previstas neste artigo nos meses de abril,
agosto e dezembro.

§ 39 Os trabalhadores integrantes do Grupo C farão
jus às antecipações previstas neste artigo nos meses de janeiro,
maio e setembro. .

§ 49 Os trabalhadores integrantes do Grupo D farão
jus às antecipações previstas neste artigo nos meses de feve
reiro, junho e outubro.

§ 59 As antecipações de que trata este artigo, bem assim
aquelas concedidas, até a publicação desta lei, com base no
art. 39 da Lei n" 8.222, de 5 de setembro de 1991, que ainda
não tenham sido compensadas nos termos da referida lei,
serão deduzidas por ocasião do reajuste quadrimestral previsto
no artigo anterior.

Art. 69 Salário mínimo é a contraprestação mínima de
vida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador,
por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer, em qual
quer região do País, as suas necessidades vitais básicas e às
de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

§ 19 O salário mínimo horário corresponderá a 1/220
(um duzentos e vinte avos) do salário mínimo e o salário
mínimo diário a 1130 (um trinta avos).

§ 29 Para os trabalhadores que tenham por disposições
legal jornada máxima diária de trabalho inferior a oito horas,
o salário mínimo horário será igual ao definido no parágrafo
anterior multiplicado por oito e dividido pelo máximo legaL

Art. 79 A partir de 19 de maio de 1992, inclusive, o
salário mínimo mensal será de Cr$ 230.000,00 (duzentos e
trinta mil cruzeiros).

Parágrafo único. A partir de 19 de setembro de 1992,
o valor do salário mínimo será reajustado quadrimestralmente
pela aplicação do FAS.

Art. 89 Caso a variação real anuai do salário mínimo
resulte inferior à variação real do Produto Interno Bruto 
PIB per capita, observada a sistemática prevista neste artigo,
o salário mínimo incorporará, no mês de maio do ano subse
qüente, aumento correspondente ao percentual de variação
real do PIB per capita, se positiva, no ano considerado.

Parágrafo único. A variação real anual do salário míni
mo corresponderá à divisão da soma dos salários mínimos
nos doze meses do ano de referência pela soma dos salários
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mínimos nos doze meses do ano imediatamente anterior, corri
gindo-se todos os valores pela variação acumulada do IRSM
entre o mês de competência e o mês de dezembro do ano
de referência.

Art. 9~ A partir de setembro de 1992, inclusive, os be
nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão
reajuste quadrimestral pela aplicação do FAS, sempre nos
meses de setembro, janeiro e maio.

§ 1~ Os benefícios com datas de início posterior a 31
de maio de 1992 terão seu primeiro reajuste calculado pela
variação do IRSM entre o respectivo mês de início, inclusive,
e o mês imediatamente anterior ao referido reajuste.

§ 29 O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos benefícios com data de início nos meses mencionados
no caput deste artigo.

§ 39 Em maio de 1992, o valor dos benefícios de presta
ção continuada será reajustado nos termos do art. 41, inciso
lI, da Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 10. Caso a variação mensal do IRSM seja inferior
a 10% (dez por cento) durante dois meses consecutivos, fica
o Poder Executivo autorizado a instituir a semestralidade dos
reajustes de que tratam os arts. 49, 79 e 99 desta lei.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 12. Revogam-se o inciso II do art. 41 da Lei n9

8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei n9 8.222, de 5 de setembro
de 1991, e demais disposições em contrário.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto "sim",
favorável ao projeto.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim", ressalvando
o destaque do art. 9°.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota contra
o projeto. O PMDB e os partidos de oposição querem votar
o substitutivo. Esse projeto, além de prejudicar os trabalha
dores quanto ao piso e quanto à correção do salário, que
é feita de quatro em quatro meses, prejudica extraordina
riamente os aposentados. Por isso, o PMDB vota "não" ao
projeto.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não" ao projeto
do Governo.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS também votará contra
o projeto.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco faz um apelo à sua bancada
para que vote "sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não", para depois
votar o substitutivo.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDC deixa a questão
em aberto na sua bancada.

Cada Deputado deve votar da maneira que bem entender.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr.- Presidente, votamos "não".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente" o PL vota "sim".

A SR~ REGINA GORDILHO (PDT·- RI. Sem revisão
da oradora:) - Sr. Presidente, o PRP, com uma Deputada
Federia vota "não".

O SR. MÁRIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".
. O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim", ressalvados
os destaques.

O Sr. Marcelino Romano Machado - Sr. Presidente,
sobre o processo de votação, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, faço uma inda
gação a V. Ex~: se o projeto agora em votação for rejeitado,
conforme propõem os partidos de oposição, o que ocorrerá
será votado substitutivo? Na verdade, se não existe o projeto,
como se pode votar o substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Marcelino Romano, a matéria está longamente regulada
no processo legislativo. O substitutivo tem preferência sobre
o projeto original, mas o plenáro é soberano para inverter
a ordem de votação. Naturalmente, o substitutivo não está
prejudicado. Só será prejudicado pela aprovação do projeto,
se esta ocorrer.

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, indago a V. Ex~ se há algum
DVS. Pelo que entendi, há destaque sobre emenda, mas não
pode haver DVS sobre o texto, porque, se houver, V. Ex~

deve colocar em votação, em primeiro lugar, o requerimento
de destaque, para que a maioria concorde com a votação
do DVS.

Espero que não se repita o que aconteceu quando da
votação da emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa verifi
cará e informará a V. Ex! oportunamente.

O Sr. Israel Pinheiro - Isso..deve ocorrer antes da vota
ção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa informa
a V. Ex~ que há vários DVS.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Então, gostaria· que V.
Ex~ solucionasse a questão. No meu entendimento, o DVS
sobre o texto, sobre o projeto do Governo, tem que ter um_
requerimento aprovado a priori, e não a posteriori, senão,

-Sr. Presidente; vamos perder tempo, vamos aprovar o projeto
do Go~erno e, depois, destacar todos os artigos e parágrafos,
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votando tudo de novo. É uma inversão, é a minoria dominando
a maioria.

Esse assunto já foi discutido aqui várias vezes. Esse proce
dimento está errado. O DVS é o entendimento entre a maioria
e a minoria para que se encontre um denominador comum.
Mas não se pode manter este padrão que vem sendo mantido,
Sr. Presidente: votamos o projeto e depois repetimos a votação
de artigos, parágrafos e incisos. Está errado. Faço um apelo
a V. Ex' para que submeta o requerimento de DVS à votação
antes de votarmos o projeto.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o requerimento de Destaque para
votação em separado é aceito pela Mesa porque preenche
as condições exigidas pelo Regimento Interno. A Mesa o acei
ta porque ele é diferente do destaque simples. A matéria
está votada, com exceção de uma parte, porque o DVS.signi
fica que essa parte não foi votada.

Portanto, o nobre Deputado Israel Pinheiro pode induzir
a Mesa a cometer um equívoco. Na votação da emenda consti
tucional V. Ex· já resolveu a questão. Destaque para votação
em Separ~do, quando aceito pela Mesa, não incide sobre
a matéria que é exatamente o núcleo central votado V. Ex'
já resolveu a questão. A matéria está separada para ser votada
posteriormente. Daí o nome: Destaque para Votação em Se
parado.

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ISREAL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para ficar separada a matéria,
o Plenário deve concordar. O Plenário, soberanamente, tem
que concordar que a matéria fique separada, senão, repito,
é a minoria dominando a maioria. Aliás, há vinte anos se
vota DVS nesta Casa. Sempre o requerimento de DVS é
votado, e não o próprio DVS. Se a maioria aprova o requeri
mento, então V. Ex· o anuncia.

Faço esse apelo a V. Ex\ porque estamos chegando ao
ridículo de repetir a votação duas, três vezes.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
escutar a segunda contradita, porque deu duas oportunidades
ao Deputado Israel Pinheiro, e depois decidirá.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Pres.idente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - tem V. Ex'
,a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente chamo a atenção para
o art. 162, inciso VI:

"Art. 162. . .
VI - concedido o destaque para votação em sepa

rado, submeter-se-á a votos, primeiramente, a matéria
principal e, em seguida, a destacada, que somente inte
grará o texto se for aprovada. "

O Sr. Israel Pinheiro - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem, apenas para responder ao Deputado Genebaldo
Correia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Israel
Pinheiro, V. Ex' não mais terá a palavra. A Mesa vai decidir.

O Sr. Israel Pinheiro - V. Ex' me perdoe, mas gostaria
de explicar. ..

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, V. Ex' vai falar pela terceira vez sobre a mesma matéria.

O Sr. Israel Pinheiro - Não é sobre a mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
tem paciência infinita, talvez o Plenário não a tenha.

O Sr. Israel Pinheiro - Muito bem, a decisão será do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex" tem
a palavra, então, pelo tempo que quizer.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) - Agradeço a V. Ex" O problema é o seguinte:
se o Deputado Genebaldo Correia... (Apupos no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa quis
poupar V. Ex'

O Sr. Israel Pinheiro - Não vou falar, porque V. Ex'
tem o domínio do Plenário. Eu não o tenho. Aqui, humilde
mente, da planície, não posso enfrentar a Presidência da Casa.
Mas tenho certeza de que estou certo.

Se houver alguém interessado em retirar um artigo ou
um parágrafo, deve propor destaque supressivo. Aí, sim, apro
vada a matéria, será votado o destaque supressivo. Mas para
prevalecer esse destaque deve ser aprovado por maioria. Creio
que V. Ex' entende o que estou falando. Futuramente, vamos
acertar essa votação, porque esse critério que estamos ado
tando está errado. Dessa forma vamos repetir toda a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para assegurar
a eqüidade do debate, vou conceder mais uma contradita.

Com a palavra o nobre Deputado Nelson Jobim.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a questão é regimental, e a
solução está clara no Regimento, que prevê duas hipóteses
do requerimento de destaque.

O art. 161, inciso I, do Regimento, diz o seguinte:

"Art. 161 .
I - a requerimento de um décimo dos membros

da Casa, ou de Líderes que representem este número,
para votação em separado".

. E o inciso lI, que trata de requerimento de destaque
de outra natureza, diz o seguinte:

"lI - a requerimento de qualquer Deputado, ou
por proposta de Comissão, em seu parecer, sujeitos
à deliberação do Plenário... "

,Logo, o requerimento de DVS, por força do inciso I
do art. 161, causa, de imediato, a separação da matéria, inde
penqlentemente de deliberação sobre a concessão do requeri
mento.
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O Deputado Israel Pinheiro está tratando o tema como
se nos utilizássemos do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, o que não é a hipótese.

Muito obrigado, Sr.Presidente.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não posso con
ceder a palavra a V. Ex" sob pena de ter que concedê-Ia
novamente ao Deputado Israel Pinheiro. Tenho que decidir.
Já houve três manifestações nos dois sentidos, e o Regimento
prevê apenas uma questão de ordem.

O Sr. Roberto Freire - Mas Sr. Presidente, trata-se de
outra questão de ordem. V. Ex' não vai impedir-me de levantar
outra questão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Outra questão
de ordem? Permita-me. V Ex" que decida esta em primeiro
lugar.

O Sr. Roberto Freire - Está certo, aguardarei.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Muito obrigado.

O Sr. Roberto Freire - Mas V. Ex' me concederá a
palavra oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Faço uma decla
ração pessoal de que a minha opinião é igual à do Deputado
Israel Pinheiro. O nosso Regimento é defeituoso. Deveria
exigir maioria absoluta para o Destaque para Votação em
Separado, mas não o faz. O Regimento exige o apoio de
um décimo dos membros da Casa, e o Presidente deve cumprir
o Regimento. É o que temos feito. Apesar desse defeito,
ainda que reconhecido por quase todos, devemos cumpri-lo.

O DVS independe de deliberação do Plenário, é direito
de minoria, de acordo com o nosso Regimento, direto de
um décimo dos Deputados da Casa, a ser exercido diretamente
pelo Parlamentar ou por Líderes que os representem. Por
esta razão, os DVS feram admitidos e estão mantidos.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. •

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

o SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, com o esclarecimento que V.
Ex' fez, esse caso está encerrado. Acredito que devemos rea
bri-lo, modificando por resolução o nosso Regimento. Mas
quero perguntar a V. Ex' sobre o inciso XIV do art. 162,
que trata das normas que serão obedecidas em relação aos
destaques. O inciso diz o seguink.

"Art. 162. . .
XlV - em caso de mais de um requerimento de

destaque, poderão os pedidos ser votados em globo,
se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário."

Gostaria que a Mesa me esclarecesse se a expressão "em
caso de mais de um requerimento de destaque" refere-se a
todo e qualquer tipo de destaque. Parece-me que é uma ques
tão de interpretação.

O art. 162, caput, diz:

"Art. 162. Em relação aos destaques, serão obe
decidas as seguintes normas."

E essa é uma norma, parece-me, de caráter geral, porque
não menciona requerimento de destaque que não seja para
votação em separado, mas refere-se a destaques. Os incisos
citam todos os tipos de destaque, inclusive o Destaque para
Votação em Separado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Roberto Freire, já tive oportunidade de decidir esta mes
ma questão de ordem, e o fiz de modo que vou reiterar neste
momento.

Os requerimentos de destaque suscetíveis de deliberação
em globo no Plenário são aqueles suscetíveis de deliberação
no Plenário, isto é, os destaques simples que são autorizados
previamente pelo Plenário. Como se sabe, o DVS prescinde
da autorização do Plenário.

Essa já seria uma razão para evitar a votação em globo.
Mas há uma outra razão, que é de conteúdo. No Destaque
para Votação em Separadq o que se vota é a matéria. E
não seria possível a votação em globo de matérias conflitantes,
excludentes e até mesmo prejudiciais uma em relação à outra.

Por essas duas razões conjugadas, as votações em globo
incidirão sobre os destaques que dependem da apreciação
ao Plenário.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, estou entendendo
essa decisão. Não me parece que a questão será resolvida
hoje, ela demanda tempo, porque em outros momentos vamos
ter problemas.

Gostaria de lembrar que esse argumento carece de lógica
porque votamos em bloco emendas que têm, também, maté
rias diversas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhéiro) - Mas têm em
comum o parecer contrário, o que está autorizado pelo Regi
mento Interno.

O Sr. Roberto Freire - Mas são matérias contrárias.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mas apreciou-se
o parecer contrário envolvendo uma única orientação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Srs. Deputados,
ocupem seus lugares nas bancadas para que se vote o projeto.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) -'- O PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Já houve orien
tação. Os partidos de Oposição recomendaram o voto "não"
e os partidos que apóiam o Governo, o voto "sim". Os nobres
pares já sabem como votar.

A Mesa informa que algumas bancadas estão com seu
sistema de votação avariado por defeito em um dos computa
dores. Os Deputados que se acham nesta situação preparam-se I

para votar nos postos avulsos se não puderem trocar de ban
cada.

Passa-se ao processo de votação.
O Sr. Humberto Souto - ·Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos compa
nheiros que estamos votando o projeto e que o voto é "sim".

OSr. Aloísio Vasconcelos- Sr. Presidente, peço a palavra .
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar aos De
putados que estão chegando agora que o PMDB recomenda
o voto "não".

o Sr. Fernando Carrion - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FERNANDO CARRION (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não tive oportunidade de fazer
um pronunciamento. Por isso, desejo registrar o meu voto
"não" ao projeto do Governo.

Apresento esta justificativa porque o reajuste quadrimes
traI fará com que 38 dólares sejam o vergonhoso salário ao
final do período.

Como admoestação aos Secretários de Fazenda que se
atreveram a propor o reajuste semestral, o que daria um salá
rio de 25 dólares mensais ao final do semestre - 25 dólares
não chegam a um dólar por dia, o que não dá para comprar
um pão d'água de meio quilo - o meu voto é de repúdio
à proposta de reajuste quadrimestral, por representar uma
barbaridade com a inflação como a que temos hoje.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o Deputado Fernando Carrion,
do PDS, tanto quanto eu, tem liberdade para pagar dez salá
rios mínimos a cada um de seus empregados.

O Sr. Fernando Carrion - Quero dizer ao Deputado
José Lourenço que, mesmo o salário tendo sido fixado para
o período de quatro meses, tenho o prazer de dizer que aumen
to mensalmente o salário de meus trabalhadores, pois acho
uma injustiça deixá-los quatro meses, sem reaj,uste salarial
com a inflação cruel como a que está aí. Deputado José Lou
renço, pago mensalmente meus empregados de acordo com
o índice oficial do Governo.

Voto "não" ao projeto do Governo. (Palmas nas gale
rias.)

O Sr•José Maria Eymael - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ MAJ{IA EYMAEL (PDC - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para também afirmar a posição
da democracia-cristã de São Paulo, votamos "não", pois consi
deramos um crime perpetrado contra o trabalhador manter
congelado, por quatro meses, o salário mínimo. Isso fere qual
quer princípio de solidariedade e de justiça social; fere também
o conceito de dignidade humana, princípio básico da democra
cia-cristã.

Sr. Presidente, perante esta Casa e perante o povo do
meu Estado, quero dizer que a democracia-cristã de São Paulo
está presente e vota '-'não" a essa monstruosidade jurídica.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex~ que fizes~e

cumprir o Regimento Interno, não permitindo que durante
a votação ocorra o processo emulativo. (Apupos no plenário.)
Durante a votação não se pode falar sobre a matéria que
está sendo votada.

Previamente V. Ex' concedeu a todos os Parlamentares
a oportunidade de discutir e de encaminhar a matéria, apresen
tando justificativa. Entretanto, no exato momento em que
se está votando, aparecem as justificativas. Não faço essa
afirmação por se tratar desse projeto, mas esta tem sido uma
praxe que contraria um princípio elementar de Direito. Pode
remos estar sendo coagidos, e há muitos aqui que são senti
mentais e se deixam levar pelo discurso bonito, fácil, sensibili
zando-se com palavras.

A votação é um ato sagrado que se realiza em determi
nado mOJ11ento, sem coação. Volto a pedir a V. Ex' que impeça
as justificativas a favor da matéria ou contra ela, quando
da votação, por contrariarem o Regimento Interno.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, alguns Parlamentares têm por hábi
to manifestar oposição quando as intervenções contrariam
seus pontos de vista, mas as aplaudem quando as posições
estão em consonância com seu próprio voto.

Nesta Casa já se consagrou a prática de, nos momentos
de votação, os Parlamentares expressarem pontos de' vista
a respeito de matérias diversas. Portanto, não é razoável ditar
cátedra para a Mesa, que praticamente já está com sua opinião
formada.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, informo aos Deputados do Bloco,
que estão chegando ao plenário, que a recomendação da Lide
rança é votar "sim".

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não" e recomenda
àqueles que têm consciência e respeito à classe trabalhadora
que façam o mesmo.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista que ainda há
muitos Deputados votando, a Liderança do Governo reitera
a recomendação de voto: aos que acabam de chegar, lembro
que estamos votando o projeto do Governo, para o qual é
importante o voto "sim".

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, queremos dizer, com satisfação, aos que
estão chegando que alguns Parlamentares do PDS e do PDC
estão votando a favor do substitutivo. O que estamos vendo
é que diversos Parlamentares, que supostamente deveriam
apoiar o Governo por uma questão de justiça, estão votando
"não". Isso é significativo, Sr. Presidente.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para lembrar que o
PDC do Rio de Janeiro sempre vota com o povo.
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o SR. RICARDO MORAES (PT - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos de parabenizar
a parte boa do PDS que está votando com os trabalhadores.

O Sr. Francisco Dorneles - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já votei, mas meu nome
não apareceu no painel eletrônico. Espero que meu voto esteja
computado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O voto de V.
Ex" está devidamente computado.

O Sr. Everaldo de Oliveira - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EVERALDO DE OLIVEIRA (Bloco - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez quero
registrar que votei, mas meu nome não apareceu no painel
eletrônico.

O Sr. João Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOÃO TEIXEIRA (PL - MT. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco ~ BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Srs. Deputados do
Bloco que permaneçam em plenário porque ainda temos vota
ção importantes esta noite.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa encer
rará o processo de votação, depois do voto do Deputado
Fernando Carrion, caso não haja mais Deputados que queiram
votar.

Encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o rellultado:

VOTARAM:

SIM ~13

NÃO 215
ABSTENÇÃO 5
TOTAL 453

O Projeto de T.ei n° ~747/92 foi aprovado.

VOTARAM OS SENHORES DEPlITADOS:

Roraima
Alcellte Almeida - Sim
Avcnir ROlla - Sim

Franci~ Rodrigues - Sim
Jol\o Fagundcll - Não
Júlio G10ral - Sim
Man'elo I.uz - Sim
Ruocn Bento - Sim
Terclla Jucá - Sim.

Amapâ

Aroldo GÓCll - Nilo
Eraldo Trindade - Sim
F~tima IJelac!!- Sim
Oílvan Borgell - Não
J ourival Frcítall - Não
Murilo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedell- Sim.

Pará

Alacid Nunell - Sim
C-arloll Kayath - Sim
Domingoll Juvcnil- Sim
Gerson Peres - Sim
Giovanni Oueiroz - Não
I Jcrmínio Cnlvinho - Nilo
Hilário Coimhra - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mário Martins - Não
Nicins Rihciro - Não
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Nilo
Paulo Tilan - Não
Socorro Gomell - Não
Valdir Ganzer - Nao.

Amazonas
Atila linll- Sim
Rcth Azize - Não
Fduardo Rraga - Sim
Jluler Rihciro - Nao
Fzio Ferreira - Sim
JO!lé nutra - Sim
Pauderney Avclino - Sim
Ricardo Moraell - Não.

RondOnia
Antônio Morimolo - Sim
Oirlo!! Camurça - Sim
Edison Fidtlis - Sim
Maurício Calixto - Sim
Nobel Moura - Sim
Pascoal Novaell - Sim
Raquel O'lndido - Sim
Redilário Ca.'l!'101 - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Não
C.élia Mendes - Sim
João Maia - Sim
João Tota - Sim
Mauri Sérgio - Não
Ronivon Santiago - Sim.
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Tocantins

Derval de Paiva - Não
Edmundo Galdino - Não
Eduardo Siqueira Campos - Não
Freíre Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Abstenção
Melquiades Nelo - Sim
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourao - Sim.

Maranbao

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Não
C-asta Ferreira - Sim
Francisco C-aelho - Sim
Haroldo Sabóia - Não
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Burnett - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Sou7.a - Sim
Paulo Marinho - Não
Pedro Novais - Sim
Ricardo Murad - Não
Roseana Sarney - Sim.

Ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosw Holanda - Não
01rlos Virgílio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Gonzaga Mota - Ntlo
Jackson Pereira - Sim
José Unhares - Sim
Luiz Pontes - Não
Marco Penaforte - Não
Maria {,ufza Fontenele - Não
Moroni Torgan - Não
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro I,andim - Não
Sérgio Machado - Não
Uhiratan Aguiar - Não
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Jesus Tajra - Sim
Jona Henrique - Não
José Luiz Maia - Sim
Mussa Demes - Sim
Murilo Rezende - Sim
Paes {andim - Sim
Paulo Silva - Não.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - Nao
Fernando Freire ~ Sim

Henrique Eduardo Alves - Nao
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Não
Lafre Rosado - Não.

Parafua

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Não
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Hvangelista - Sim
Ivan Burity - Sim
José l,uiz Clerot - Não
l,úcia Braga - Não .
Rivaldo Medeiros - Sim
Rohson Paulino - Não

Pernambuco
Álvaro Ril'leiro - Não
Fernando Bezerra C-oclho - Não
Gilson Machado - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
João C.alaço - Sim
Josê Carlos Va!lConcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
JO'lé Múcio Monteiro - Sim
Juiz Piauhylino - Não
Maurnio Ferreira T,ima - Não
Mavial'l Cavalcanti - Sim
Migul'l Arrae~ - Não
Nil!\(lO Oihson - Não
Osvaldo Coelho - Sim
Pedro Correa - Sim
Renildo Calh~iros - Não
Ricardo IIl'rticlio - Sim
Roherto Freire - Não
Roberto Maf!alhne~ - Sim
Salatiel CarvalhO - Sim
Wilson Campo~ - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Sim
AugulIto Farias - Sim
CIciO Falcão - Sim
JO'lé Thomaz Nonô - Nfio
{.ui? Dantas - Nfio
Mendonça Neto - Não
Olavo <'.,Ihl'iros -Não
Rohl'rto Torres - Sim
Vitôrio Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Djl"nal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
.lcrônimo Rei~ - Sim
José Teles - Sim
Ml"~'lia'l n6i~ - Sim
Pedro Valadare~ - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo MagalMes - Sim
Benito Gama - Sim
Heraldo Boaventura - Não
Clôvill AS~ls - Não
J~raldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Não
Genehaldo Correia - Nlto
Haroldo Lima - Não
Jahe~ Riheiro - Não
Jairo Azi - Sim
Jairo ('.arneiro - Sim
Jaque!l Wagner - Não
João Almeida - Nao
João Alve~ - Sim
João C.arlos Bacelar - Sim
Jonival T.ueas - Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlo~ Aleluia - Sim
José Falcao - Sim
Josê Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Não
J.eur I.omanto - Sim
Lut:'l Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
l.uiz Viana Neto - Sim
Manoel Ca~tro - Sim
Nestor Duarte - Não
Pedro Irujo - Não
Pri!lCO Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Danta'! - Sim
U1durico Pinto - Não
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Não
Agostinho Valente - Não
Aloisio Va!lConeelos - Não
Annibal Teixeira - Sim
Armando Costa - Não
Avelino C.a~ta - Sim
Camilo Machado - Ahstenção
Célio de Ca'!tro - Não
ndmar Moreira - Sim
Elia'! Murad - Sim
Felipe Neri - Ahstenção
Genésio Bernardino - Não
Getúlio Neiva "7" Sim
Humhcrto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Não
Joito Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
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José Uli!llles de Oliveira - Sim
I.acl Varella - Sim
I.eopoldo Bes~ne - Não
Luiz Tadeu I.eite - Não
Marcos I.ima - Não
Maurício Campos - Sim
Neif Jabur - Abstenção
Odelmo I.eão - Sim
Osmânio Pereira - Não
Paulino Cícero de Vasconcelos - Não
Paulo Romano - Sim
Paulo Ol'lgado - Não
Paulo Ileslander - Não
Raul Belêm - Sim
Romel Anf.'lio - Sim
Ronaldo Perim - Não
samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Não
saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Não
Tilden Santiago - Não
Vittorio Mcdioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wil~n Cunha - Sim.

Espfrito Santo

Alofzio Santos - Não
Etevalda Gras.'li de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Não
Jones Santos Neves - Sim
J6rio de Barros - Não
Nilton Baiano - Não
Paulo Ilartung - Não
Rita Camata - Não
Roberto Valadão - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Benedita da Silva - Não
Carlos Alberto campista - Não
Carlos Santana - Não
C.ésar Maia - Não
Cidinha Campos - Não
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bol~naro - Não
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Não
JO'lé Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
I.aerte Bastos - Não
I.aprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não

Nel~on Hornier - Não
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Ramos - Não
Regina Gordilho - Não
Roberto C.ampos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra ('.avaleanti - Sim
Sérgio Arouea - Não
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não
Wanda Reis - Sim.

São Paulo

Alberto Goldman - Não
Alherto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Não
Aloízio Mercadante - Não
André Ben.as.'1i - Não
Antônio ('.arlos Mendes Thame - Não
Arnaldo Faria de Sá - Não
Ary Kara - Não
Beta Mansur - Não
('.ardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Não
Diogo Nomura - Sim
Fduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Euclydes Mello - Sim
Fábio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não
Hélio Rosas - Não
Irma Pas~ni - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Não
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José Genofno - Não
José Maria Eymael - Não
José Serra - Não
Jurandyr Paixão - Não
Koyu Iha - Não
Liberato ('.aboclo - Não
Luiz ('.arlos Santos - Não
Luiz Gushiken - Não

Magalhães Teixeira - Não
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Não
Marcelino Romano Machado - Não
Marcelo Barbieri - Não
Maurici Mariano - Não
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Não
Pedro Pavão - Não
Ricardo Izar - Sim

Roberto Rollemberg - Não
Robson Tuma - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
TIdei de Lima - Não
Tuga Angerarni - Não
U1ys.'1es Guimarães - Não
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
Waiter Nory - Não.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigues Palma -Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Não
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Não
Os6rio Adriano - Sim
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

Alano de Freitas - Não
Antônio de Jesus - Não
Antônio Faleiros - Não
Délio Braz - Sim
João Natal - Sim
I.á7.aro Barbosa - Não
Lúcia Vânia - Não
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Não
Mauro Miranda - Sim
Os6rio Santa Cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
'Zé Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Sim
George Takimoto - Sim
José Elias - Sim
Marilu Guimarães - Não
Nelson Trad - Sim
Valter Pereira - Não
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Antônio Ueno - Sim
Basflio Villani - Sim
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Call,,:; .Roberto Massa .- Sim
Carlos Scarpelini - Sim

Delcino Tavares - Sim
Ed6sio Passos - Não
Edi Siliprandi - Não
Élio Dalla-Vecchia - Não
Ivânio Guerra - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz ('..arlos IJauly - Sim
Matheus Iensen - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Não
Onaireves Moura - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pcdro Tonclli - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Renato Johnsson - Sim
Ruhens Bueno - Não
Said Ferreira - Não
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Não.

Santa catarina
Ângela Amin - Sim
C6sar Souza - Sim
Dêrcio Knop - Não
Eduardo Moreira - Não
Hugo Bichl - Sim
Luci Choinacki - Não
I.uiz Henrique - Não
Nclson Morro - Sim
Neuto de ('.onto - Não
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Não
Ruherval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não
Adylson Motta - Não
Amaury Müller - Não
AntOnio Britto - Não
Amo Magarinos - Sim
('.arlos Azambuja - Sim
('.arlos Cardinal - Não
('..arrion Júnior - Não
Cclso Bcrnardi - Sim
Edcn Pcdroso - Não
Fcrnando ('..arrion - Não
Fcttcr Júnior - Não
Gcrmano Rigotto - Não
Ihsen Pinhciro - Abstenção
Ivo Mainardi - Não
João de Deus Antunes - Não
Jorge Uequed - Não
J086 Fortunati - Não
Luf.c; Roherto Ponte - Não
Mendes Riheiro - Não
Nelson Johim - Não
Nelson Proença - Não

Odacir Klein - Nl10
Osvaldo Bender - Não
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Telmo Kirst - Não
Valdomiro Lima - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Não

o Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB pede
à sua bancada e aos demais Parlamentares que permaneçam
em plenário, porque teremos que votar agora a matéria rela
tiva aos aposentados. Precisamos ajudá-los.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex.
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas pedir
aos Srs. Deputados de todos os partidos que permaneçam
em plenário, porque vamos votar os destaques, para tenta!
emendar o projeto do Governo.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) ~ Sr. Presidente, solicito a V. Ex· que informe
aos Srs. Parlamentares que ainda há uma série de emendas
a serem votadas para completar a votação. Se não houver
número, se não se completar a votação, o projeto dos salários
não será aprovado ainda hoje.

Por esta razão, peço a V. Ex· que solicite aos Parlamen
tares que permaneçam no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece ao Plenário que a votação não se concluirá, se qualquer
dos destaques não for apreciado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, dos termos regimen
tais, destaque para votação da Emenda Paulo Paim
ao a'"' 19 do Projeto de Lei n9 2.747, n9 3.

,:,ala das Sessões, 29 de abril de 1992.
(a) Deputados Pedro Tonelli e Jabes Ribeiro."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Sr. Secretário
procederá igualmente à leitura do texto da emenda destacada,
para perfeito conhecimento da matéria.

E lida a seguinte emenda:

"Projeto de Lei n9 2.747, de 1992.
Emenda Modificativa n9 3. O art. 19 do Projeto

de Lei n9 2.747, de 1992, passa a ter a seguinte redação:
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Art. 19 - A política nacional de salários, respeitado
o princípio da irredutibilidade salarial, tem como fun
damento a livre negociação coletiva e reger-se-á pelas
normas estabelecidas nesta lei."

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a palavra pela
demo

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero explicar ao Plenário que essa emenda
é histórica, já que em todos os projetos de política salarial
procuramos fortalecer a livre negociação, inserindo um instru
mento que não permita a redução de salários, até porque
isso está assegurado na própria Constituição.

Então, não há por que esta Casa se negar a incluir um
artigo que fortaleça a livre negociação e respeite ainda o prin
cípio da irredutibilidade dos salários. Tenho certeza de que
a própria Liderança do Governo deve encaminhar favora
velmente.

O Sr. Flávio Derzi - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. FLÁVIO DERZI (PST - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero declarar o meu voto "sim",
que não foi registrado no painel eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
a atenção do Plenário para o orientação quanto ao que se
está votando. Os destaques da espécie, que dependem de
deliberação do Plenário, deverão ser apreciados antes das
emendas que objetivam destacar.

A Mesa entende que a votação deste destaque não está
abrangida pela deliberação do Plenário de que as votações
subsidiárias ao projeto serão pelo processo nominal. Trata-se
de matéria incidental, de caráter processual sobre a trami
tação. Por isso, a Mesa procederá à votação simbólica do
requerimento de destaque. A seguir, colocará a matéria em
votação pelo processo nominal, se o requerimento de destaque
tiver sido aprovado.

O Sr. Luis Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) :- Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex' solicitasse
ao Secretário a leitura da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Secretário
já o fez, nobre Deputado.

O Sr. Luis Eduardo - Sr. Presidente, peço desculpas
a V.Ex~

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A emenda foi
lida para que o Plenário a conhecesse. Entretanto, a Mesa
determinará nova leitura, após a apreciação do requerimento
de destaque.

O Sr. Luis Eduardo - Agradeço a V. Ex· por determinar
que seja feita nova leitura da emenda, pois, como não temos
avulso, é difícil acompanhar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de votar
mos a emenda, votaremos o requerimento de destaque pelo
processo simbólico.

O Sr. Fausto Rocha - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exry
a palavra.

O SR. FAUSTO ROCHA (Bloco - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V. Ex~

o registro do meu voto "sim" ao projeto anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O voto de V.
Ex~ será registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento de desta

que permaneçam como se encontram e os que o rejeitam
levantem o braço.

Mais uma vez a Mesa pede a atenção do Plenário, para
esclarecer que estamos votando o requerimento de destaque
apresentado pelo Deputado Paulo Paim para emenda que

será novamente lida.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento de desta

que permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que rejeitam levantem o braço. (Pau-

sa.) . .
A Mesa está com dificuldades para proclamar o resultado.

Determina, pois, a inversão do processo de votação.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento levan

tem o braço. (Pausa.)
A Mesa entende que o requerimento foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O destaque
para votação em separado prescinde de deliberação do' Ple
nário.

O Sr. Secretário dará conhecimento à Casa.
É lido o seguinte destaque:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, destaque para votação em separado do art. 39

do Projeto de Lei n? 2.747.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1992."
Assinam os Deputados Pedro Tonelli e Jabes Ri

beiro.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovado o
art. 39 do projeto, devido à ressalva de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Sr. Secretário
procederá à leitura da matéria destacada.

Esta matéria, cuja leitura se procederá, será votada a
seguir pelo processo nominal.

É lido o seguinte:

"Art. 3° Para os fins desta lei define-se o Fator
de Atualização Salarial - FAS, como o resultado da
multiplicação dos seguintes índices unitários:

I - índice da variação acumulada do IRSM no
quadrimestre imediatamente anterior ao mês de refe
rência do FAS;

II - índice da variação mensal do IRSM no mês
imediatamente anterior ao mês de referência do FAS,
dividido pela média geométrica dos índices das varia
ções mensais do IRSM no quadrimestre mencionado
no inciso r deste artigo.
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Parágrafo único - Para fins deste artigo, o índice
unitário é a soma da unidade (1,00) mais a variação
percentual do índice considerado, dividida por cem".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o art. 3Q que acaba de ser lido.

Passa-se à votação da matéria.
Os Srs. Deputados que são favoráveis à manutenção do

texto votarão "sim". Os Srs. Deputados favoráveis à retirada
do texto votarão "não".

Peço aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas
bancadas. Os líderes terão oportunidade de orientar, com
a brevidade determinada pelo Regimento, suas bancadas.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA - (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB deseja retirar
esse dispositivo do texto. Por isto o PMDB vota "não".

O SR. EDSON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Fator de Atualização Salarial
é um instrumento a mais de prejuízo diante do processo infla
cionário que aí está. São quatro meses sem reajuste, e, por
isso, as perdas salariais serão ainda mais substanciais. Portan
to, o Partido dos Trabalhadores vota "não" e tentará apre
sentar uma proposta alternativa, pelo menos quanto a esse
item, um dos mecanismos mais importantes de proteção dos
trabalhadores, dado que o projeto que está sendo aprovado
impõe um violento arrocho salarial aos trabalhadores que per
cebem o salário mínimo.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Bloco solicita à
sua bancada que vote "sim", pela manutenção, e pela coerên
cia do texto.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, esse fator de ajuste salarial é in
constitucional porque reduz salários. Portanto, o PDT vota
"não'''.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esse índice é um avanço na
relação capital-trabalho. Ele vai permitir, quando a inflação
for crescente, que o poder de compra dos assalariados seja
recuperado e, quando a inflação for decrescente no últ.~mo

quadrimestre, que os salários cresçam menos. Co~se9ue~:

temente, por significar um avanço e manter a coerenCla, Ja
que o aprovamos quando da apreciação do texto, a Liderança
do Governo pede que votem "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, diante dos prejuízos já
causados aos trabalhadores pela aprovação do projeto do Go
verno, e coerente com o princípio de irredutibilidade dos salá
rios, o PC do B vota "não".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES ,!HAME (PSDB
_ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. PresIdente, o PSDB
entende que num quadro de inflação desce~d.en~e: o Fator
de Atualização Salarial é um redutor que vaI mCldlr ape~as

sobre o salário e não sobre as outras variáveis da economl~.
No caso de uma inflação ascendente, será um fator de realJ-

mentação da inflação, razão pela qual o PSDB encaminha
favoravelmente à supressão do art. 3°

O SR. MARIO CHERMONT (PTR - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nosso voto é ·'não".

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS entende que esse dispositivo
é coerente com a política, bem assim com o programa que
está sendo traçado pelo Governo, embora eu não fale pelo
Governo. Entende também o partido que o dispositivo não
é redutor de salário. Isso é uma inverdade que querem impor
à consciência dos Parlamentares. O processo é o da ponde
ração: se a inflação diminuir, o trabalhador não vai perder
nada. Pelo contrário, através do processo ponderado, escalo
nado, parcialmente distribuído em quatro meses, ele também
será beneficiado.

Então, Sr. Presidente, esses artifícios, que não são cons
truídos de hoje no Brasil, é que causamtais controvérsias.
Muitas vezessão inseridos na lei e na sua regulamentação artifí
cios matemáticos aleatórios e falsos. Infelizmente este é um
hábito, um costume. Perde-se muito tempo aqui paya analisar
processos quenão sabemos que resultados v.ão dar.E uma fac.a
de dois gumes. Seja qual for o resultado, e uma faca de dOIS
gumes. Não temos para onde correr.

Para manter a coerência do texto, vamos votar "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, por ser uma faca de dois gumes,
o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa solicita
aos Srs. Deputados que registrem seus códigos, para que se
proceda à votação da matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente o PST vota "não", para que
permaneça o índice do INPC.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco vota "sim", para manter
o texto.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, para orientar os Srs. Deputados
que estão chegando, o voto é "sim".

O SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero pedir aos Deputados que
estão chegando que votem "não".

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei
ra, t' Secretário.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, diversos Deputados estão pedin
do a V. Ex' que avise aos Parlamentares que haverá outras
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votações e que, se houver número, as Oposições mudarão,
através das emendas apresentadas, o projeto votado. Se quise
rem manter o texto que aprovamos, V. Ex" d,evem permanecer
em plenário', para votarmos as matérias complementares ao
projeto que ainda serão apresentadas pelas Oposições, que
nos querem vencer pelo cansaço.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sou Parlamentar novo nesta
Casa e lamento que o Líder do Governo tenha que ficar a
todo instante insistindo, quase que colocando cabresto nos
Parlamentares governistas, para S. Ex" permanecerem em
plenário.

Sr. Presidente, quando tomamos posse, assumimos o
compromisso de vir a esta Casa para votar. Faz bastante tempo
que não se vota nada aqui. Portanto, é lamentável que alguém
tenha que ficar o tempo todo indo e vindo à Tribuna, verifi
cando os corredores, para segurar as pessoas no plenário.
Isso é desnecessário, mas, se está acontecendo, demonstra
o descompromisso que algumas pessoas têm com esta Casa.

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de indagar a V. Ex'
se existe alguma restrição regimental para que o Líder concien
tize sua bancada. Penso que o Líder do Governo não está
ferindo o Regimento. Cada um comanda seu grupo de maneira
que convém ao Líder e aos liderados. Ao que me consta,
nenhum liderado do Governo está reclamando da forma como
está sendo liderado.

Cada partido deveria preocupar-se com a sua maneira
de agir e esquecer-se de como o outro partido está agindo.

O Sr. Giovanni Queiroz - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O Sr. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de ler o art. 6°,
para tirar algumas dúvidas. Creio que a redação está errada,
porque o que se está votando aqui não tem nada a ver com
o art. 6".

Diz o art. 69:

"Art. 69 Salário mínimo é a contraprestação mí
nima devida e paga diretamente pelo empregador a
todo trabalhador, por jornada normal de trabalho, ca
paz de satisfazer, em qualquer região do País, as suas
necessidades vitais básicas e às de sua família, com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuá
rio, higiene, transporte e previdência social."

Sr. Presidente, entendo que ninguém está votando um
salário mínimo que garanta educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte, pr~vidênciasocial e moradia para o traba
lhador e sua famma. E uma vergonha o que se está votando
a'l,.ui.

Sr. Presidente, o Governo não terá coragem de, no dia
5 de junho, quando o trabalhador estiver recebendo os mes
mos quarenta dólares de hoje, dizer que isso é suficiente para
sustentar uma família com gastos com moradia, higiene e
lazer. Só o cinema uma vez por mês já consome tudo.

Sr. Presidente, falta consciência a quem está votando
o projeto do Governo.

O Sr. João Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O Sr. JOÃO TEIXEIRA (PL - MT. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex" determi~

nasse a retirada dos Anais desta Casa da expressão usada
pelo Deputado Chico Vigilante, ao se referir ao Deputado
Humberto Souto, que, segundo ele, estaria colocando cabres
to nos Deputados. Aqui não tem nenhum cavalo, nenhum
animal. Eu gostaria que V. Ex' determinasse a retirada dessa
expressão, porque cabresto se usa em animal e não em Depu
tado Federal.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pipa, pandorga ou papagaio tam
bém tem cabresto para que possa subir. ,Quero lembrar que
cabresto não é usado só nos animais. As vezes também o
órgão genital masculino tem cabresto.

Sr. Presidente, o Líder do Governo d,isse que a Oposição
estava querendo vencer pelo cansaço. E preciso dizer que
com esse salário o Governo vai matar o trabalhador de fome.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presi
dência informa que a inscrição e o sorteio para os oradores
do Grande Expediente no mês de maio serão realizados ama
nhã, quinta-feira, no plenário da Comissão de Relações Exte
riores. A inscrição será feita a partir das 8 horas e o sorteio
às 11 horas. .

A Presidência faz um apelo aos Parlamentares que se
encontram em outras dependências da Casa que compareçam
imediatamente ao plenário.

Uma das votações foi realizada com 445 Deputados; a
seguinte com 453; mas agora, para a votação de matéria da
mais alta importância, há apenas 408 Deputados.

Portanto, a Presidência apela aos Srs. Deputados para
que venham imediatamente para o plenário. Pede ainda àque
les que aqui estão, independentemente de serem deste ou
daquele partido, que permaneçam no plenário, pois haverá
votações importantes nesta noite.

Peço que ninguém se retire do plenário, pois teremos
votações sucessivas de matérias da mais alta importância para
a vida de nosso País.

O Sr. Aloísio Vasconcelos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB -MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como V. Ex'! já disse,
na votação anterior estavam presentes 453 Parlamentares, o
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que significa 90% dos integrantes desta Casa. É muito impor
tante para valorização do Poder Legislativo salientar que a
Câmara compareceu com mais de 90% de seus membros nas
votações desta sessão de hoje à noite.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a V.
Ex~ o encerramento da votação, tendo em vista que não há
nenhum Sr. Deputado em um ou outro posto avulso para
votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presi
dência seguirá a norma do Presidente Ibsen Pinheiro, que
é bastante claro, no sentido de que as votações devem ser
mais ou menos aproximadas. Como bem frisou o nobre Depu
tado Aloísio Vasconcelos, já tivemos nesta noite uma votação
com a presença de 453 Srs. Deputados. Neste momento, há
411 Parlamentares.

Quando o painel eletrônico demora muito a se alterar,
a Presidência encerra a votação. No entanto, vai esperar para'
que aqueles que estão nas diferentes dependências da Casa
compareçam imediatamente ao plenário, pois estaremos en
cerrando a votação dentro de alguns minutos.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidentt", peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de dizer a V. Ex~

que essa tolerância tem ocorrido em sessões diferentes desta,
quando se sabe que os Deputados se estão retirando do plená
rio. Não havendo mais ninguém para votar nos dois pontos
avulsos já há alguns minutos, insistiria, até em respeito aos
que já votaram, em que fosse encerrada a votação. Requeiro,
mais uma vez, humildemente a V. Ex~ que encerre a votação.

O Sr. Inocêncio Oliveira, Iq Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra, para contraditar.
Após a primeira intervenção do orador que me precedeu na
tribuna, dois votos foram acrescidos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vê
com preocupação a redução do número de votantes. Alerta
mos o Plenário para o fato de que a votação deve completar-se
com todos os destaques. Se eventualmente faltar quorum para
qualquer destaque, toda a votação ficará incoclusa.

A Mesa observará o momento em que o fluxo de votantes
ficar reduzido e determinará o encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar o processo de votação. Considerando que há vários
minutos o mostrador não se altera, a Mesa declara encerrada
a votação.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito à bancada do Bloco que
permaneça em plenário, pois ainda temos votações impor-

tantes a realizar e notamos que o quorum na última votação
já foi mais baixo, o que prejudica bastante a apreciação da
matéria.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

Sim 213
Não 200
Abstenção 1
Total 414

O artigo 3°do Projeto foi aprovado, mantido o dispositivo.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
João Fagundes - Não
Marcelo Luz - Sim
Ruben Bento - Sim
Teresa Jucá - Sim.

Amapá

Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvan Borges - Não
Lourival Freitas - Não.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Sim
Domingos Juvenil- Não
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Hermínio Calvinho - Não
Hilário Coimbra - Sim
Nicias Ribeiro - Não
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Não
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Átila Lins - Sim
Beth Azize - Não
Eduardo Braga - Sim
Euler Ribeiro - Não
~io Ferreira - Sim
José Dutra - Não
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Não.

RondOnia

Antônio Morimoto - Sim
Edison Fidélis - Sim
Maurício Calixto - Sim
Nobel Moura - Sim
Pascoal Novaes - Sim
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Raquel Cándido - Sim
Reditário Cassol - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Não
Célia Mendes - Sim
João Maia - Sim
João Tota - Sim
Mauri Sérgio - Não
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Não
Edmundo Galdino - Não
Hagahús Araújo - Sim
Melqufades Neto - Sim
Osvaldo Reis - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranha.o

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Não
Costa ~erreira - Sim
Haroldo Sabóia - Não
JDão Rodolfo - Sim
José Burnett - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Souza - Não
Paulo Marinho - Não
Roseana Sarney - Sim.

Ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgílio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Gonzaga Mota - Não
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Não
Marco Penaforte - Não
Moroni Torgan - Não
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro Landim - Não
Sérgio Machado - Não
Ubiratan Aguiar - Não
Vicente ~ialho - Sim.

Piauf

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Não
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Não
Mussa Demes - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Silva - Não.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - Não
~ernando ~reire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Não
Iberê ~erreira - Sim
João ~austino - Não
Lafre Rosado - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
~rancisco Evangelista - Sim
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Não
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
~ernando Bezerra Coelho - Não
Gilson Machado - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
João Colaço - Sim'
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
~~sé}\lloura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Não
Maurfiío ~erreira Lima - Não
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Não
Osvaldo Coelho - Sim
Pedro Correa - Sim
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Heráclio - Sim
Roberto ~reire - Não
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Wilson Campos - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Sim
Augusto ~arias - Sim
Cleto ~alcão - Sim
José Thomaz Nonô - Não
Luiz Dantas - Não
Mendonça Neto - Não
Olavo Calheiros - Não
Roberto Torres - Sim
Vitório Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de ~igueiredo - Sim
Cleonâncio ~onseca - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim

Messias Góis .- Sim
Pedro Valadares - Não.

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Sim
Aroldo Cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Clóvis Assis - Não
Eraldo Tinoco - Sim
~élix Mendonça - Sim
Genebaldo Correia - Não
Haroldo Lima - Não
Jabes Ribeiro - Não
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
João Almeida - Não
João Carlos Bacelar - Sim
JQnival Lucas - Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José ~alcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior..,.. Não
Leur Lomanto - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Manoel Castro - Sim
Nestor Duarte - Não
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Uldurico Pinto - Não
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Sim

. Armand6-Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Camilo Machado - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Getúlio Neiva - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Não
João Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Sim
Leopoldo Bessone - Não
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Luiz Tadeu Leite .- Não
Marcos Lima - Não
Maurício Campos - Sim
Neif labur - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Não
Paulino Cícero de Vasconcelos - Não
Paulo Afonso Romano - Sim
Paulo Delgado - Não
Paulo Heslander - Não
Raul Belém - Sim
Romel Anísio - Sim
Ronaldo Perim - Não
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Sim
Tilden Santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wilson Cunha - Sim.

Espfrito Santo

Alofzio Santos - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
Jones Santos Neves - Sim
Nilton Baiano - Não
Paulo Hartung - Não
Rita Camata - Não
Roberto Valadão - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Benedita da Silva - Não
Carlos Alberto Campista - Não
Carlos Santana - Não
César Maia - Não
Cidinha Campos - Não
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Silva - Não
Jair Bolsonaro - Não
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Não
José Egydio - Não
José Vicente Brizola -,Não
Junot Abi-Ramia - Não
Laerte Bastos - Não
Laprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Marino Clinger - Não
Nelson Bornier - Não
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Ramos - Não

Regina Gordilho - Não
Roberto Campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rl!C,Cm Medina - Sim

Sandra Cavalcanti .- Sim
Sérgio Arouca - Não
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não
Wanda Reis - Sim.

São Paulo

Alberto Goldman - Não
Alberto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Não
Alofzio Mercadante - Não
André Benassi - Não
Antônio Carlos Mendes Thame - Não
Ary Kara - Não
Beta Mansur - Não
Cardoso Alves - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Euclydes Mello - Sim
Fábio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não
Irma Passoni - Não
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José Genofno - Não
José Maria Eymael - Não
José Serra - Não
Jurançlyr Paixão - Não
Koyu Iha - Não
Liberato Caboclo - Não
Luiz Carlos Santos - Não
Luiz 'Gushiken - Não
Magalhães Teixeira - Não
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Não
Marcelino Romano Machado - Não
Marcelo Barbieri - Não
Maurici Mariano - Não
Mendes Botelho - Sim
Nelson MarquezeIli - Sim
Osvaldo Stecca - Não
Paulo Lima - Sim
Pedro Pavão - Não
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Não
Robson Thma - Sim
Sólon Borges dos Reis - Não
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Não
Tuga Angerami - Não
Ulysses Guimarães - Não
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
WaIter Nory - Não.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigues Palma - Sim
WeIlington Fagundes - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Não
EllIides Brito -_Sim
8\liItã Laura - Não

Osório Adriano - Sim
Sigmaringa Seixas - Não.

Goiás

Antônio Faleiros - Não
Délio Braz - Sim
João Natal - Sim
Lúcia Vânia - Não
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Sim
Osório Santa Cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
zt, Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Sim
Flávio Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
José Elias - Sim
Nelson Trad - Sim
Valter Pereira - Não
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Antônio Deno - Sim
Basilio VilIani - Sim
Carlos Roberto Massa - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Não
Edésio Passos - Não
Ivânio Guerra - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos Hauly - Não
Matheus Iensen - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Não
Onaireves Moura - Sim
Otto'Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
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Renato Johnsson - Sim
Rubens Bueno - Não
Said Ferreira - Não
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Não
César Souza - Sim
Dêrcio Knop - Não
Eduardo Moreira - Não
Hugo Biehl - Sim
Luci Choinacki - Não
Luiz Henrique - Não
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Não
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Não
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não

Adylson Motta - Não
Amaury Müller - Não
Antônio Britto - Não
Arno Magarinos - Sim
Carlos Azambuja - Sim
Carlos Cardinal - Não
Carrion Júnior - Não
Eden Pedroso - Não
Fernando Carrion - Não
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Não
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Não
João de Deus Antunes - Não
Jorge Uequed - Não
Josê Fortunati - Não
Luís Roberto Ponte - Não
Mendes Ribeiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Proença - Não
Odacir Klein - Não
Osvaldo Bender - Não
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Lima - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Não

o Sr. Flávio Palmier da Veiga - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (Bloco - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela segunda vez
o meu voto não foi registrado no painel eletrônico. Votei
"sim". Peço a V. Ex' que, por gentileza, registre meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está feito o
registro.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente~ solicito a V. Ex'
que faça consignar o meu voto "não", visto que não está
registrado no painel eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, destaque para votação da Emenda n9 15, oferecida
ao Projeto de Lei n9 2.747.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992."

Assinam os Deputados Antônio Carlos Mendes Thame,
pelo PSDB; Genebaldo Correia, pelo PMDB; Célio de Castro,
pelo PSB; e Eduardo Jorge, pelo PT.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que, se possível,
determine que o Sr. Secretário gentilmente nos brinde com
a leitura da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Sr. Secretário
dará conhecimento ao Plenário do teor da Emenda.

É lida a Emenda n9 15.

"Dê-se a seguinte redação ao art. 49 :

Art. 49 Será assegurado aos trabalhadores rea
juste quadrimestral da parcela salarial até três salários
mínimos, pela aplicação PAS.

§ 19 A partir de setembro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo A farão jus ao reajuste pre
visto neste artigo nos meses de janeiro, maio e setem
bro.

§ 29 A partir de outubro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo B farão jus ao reajuste previsto
neste artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro.

§ 39 A partir de novembro de 1992, inclusive,
os trabalhadores do Grupo C farão jus ao reajuste
previsto neste artigo nos meses de março, julho e no
vembro.

§ 49 A partir de dezembro de 1992, inclusive,
os trabalhadores do Grupo D farão jus ao reajuste
previsto neste artigo nos meses de abril, agosto e de
zembro.

§ 59 Enquanto não vigorar a sistemática prevista
nos parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos
A, B, C e D farão jus ao reajuste previsto no art.
49 da Lei n9 8.222, de 5 de setembro de 1992."

o Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE '(Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há um entendimento
entre as Lideranças para que a votação seja pelo processo
simbólico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa con
sulta as Lideranças da Casa. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Assim sendo,
vou submeter a votos o requerimento de destaque.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa sub
mete a votos a Emenda nº 15, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Mendes Thame, cuja leitura acabou de se processar.

Os Srs. Deputados que aprovam a emenda permaneçam
como se encontram; os que a rejeitam levantem o braço.
(Pausa.)

Aprovada a emenda.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tendo sido acordado que todo
o procedimento seria feito pelo sistema nominal, há um con
senso para que as emendas apresentadas sejam excepcional
mente votados pelo processo simbólico.

SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Havendo oposi
ção, a Mesa cumprirá a decisão do Plenário, procedendo à
votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
ao Plenário.

O SR. SECRETÁRIO (Inocêncio Oliveira) - Reque
rimento:

"Sr. Presidente, requeremos a V. Ex., na forma
regimental, destaque para a votação da Emenda nº
14, oferecida ao Projeto de Lei nº 2.747."

Assinam a Emenda os Srs. Deputados Antônio Carlos
Mendes Thame pelo PSDB, Genebaldo Correia, Líder do
PMDB, Célio de Castro, Líder do PSB e Eduardo Jorge,
Líder do PT.

A emenda é a seguinte:

"Emenda aditiva.
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 49 do

PL:
Art. 4º .
§ 4Q OS trabalhadores cujas datàs-bases .ocorrem

nos meses de março, julho e novembro integram o
Grupo "C" e, nesses meses, farão jus ao reajuste pre
visto neste artigo.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992."

O Deputado Genebaldo Correia é o primeiro signatário
da emenda.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda deixou de existir,
está prejudicada, porque já foi republicado o avulso com a
correção do item "d" do § 49 do art. 49

Na primeira publicação, o avulso saiu sem essa ieüa.
Assim, a emenda está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Consulto o au
tor da emenda.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES TRAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. conside
rando que há o compromisso de que na redação final conste
esse item. evidentemente que retiramos o destaque. desde
que esse compromisso já fique assegur"do nas notas taqui
gráficas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirado o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque de cujo o Sr. Secretário daria conhecimento ao
Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos a V. Ex'. na forma
regimental, destaque para votação da Emenda nº 16,
oferecida ao Projeto de Lei n" 2.747."

Assinam os Deputados Antônio Carlos Mendes Thame,
pelo PSDB, Genebaldo Correia, Líder do PMDB, Célio de
Castro, Líder do PSB, e Eduardo Jorge, Líder do PT.

A emenda é a seguinte.

"Emenda nº 16.
Dê-se a seguinte redação ao art. 59:
Art. 5° A partir do primeiro mês subseqüente

à publicação desta lei, serão asseguradas aos trabalha
dores antecipações salariais sobre a parcela até três
salários mínimos, a serem fixadas e publicadas pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento até
o segundo dia útil de cada mês, em percentual não
inferior à média geométrica das variações mensais do
IRSM nos dois meses imediatamente anteriores à
sua concessão."

§ lº A partir de julho de 1992, inclusive, os tra
balhadores do grupo.A farão jus às antecipações pre
vistas neste artigo nos meses de março, julho e novem
bro.

§ 2° A partir de agosto de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo B farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de abril, agosto e de
zembro.

§ 3° A partir de setembro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo C farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de janeiro, maio e
setembro.

§ 49 A partir de outubro de 1992, inclusive, os
trabalhadores do Grupo D farão jus às antecipações
previstas neste artigo nos meses de fevereiro, junho
e outubro.
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§ 59 Enquanto não vigorarem as disposições pre
vistas nos §§ 39 e 49 deste artigo, os trabalhadores dos
Grupos C e D farão jus às antecipações previstas no
art. 39 da Lei n9 8.222, de 1991.

§ 69 As antecipações de que trata este artigo,
bem assim aquelas concedidas até a data da publicação
desta lei, com base no art. 39 , da Lei n9 8.222, de
1991, que ainda não tenham sido compensadas nos
termos da referida lei, serão deduzidas por ocasião
do reajuste quadrimestral previsto no artigo. anterior."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento de destaque.

O SR. LUÍZ EDUARDO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pediria a V. Ex~ que aguardasse
um instante, porque estamos negociando um acordo de proce
dimento e em alguns itens também sobre o mérito, o que
facilitará a tramitação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Faço votos de
que o entendimento prospere.

O Sr. Cesar Maia - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CESAR MAIA (PMDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, aproveitando o tempo para a dis
cussão, quero lembrar uma coisa curiosa. O Governo negou
o reajuste bimestral, supondo que as despesas da Previdência
Social seriam aumentadas. Acontece, Sr. Presidente, que, se
o Governo for-bem sucedido no combate à inflação, o reajuste
bimestral corresponderá a uma inflação de 12 ou 13% ao
mês, e, nesse momento, a Previdência Social também que
brará.

Portanto, Sr. Presidente, parece que estamos na seguinte
situação: "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come".
Se a inflação cair, a Previdência Social quebra; se há o reajuste
bimestral, a Previdência Social quebra. A única certeza que
temos é de que a Previdência Social vai quebrar.

O SR. AUGUSTINHO FREITAS (PTB - MT. Sem revi
são do orador.) - Sr.Presidente, eu gostaria de saber se os
Líderes nos liberam para irmos para casa.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Solicito à bancada que permaneça no plenário
para mais uma votação.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estou com uma dúvida e queria
um esclarecimento da Mesa.

Já votamos o salário mínimo de 230 mil cruzeiros. Pergun
to: qualquer matéria relacionada ao assunto e que envolva
valo~ maior do que aquele deliberado não está prejudicada?

Não é matéria vencida? Não se trata de matéria correlata?
Como o Plenário decide por maioria que o salário mínimo
é de 230 mil cruzeiros e, logo mais, vai decidir que o salário
não é mais de 230 mil cruzeiros? A minha dúvida é se não
há uma aberrante contradição entre a decisão anterior e a
provocação de uma nova decisão sobre matéria vencida.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O objetivo da
emenda é justamente alterar dispositivos do projeto original,
no caso, alterar exatamente o valor do salário mínimo. Há
uma emenda nesse sentido, que já foi destacada. Conseqüen
temente, o Plenário terá que deliberar se mantém o dispositivo
original ou se acolhe a emenda destacada.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, não desejo dialogar
com a Mesa, mas V. Ex' me permita fazer mais uma ponde
ração.

No início da apreciação da matéria, V. Ex' levantou um
problema para o Plenário, dizendo que os destaques que se
relacionassem com o conteúdo da matéri:l e que fossem da
mesma natureza estariam prejudicados. Ouvi isso, mas não
sei se ouvi mal.

Então, veja bem, o artigo "X" estabelece que o valor
do salário mínimo é de 230 mil cruzeiros. Ora, um destaque
que não tem nada a ver com este conteúdo propõe um valor
de 280 mil. Como se poderá, na mesma sessão, submeter
tal matéria ao mesmo Plenário, que, por maioria, já se mani
festou por aquele outro valor?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' está
se referindo a uma decisão da Mesa sobre Destaque para
Vota~ão em Separado. A Mesa reitera que, efetivamente,
não pode colocar em votação em separado matéria que integre
a essência da deliberação. Porém, no caso, trata-se de emenda
que objetivou exatamente alterar o valor, e sobre esta emenda
incidiu o princípio do destaque. Logo, o Plenário precisa optar
entre a proposta original e a emenda.

Efetivamente, a Mesa não acolherá destaque que objetive
reproduzir a votação de matéria já apreciada, mas não se
trata de reprodução. Trata-se de, através de emenda analitica
mente formulada, obter uma outra definição, com a ressalva
do destaque e isto, nobre Deputado, integra a própria essência
do processo deliberativo em nosso sistema legislativo.

O Sr. Gerson Peres - Aceito a explicação de V. Ex',
mas não estou convencido. Veja bem, Sr. Presidente: se é
assim, pelo raciocínio que V. Ex' expõe, esta emenda teria
que ser votada em primeiro lugar, porque ela se refere à
matéria já deliberada. Ela está vencida e deveria ter sido
posta em votação antes. Se o Plenário a rejeitasse, prevaleceria
o conteúdo do projeto original, que seria então votado. Se
o Plenário aceitasse a emenda, quando votássemos o projeto
original, já não estaríamos votando o artigo que estabelece
o valor de 230 mil cruzeiros.

Este me parece o entendimento mais lógico, porque não
podemos deliberar sobre matéria vencida. Do contrário, va
mos cair num círculo vicioso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estou espe
rando que V. Ex~ conclua para eu poder decidir.

O Sr. Gerson Peres - Não mais o incomodarei.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex') não
incomoda. Ao contrário, contribui talentosamente para o de
bate.
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o Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, em respeito ao Regimento, aos Depu
tados e à Casa, quero contraditar no seguinte sentido: há
duas matérias para votarmos - o projeto do Executivo e
o substitutivo da Comissão. O Regimento Interno permite
o destaque de emenda, como permite também destacar parte
de uma matéria para ser votada após a votação da matéria
principal. O que propõe o Deputado Paulo Paim, da Liderança
do PT? Propõe o destaque para votarmos o salário de 280
mil cruzeiros, que ainda não foi votado. Portanto, não cai
na prejudicialidade, porque não foi votado na Comissão do
Trabalho.

Agora, ao se votar o substitutivo, o que se quer? Que
se destaque parte do projeto original para agregá-lo ao substi
tutivo. O Regimento garante interinamente esse direito. Não
se trata de destaque para votação em separado. V. Ex· poderia
usar o argumento de que se trata de uma emenda modificativa.
A liderança do meu partido pretende modificar o valor de
242 mil cruzeiros para 280 mil cruzeiros. Portanto, essa emen
da é modificativa. Nesse sentido, não se trata de DVS. Por
isso, estamos us~ndo parte de um projeto para substituir parte
do outro. O Regimento garante isso. O requerimento foi apre
sentado em tempo hábil. Do contrário, votar-se uma matéria
sem possibilidade de modificação seria um absurdo, uma atitu
de.ditatorial. Entendo que o Governo já estabeleceu aqui,
hOJe, a ditadura da maioria. Mas espero que a ditadura da
maioria, estabelecida pelo Ministro Jorge Borhausen, não ve
nha a ferir o Regimento Interno.

Portanto, a emenda do Deputado Paulo Paim, destacada,
pretende alterar o valor de 242 para 280 mil cruzeiros. Não
se trata de Destaque para Votação em Separado.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer mais uma
indagação, porque o assunto é da maior relevância, e V. Ex·
se tem portado com a maior correção nesta Casa ao analisar
os assuntos.

Submeto-me com humildade à decisão de V. Exª Entre
tanto, o pedido de destaque desta matéria foi feito no mo
mento da votação ou antes dela, porque não se trata de matéria
modificativa, como alega o eminente Deputado José Genoíno,
bom regimentalista, que me dá maior razão quando invoca
a modificação da matéria. Se é modificativa, maior razão me
assiste.

Gostaria que V. Ex' me esclarecesse algumas dúvidas.
Trata-se de matéria correlata, semelhante, apenas com valores
diferentes - o conteúdo é o mesmo. A Câmara votou o
salário mínimo de 230 mil cruzeiros, e ganhamos democrati
camente. E se um Deputado resolve sobre matéria vencida
apresentar destaque, solicitando nova votação? Votar o quê?

O valor do salário mínimo. A matéria é semelhante, não
idêntica, porque os valores são diferentes. Por ser semelhante,
V,. Ex' deveria ter colocado em votação o destaque do Depu-

tado, antes de se votar o salário mínimo de 230 mil cruzeiros
para que não houvesse mais nenhuma modificação. Uma ve~
aceito o destaque, o novo salário mínimo seria de 280 mil
cruzeiros. Uma vez rejeitado, iríamos votar o projeto original.

Esta é a lógica do Regimento. Espero que V. Ex" judicio
samente, analise a matéria com isenção, sem nenhum outro
interesse, para que não fiquemos frustrados ao ver uma deci
são e meia hora depois outra. Se assim for, vou requerer
um destaque de 250 mil cruzeiros sobre um salário mínimo
de 280 mil cruzeiros - e espero que V. Ex' aceite meu desta
que, ou vou requerer destaque para a emenda do PMOB,
que propõe um salário mínimo de 242 mil CruZCilC)S. Portanto,
nunca chegaremos a um entendimento.

Esta é a minha modesta contribuição. Peço de::culpas
a V. Ex', se me demorei muito abordando a matéria.

O Sr. Mendes Ribeiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do o:-ador.) - ~~. P:esidente,'estávamos no fundo do plenário
elogiando a paclencla de V. Ex~ e, sobretudo, a maneira como
procura aparar as arestas. Mas, no fundo do plenário, tem-se
a seguinte certeza: a tentativa de, ao final de tudo, se apressar
a votação através de acertos, o que acaba retardando as vota
ções e retirando o quorum do plenário, fazendo surgir a consta
tação de que, daqui por diante, retirando-se a bancada, ou
se mantendo a maioria, o Governo vai ganhar. Então, ou
seguimos a regra estabelecida desde o início, ou fazemos os
ac;rtos, ?~ imediato, porque o quorum, a esta altura, poderá
ate propiciar o encerramento da votação.

Esta é a preocupação de quem está no fundo do plenário.
Louvo a paci~ncia de V. Ex·, mas verifico o esvaziamento
do plenário. E patente que, se houver maioria, o Governo
ganha; se não houver maioria, o Governo retira a matéria
e ganha do mesmo jeito.

_ O. Sr. Gers.on P~res - Gostaria de dizer a V. Ex' que
nao fOi essa a mmha mtenção. Tenho um respeito muito gran
de pelo Deputado, Mendes Ribeiro. Acho que S. Ex" está
tirando uma ilação errada. Contribuo para o bom andamento
dos trabalhos e respeito o Congresso Nacional. Este é o meu
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Ger
son Peres, peço a atenção de V. Ex' para uma questão da
maior relevância, relativa ao nosso processo legislativo, com
referência aos dispositivos que incidem sobre a matéria e sobre
os quais o Presidente tem decidido com invariável constância.

O primeiro dispositivo é o inciso V do art. 191, que estabe
lece que" ... a proposição inicial será votada por último, depois
das emendas que lhes tenham sido apresentadas". V. Ex'
invocou esse dispositivo. Foi o que fez a Mesa com base
no disposto do art. 189, § 19 e seus incisos, votando antes
da proposição principal as emendas com pareceres contrários,
ressalvadas as emendas destacadas. Então, a Mesa teve o
cuidado de apontar por que incide o inciso VIII do art. 162,
que diz:

"Art. 162

VIII - o pedido de destaque de emenda para ser
votada separadamente, ao final, deve ser feito antes
de anunciada a votação;"
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O requerimento surgiu antes de anunciada a votação.
Deputado Gerson Peres, a Mesa entende que esses dispo

siti~os articulados são muito engenhosos, porque, ao final,
decIde o Plenário se haverá ou não a apreciação da matéria
destacada. Sabiamente, o requerimento é submetido ao Plená
rio antes de se votar a emenda destacada que está sobre a
mesa. Submeterei a votos o requerimento para sua apreciação.
Se o Plenário não quiser examinar a matéria, rejeitará o reque
rimento de destaque; se acolher o requeriemnto de destaque,
por sua maioria, então o Plenário é que terá decidido apreciar
a emenda que dá nova orientação à matéria votada com res
salva.

É a orientação que dou, em homenagem ao interesse
constante de V. Ex\ Deputado Gerson Peres, nessas matérias
regimentais, que tanto ocupam nossa atenção e nosso inte
resse.

o SR. GERSON PERES - Apesar da boa nova que
o Líder do Governo vai anunciar, permita-me V. Ex~ que
eu leia o inciso IV do art. 162, que diz:

"Art. 162. . .

IV - não será permitido destaque de expressão
cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modi
fique substancialmente;"

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, trata-se de destaque. Estamos deliberando sobre a
Emenda n9 16, sobre a qual o Plenário decidirá previamente
em requerimento de destaque se aprecia ou não.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, vou curvar-me
diante das argumentações de V. Ex~, pedindo permissão para
voltar ao assunto em outra oportunidade. Da discussão nasce.
a luz. como há uma notícia mais importante a ser dada, vamos
ouvi-la, porque interessa a todos para o bom andamento dos
trabalhos.

o Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
'vra ao nobre Líder Humberto Souto.

o SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de merecer a atenção
do Plenário.

Sr. Presidente, as Lideranças concordam em votar o Des
taque para Votação em Separado do projeto do PT, que esta
belece o salário de 280 mil cruzeiros. Naturalmente, há que
se votar antes o requerimento do destaque. O Bloco, segundo
fui informado, vai requerer verificação de votação no requeri
mento. Para facilitar, estamos mantendo o seguinte entendi
mento - e para isso precisamos do apoio dos Líderes. Concor
damos com a rejeição do art. 10 do projeto. Há uma emenda
de destaque de autoria do Deputado Paulo Paim. As Oposi
ções concordam em retirar o destaque da emenda aditiva que
institui a data-base para categorias organizadas. Portanto, con
cordamos em retirar o inciso 11 do art. 41 da Lei 8.213, de
24 de julho de 1991, contido no art. 12 do projeto.

As Oposições concordam em retirar o destaque ao art.
79•

O Sr. José Genoíno - Todas as Oposições, nobre D~vu

tado?

O SR. HUMBERTO SOUTO - O Deputado Luiz Carlos
Hauly retira a emenda, atendendo ao apelo dos partidos,;
para facilitar o acordo.

Os partidos concordam em retirar todos os destaques
e emendas ao projeto, votando-se inicialmente com o quorum
de 280 o requerimento para a aprovação do destaque.

Por isso, Sr. Presidente, peço aos Srs. Parlamentares que
permaneçam no plenário, porque vamos ter que votar o reque
rimento que estabelece o salário de "80 mil cruzeiros proposto
pelo PT.

O Sr. Genebaldo Correia -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder do Governo
não se referiu ao destaque para o art. 9Q• É compromisso
do Governo votar a favor.

O Sr. Luís Eduardo - Vamos votar a favor, Sr. Presi
dente. Foi um esquecimento do Deputado Humberto Souto.
Evidentemente que, fazendo parte do acordo, jamais havería
mos de descumpri-Io em aspecto tão importante.

O Sr. Humberto Souto - É verdade, Sr. Presidente.
Peço desculpas aos demais Líderes pelo lapso. A votação
do destaque faz parte do ponto fulcral, nuclear do acordo,
exatamente para retirar os aposentados da modificação da
correção das suas aposentadorias.

O Sr. Antôno Carlos Mendes Thame - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste instan
te, há também uma dúvida a respeito do destaque à Emenda
nQ 16, que está sendo estudado pela assessoria do Bloco, já
que é fundamental para uma regra de transição e evita intensa
controvérsia jurídica a respeito do momento em que começa
a vigorar o IRSM. Se isso não for definido, mais uma vez
se confirmará que o Governo do Presidente Collor é o patrono
dos advogados, pois estes vão novamente ganhar dinheiro
fácil, se ingressarem com ações a esse respeito na Justiça.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria
de agradecer aos partidos políticos pela sua compreensão nessa
fase final do entendimento e, de maneira particular, ao nonre
Deputado Luiz Carlos Hauly, que, muito preocupado com
a questão dos aposentados, cedeu, retirando seu destaque
para que fosse possível firmarmos esse acordo.

Entretanto, peço a permanência da nossa bancada em
plenário, porque precisamos votar contra o requerimento do
Deputado Paulo Paim, do PT, que institui o salário mínimo
de 280 mil cruzeiros.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não quero analisar o Regi
mento, mas apenas expressar o meu sentimento de frustração
em relação a esta Casa. Votamos o projeto, que é nada mais
nada menos do que um papel em branco, porque os pontos
nucleares estavam todos destacados. O projeto do Governo
estabelece salário de 230 mil cruzeiros, há um destaque para
que o salário seja de 280 mil cruzeiros. Não votamos nada,
Sr. Presidente! Ao nos reunirmos nesta Casa, estamos preocu
pados com o funcionamento da Câmara, para tentar torná-Ia
funcional. Precisamos de ordem e trabalho para que possamos
mostrar ao País que estamos prontos para atender aos recla
mos nacionais.

É lamentável, estando aqui há mais de oito horas, não
termos conseguido votar os pontos nucleares do projeto, pois
votamos um papel em branco.

O SR, PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos retomar
o processo de deliberação. A Mesa necessita das informações
precisas dos Srs. Líderes a respeito das desistências ou das
votações, para que não as tenhamos que apregoar uma a
uma.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, sugiro a V. Exº colocar em votação
o requerimentodo Deputado Paulo Paim, que institiu o salário
mínimo de 280 mil cruzeiros. Se os Líderes concordam, a
votação será feita de imediato, facilitando bastante as demais
votações.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Precisaria da
concordância dos demais partidos, uma vez que esta votação.
alteraria a ordem natural. Não havendo oposição. vamos votar
o requerimento de destaque.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esclareço o motivo da retirada
da minha emenda, que previa o reajuste quadrimestral com
o adiantamento de 50% do índice de reajuste salarial: os
artigos que prejudicam os aposentados. A liderança do Gover
no, do Bloco, do PSDB e várias outras apelaram insisten
temente para que retirasse meu destaque, em função desses
dois artigos. Se eu não o fizesse, votariam contrariamente.

Quero deixar bem claro que a minha intenção sempre
foi a do salário mínimo reajustado bimestralmente, pela con
vicção de que seria a melhor possibilidade. E creio que a
minha tese estava e ainda está correta. Mas, em função dessa
premência, dessa necessidade de proteção do aposentado, reti
ramos a nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tendo sido
apregoada a votação do requerimento em destaque para
Emenda n9 16, consulto o seu autor, Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, vamos votar o requerimento de
destaque. Cometeremos um grave erro de ordem jurídica se
não o votarmos, pois não autorizaremos a garantia de modifi
cação da lei que acabamos de aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Plenário é
que decide, nobre Deputado.

O SR. GERSON PERES - Não pode. V. Ex' está infrin
gindo o Regimento. Para garantir o texto original V. Ex'
teria que colocar em votação o pedidto de destaque antes
da votação do texto. Esse texto não está resguardado pela
votação do Plenário, que teria de acontecer anteriormente.
Insistonisso porque agora V. Ex' vai praticar um ato anti-regi
mental, solicitando a votação de um pedido de destaque sobre
matéria que o Plenário decidiu não modificar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, é da natureza do destaque ser posterio à matéria princi
pal; não poderíamos apreciá-Ia:

O Sr. Tidei de Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex'.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Após ressalvados os destaques.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco-BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, vamos votar de acordo com a emenda
do Deputado Antônio Carlos Mendes Thame porque conside
ramos que ela melhora o projeto. Os demais partidos concor
dam com esta decisão. Portanto, a votação poderá ser sim
bólica.

O Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala-
vra a V. Ex' .

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma
pequena correção no início do parágrafo, que passa a ter
a seguinte redação: "Art. 5Q Destaque 16: "Serão assegura
dos.. "O parágrafo retira a primeira expressão "A partir do
primeiro mês subseqüente à publicação desta Lei ...", inician
do, portanto, com letra maiúscula no "esse": "Serão assegu
radas aos trabalhadores antecipações salariais sobre parcela
até três salários mínimos... " A seguir ipsis litteris até o final.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' informa
que o art. 59 começaria a partir da expressão: "Serão assegu
rados aos trabalhadores antecipações salariais

Não havendo oposição, a emenda será apreciada com
esta redação.
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Para cumprir o Regimento, Deputado Gerson Peres, an
tes o Plenário decidirá se quer ou não apreciar a emenda
destacada.

Em votação o requerimento de destaque. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pau
sa.)

Aprovado.
Em votação a Emenda n9 16, com a alteração há pouco

produzida.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A requerimento dos Srs. Líderes, por unanimidade, se

votará a seguir requerimento de destaque relativo à Emenda
substitutiva n9 7, do Deputado Paulo Paim, que dá nova reda
ção ao art. 79, estabelecendo-se que a partir de 19 de maio
de 1992 o salário mínimo mensal será de 280 mil cruzeiros.

Antes de se votar a emenda, vai-se votar o respectivo
requerimento de destaque do Deputado Pedro Tonelli.

Em votação o requerimento de destaque.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram; os que o rejeitam levantem o braço. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento de destaque.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhéiro) - Vai-se proceder
à verificação de votação.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a toda a bancada do Bloco
que permança no plenário e vote "não" ao requerimento,
porque se trata de um salário mínimo de 280 mil cruzeiros.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomenda à bancada que
permaneça e vote "não", contra o requerimento, que propõe
um salário de 280 mil cruzeiros.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, exatamente por se tratar de
um salário mínimo de 280 mil cruzeiros, recomendamos o
voto "sim":

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço aos Deputados do PDS que
se encontram em seus gabinetes que retornem ao plenário
e votem "não" a esse destaque. .,...-

O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente,. o PSDB recomenda o voto
"sim" ao requerimento.

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "sim".

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do-orador.)
- Sr. Presidente, eu diria que esta é a grande votação da
noite, já que não tivemos a oportunidade de poder votar
um mínimo. de 242 mil cruzeiros. Agora vamos ver de fato,
no voto nominal, no painel, quem queria um salário de 230
mil cruzeiros e quem queria um salário maior. Quem quiser
um salário de 230, votará contra o requerimento: quem quiser

um salário mínimo maior do que 230, votará a favor. Para
o painel e para o DIAP, é o momento histórico da noite.

O PT vota "sim".

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PDC deixa a questão
em aberto, para a sua bancada votar do jeito que lhe aprouver.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB não podia
votar os 280, tanto que procurou outra solução um mínimo
de 242, mas o Governo, de forma intolerante, não permitiu
essa votação.

Não nos resta outra alternativa senão votar o salário de
280 mil cruzeiros.

O PMDB vota "sim". (Palmas).

O SR. Luís EDUARDO - Bloco-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço o voto "não" ao Bloco.

(Processo de votação)

O SR. LUÍS EDUADO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' autorização para
reiterar o encaminhamento da votação, lembrando aos mem
bros do Bloco que ainda não votaram que o voto agora é
"não".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, desejo também reiterar o enca
minhamento. Sem dúvida, os que estão chegando agora devem
votar "sim" sob pena de esta lei tornar-se inconstitucional,
porque, de acordo com a Constituição, o salário deve garantir
ao trabalhador condições de higiene, saúde, transporte, mora
dia, lazer e educação. Por isso, todos devem votar "sim"
para que a lei não se torne inconstitucional.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com o mesmo propósito, lembro
aos companheiros de partido que a única forma de chegarmos
ao final desta deliberação hoje é votando "não". Ao se confir
mar o resultados da votação, proclamado por V. Ex' natural
mente teremos, ao final, a apresentação de outras emendas,
através de acordo. Se for confirmada a rejeição do requeri
mento, acabam as votações nominais e as outras serão simbó
licas, segundo o acordo feito. Acolhido o requerimento, natu
ralmente haverá o esvaziamento do quorum. Portanto, pedi
mos que os Deputados votem "não", para chegarmos ao final
da votação com a aprovação do projeto sobre o salário do
trabalhador.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero que fique registrado junto à
Mesa que estou em dúvida se votei "sim" ou não" ao apertar
o botão. Portanto, quero registrar que o meu voto é "sim",
caso o painel indique o voto "não", terá sido mero engano.
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o Sr. Ricardo Moraes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. RICARDO MORAES (PT - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero informar aos Srs. Depu
tados que já está pronta e à disposição dos interessados a
cópia da votação na Sinopse. Podem pegá-la os que quiserem
fazer um boletim para mostrar em seus Estados os Deputados
que votaram contra os trabalhadores.

O Sr. Cesar Maia - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. CESAR MAIA (PMDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas registrar que mais
inflacionárias do que os 280 mil cruzeiros são as declarações
de Líderes do Governo desestabilizando a equipe econômica.

O Sr. Aloisio Vasconcelos-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE -(Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~a
palavra.

O SR. ALOISIO VASCONCELOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente esclareço aos compa
nheiros do PMDB que estão chegando agora que o voto do
partido é "sim".

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, como já votei e creio que não
haverá mais votações nominais comunico à Casa que vou afas
tar-me por 5 minutos para entregar as listas de votação à
CUT e à CGT, para que possam começar a preparar os
cartazes divulgando para a opinião pública as votações no
Congresso Nacional.

O povo, os eleitores e a sociedade em geral precisam
tomar conhecimento do que fazemos aqui - DIAP também
- publicando o voto do Parlamentar.

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, é estranho esse policiamento aqui
no Congresso Nacional. O PT e alguns partidos de esquerda
já agiam assim na Constituinte e agora continuam a pressionar
o voto aqui dentro, assumindo o papel de polícia, fazendo
patrulhamento ideológico.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - PSB. Sem revisão
do orador.) - Democracia é transparência. O certo seria
que fosse transmitido ao vivo, em cadeia de televisão, o que
fazemos aqui dentro, as votações e o painel. O eleitor precisa
saber o que acontece. Na hora da campanha, todo mundo
sai às ruas dizendo que é a favor dos trabalhadores, pedindo

votos, dizendo que vão defender os trabalhadores nesta Casa.
Quando chegam aqui e nos ouvem falar em cartazes, ficam
nervosos. Se o Ministro Jorge Bornhausen agisse com essa
transparência, a democracia estaria mais consolidada.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
deixar o meu protesto contra essas práticas, inclusive porque
o Deputado Ney Lopes foi uma de suas vítimas. Cartazes
foram espalhados nas praças, nas ruas de Natal e de Brasília,
com textos absolutamente indecorosos, indignos, assinados
por algumas entidades que, acredito, certamente não têm o
apoio dos Deputados mais lúcidos, sequer os do Partido dos
Trabalhadores. Deixo aqui o protesto que levaria a V. Ex~

amanhã. mas aproveitei a oportunidade para fazê-lo neste
momento, porque os que insistem na publicação de cartazes,
como vejo. não estão conformado com o resultado da votação.

Por isso, quero deixar registrada também a nossa solida
riedade ao Deputad0 Ney Lopes. que hoje não pôde estar
presente, pois teve que ir às pressas para Natal, onde até
sua família está sendo ameaçada.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero ler, para conhecimento
da Casa, nota do jornal Estado de S. Paulo, edição do dia
20 de outubro de 1990, dezessete dias após as eleições, cujo
título é "Papéis Trocados".

A nota diz o seguinte:

"Da tribuna da Câmara o Deputado Vicente Bogo
- PT. Rio Grande do Sul-lamentava-se: - Defendi
durante quatro anos os sem-terra, tirei nota dez do
DIAP, mas não fui reeleito. O Deputado luso-baiano
José Lourenço - PDS, Bahia - aparteou: - Defendi
os que têm terra, tirei nota zero do DIAP e fui ree
leito."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos encerrar
o processo de votação. Há vários minutos o apregoador eletrô
nico mantém-estático. Não há dúvidas de que não há mais
Deputados que queiram votar. Portanto, está encerrado o
processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai procla
mar o resultado:

VOTARAM:

SIM 171
NÃO 200
ABSTr.NÇÃO 3

TOTAL --------- 374
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o Requerimento foi rejeitado.

VOTARAM OS S1?NTlORPS DF,1'fTTADOS:

José serra - Sim
Jurandyr Paixllo - Sim
Koyu lha - Sim _
l.iberato catx>clo - Sim
l.ui7 C.arlm SantOll - Sim
I.ub: Gushiken - Sim
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Nao
Marcelino Romano Machado - Nao
Marcelo Uarbieri - Sim
Maurit'i Mariano - Sim
MendCll Botelho - Sim
NelROl1 Marque7el\i - Nilo
(lRvaldo Stccea - A~tençllo

Paulo l.ima - Nao
Pedro Pavlio - Sim
Rirardo 17.ar - Não
Roberto Rollemberg - Sim
RohllOn Tuma - Não
Tadallhi Kuriki - Não
Tidei de lima - Sim
Tuga Angerami - Sim
lJlyl\.~1I Guimaraes - Sim
Vadão Gome!l - Não
Valdemar CORta - Não
Walter Nory - Sim.

Mato Grouo

Augul'ltinho Freitall - Nilo
Joaquim Sucena - Não
Jona8 Pinheiro - Nilo
Rodriguell Palma - Não
Wilmar IJerel'l - Não.

Distrito Federal

Augusto carvalho - Sim
Chico Vigilante - Sim
Huridc!I Brito - Não
Maria l.aura - Sim
Os6rio Adriano - Nao
Sigmaringa 8eixalll - Sim.

Goias

Antônio Jel'lul'I - Sim
Antônio FaleirO!l - Sim
Délio Bra7. - Não
João Natal - Não
Maria Valadão - Não
Mauro Borges - Sim
Os()rio Santa Cru7. - Nlio
IJ:mlo Mandarino - Nao
Roberto Bale!ltra - Nao
Ronaldo Caiado - Nao
Virmondes Cruvinel - Não
'/é Gome!l dn Rocha - Não.

Mato Grosso do Sul

. EI(.'lio Curvo - Nilo
I~Iávio J)er7.i - Nao

Matheus Iensen - Não
Munhoz da Rocha - Sim
Onaircvcs Moura - Não
Otto Cunha - Não
Paulo Bernardo - Sim
Pedro Tonelti - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Não
Renato Johnsson - Não
Rubens Bueno - Sim
Werner Wanderer - Não
Wilson Moreira - Nao.

santa catarina
Ângela Antin - Nao
(,..é!l8r Souza - Não
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Nao
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Nao
Neuto de ('.anto - Sim
Orlando Pachedo - Nao
Paulo Duarte - Não
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Nao
Vasco Furlan - Nao.

Rio Grande do Sul
Adao Pretto - Sim
Adylson Motta - Sim
Amaury Müller - Sim
Antônio Hritto - Sim
Arno MagarinOR - Nao
('.arlos A7.ambuja - Nao
Carlos C-ardinal - Sim
('.arrion Júnior - Sim
Celso Bernardi - Nao
F.den Pedroso - Sim
Fetter Júnior - Não
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Fortunati - Sim
Lu('l Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Sim
Raul Pont - Sim
Valdomiro Lima - Sim
Victor Faccioni - Nao
Wilson Müller - Sim
George Takimoto - Nao
Marilu Guimarlles - Sim
Nell'loo Trad - Nilo
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Nilo.

ParanA

Abelardo J.upion - Nao
Antônio Harbara - Não
Antônio Ueno - Nilo
HasOio Villani - Nao
Carlm Roberto Ma.'183 - Nilo
Jidésio IJal'l.'!OS - Sim
Edi Siliprandi - Sim
Ivânio Gucrra - Sim
I.uciano Pi7.1.attO - Nilo
José Telcll - Não
MCl'ISias Góis - Não.

Bahia

Alcides Modellto - Sim
Ângelo MagalhllCll - Não
Aroldo Cedraz - Nao
Benito Gama - Nao
Heraldo Boaventura - Sim
CIClvil'l Al'Illis - Sim
Eraldo Tinoco - Nilo
"Félix Mendonça - Nao
Genebaldo O>rreia - Sim
Haroldo Lima - Sim
Jallell Ribeiro - Sim
Jairo A7.i - Não
Jairo Carneiro - Não
Jaquell Wagner - Sim
Jollo Almeida - Sim
Jollo Carl05 Bacelar - Não
Jonival I.ucas - Não
Jorge Khoury - Não
José CarlOR Aleluia - Nilo
J(lIIé Falcao - Não
JORé l.ourenço - Nao
Jutahy Júnior - ~im

Leur I.omanto - Nao
Luf.'1 l'duardo - NAo
J.ui7. Moreira - Nilo
Manoel CU'Ilro - Nao
Nestor Duarte - Sim
Pri!ICO Viana - Nilo
Ribeiro Tavares - Nilo
Sérgio Brito - Nao
~r~io Gauden7.i - Sim
Tourinho Dantas - Nilo
Uldurico Pinto - Sim
Waldir Pires - Sim.

Minas Gerais

A~.('io Neves - Sim
Agmtinho Valente - Sim
Aloio;in Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Nao
Armando C.OlIta - Sim
Avelino C.osta - Não
Cj,\lin de Calltro - Sim
Fdmar Moreira - Nao
Elia'l Murad - Nilo
Getúlio Nei\ra - Nilo
Ilumbcrto Souto - Nao
Ibrnhim Abi-Ackll'l - Sim
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Isra~'1 Pin!lc:im - Não
.lono IJaulo - Sim
Jolío Rosa - Não
JC)!I~ Aldo - Ni'io
JC)!Ié Santana de Va!l('oncelos - Não
J()!iI~ lllio;scs de Oliveira - Ni'io
lael Varella - Não
I.copoldo Bessone - Sim
I.ui? Tadl"u leite - Sim
Marcos Lima - Sim
Maurício Campos - Não
Neif Janur - Não
()delmo I.eão - Não
Osmânio Pereira - Sim
I'aulino Cícero de Va!l('oncelos - Sim
Paulo Afonso Romano - Nllo
Paulo Delgado - Sim
Raul Bcll-m - Não
Romel Anf.'lio - Não
Ronaldo Perim - Sim
Samir Tannús - Não
Sandra Starling - Sim
Saulo Coelho - Não
Villorio Ml"uio\i - Não
Wilson Cunha - Não.

Espfrito Santo

Alofzio Santos - Sim
Etevalda Graslli de Menezes - Não
Jones Santos Neves - Não
Jório de Barros - Sim
Nitton Baiano - Sim
Paulo lIartung - Sim
Rita C,amata - Sim
Roberto Valadão - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Não
Arolde de Oliveira - Sim
Benedita da Silva - Sim
Carlos Alberto Campista - Sim
Carlos Santana - Sim
César Maia - Sim
Cidinha Campos - Sim
Edésio Frias - Sim
Eduardo Ma'lcarenhas - Sim
Fábio Raunhcitti - Não
Flávio Palmier da Veiga - Não
Francisco DornelJes - Não
Francisco Silva - Não
Jair Bolsonaro - Sim'
Jamillladdad - Sim
Jandira Fcghali - Sim
João Mendes - Não
José Carlos Coutinho - Sim
José Fgydio - Não
José Vieente Brizola - Sim
Junot Abi-Ramia - Sim
Laerte Bastos - Sim
Laprovita Vieira - Não
Lysâneas Maciel - Sim
Marino Clinger - Sim
Nelson Bornier - Não

Paulo de Almeida - Não
Paulo Ramos - Sim
Regina Gordilho - Sim
Roberto Campos - Não
Rolierto Jefferson - Não
Rubem Medina - Não
Sandra C..avaleanti - Não
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Sim
Sidney de Miguel - Sim
Sim'ío Scssim - Não
Vivaldo Barnosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Wanda Reis - Não.

sao Paulo

Alberto Goldrnan - Sim
Aldo Rebelo - Sim
Aloízio Mercadante - Sim
André Benassi - Sim
Antônio C,arlos Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Não
Ary Kara - Sim
Beto Mansur - Sim
Cardoso Alves - Não
Diogo Nomura - Não
Eduardo Jorge - Sim
Ernesto GradelJa - Sim
Euclydes MelJo - Não
Fábio Meirelles - Não
Fausto Rocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Não
Hélio Biéudo - Sim
Irma Passoni - Sim
José Cicote - Sim
José Dirceu - Sim

Roraima

Francisco Rodrigues - Não
João Fagundes - Sim
Marcelo I.uz - Não
Ruhcn Bento - Não
Teresa Jucá - Não.

Amapá

Gilvan Borges - Sim
Lourival Freitas - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Não
Carlos Kayath - Não
Domingos Juvenil -Não
Jiliel Raodrigues - Não
Gerson I'eres -Não
Giovanni Oueiroz - Sim
IliIário Coimbra - Não
Osvaldo Melo - Não
Paulo Rocha - Sim
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Sim"
Valdir Ganzer - Sim.

Amazonas

Átila lins - Não
Beth Azize - Sim
Jiull"r Rineiro - Sim
Paudcrnev Avelino - Nllo
Ril'arcln Morac'l - Sim.

RondOnia

Anti\nio Morimoto - Não
Carlos Camurça - Não
Fdison Fidt>lis"- Nl\o
Maurício Calixto - Não
Raqul"l Cândido - N!\o.

Acre

C('Jia Ml"ndes - Não
Jono Maia - Não
Jc>.'ío Tota - Não.

Tocantins

Fdmundo Galdino - Sim
11duardo Siqueira Campo'l - Sim
Freire Júnior - Não
IlapahíJs Araújo - NlIo
Paulo Mourão - Não.

Maranhao

C('~lr Bandeira - N:'ío
Cid Carvalho - Não
CosIa Ferreira - Não
Ilamldo Sahflia - Sim
João Rcx!olfo - Não
Jos(~ Burnl"tt - Não
J()!I~ Carlos SaMia - Sim
J()!II: Reinaldo - Não
Nan Souza - Sim
ROSl"ana Sarney - NlIo.

Ceará

Anti\nio dos Santos - NlIo
Ariosto Ilolanda - Sim
Cmlos Benevides - Sim
Carlos VirgOio - Não
Edson Silva - Sim
Ernani Viana - Não
E1eyaldo Nogueira - Não
(jon7aga Mola - Sim
Jac:kson IJl"reira - NlIo
José Linhares - Não
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Não
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Não.

Piauí

B. Sá - Não
(',aldas Rodrigues - Não
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Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
Josê Luiz Maia - Não
Murilo Rezende - Não
Mussa Demes - Não
Paes Landim - Não
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - Sim
Fernando Freire - Não
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Não
João Faustino - Sim
I..aíre Rosado - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Não
l'divaldo Molta - Não
11fraim Morais - Não
Evaldo Gonçalves - Não

Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Não
José Lui7. Clerot - Sim
Rivaldo Medeiros - Não
Robson Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Sim
Fernando Bezerra C-Oclho - Sim
Gilson Machado - Não
Inocêncio Oliveira - Não
José Carlos Vasconcellos - Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Múcio Monteiro - Não
Luiz Piauhylino - Nilo
Maurílio Ferreira I.ima - Sim
Maviael Cavalcanti - Não
Miguel Arraes - Sim
Nilson Gibson - Sim
Osvaldo Coelho - Abstenção

Pedro CorrCa - Não
Renildo Calheiros - Sim
Ricardo Ileraelio - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Não
Augusto Farias - Não
C/elo Falcão - Não
José Thomaz Nonô- Sim
Luiz Dantas - Sim
Olavo Calheiros - Sim
Vitório, !yJa!ta - Não.

Sergipe
Benedito de Figueiredo - Não
Cleonâncio l"onseca - Não
Djcnal Gonçalves - Não
Jerônimo Reis - Não

A Sr~ Regina Gordilho - Sr. Presidente, peço a palavra O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Quero escla-
pela ordem. recer aos Srs. Líderes que vamos votar. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~ A Sr! Wanda Reis - Sr. Presidente, peço a palavra pela
a palavra. ordem.

A SRA. REGINA GORDILHO (PDT - RJ. Sem revisão , -', O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pi~heiro) --,- Concedo a pala-
da oradora.) - Sr.Presidente, o voto "sim" ou o voto "não" •. vra a V. Ex! . . '
é uma questão de ideologia partidária. A democracia se çom~, A I;lRA.WANDA REIS (PTR - RJ. Sem revisão da
põe dessas oposições e dessa vontade. oradora.) - Sr. Presidente, eu gostaria de.esclarecer que

Mas o que me. chama atenção é o fato de haver uma votei de acordo com a minha consciência.
Deputada cujo marido, no meu Estado, o Rio de Janeiro, Mas, Sr. Presidente, fico assustada de ver como pode
se diz o "Papai Noel de Quintino", mas aqui vota com o uma pessoa, que nunca fez nada pelo Rio de Janeiro, que
Presidente Collor, contra o povo trabalhador. é totalmente desequilibrada, ter a coragem de vir à tribuna

Repito, portanto, Sr. Presidente, que essa Deputada, es- ,para ç:eI).surar uma obra como a do Albano Reis, mantida
posa do "Papei Noel de Quintino",. vota com o Presidente com recursos meus e dele. Não ganhamos eleição .à custa
Collor, aql,li, e~ Brasília. ' da morte de ninguém. Nossa vitória foi limpa;tratamosgratuj-

O Sr. Jesus Tajra....,. Sr. Presidente, peço a palavra pela" faíriente.de três mil crianças deficiep.tes,danqo curst)s. pr()fis-
ordem. ' sionalizantes. Tenho direito de votar "sim" ou ','não". Perten-

. ' . ço a um partido que dá sustentação ao Governo. Por isso,
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala- voto com o Governo ou deixo o partido e voto com a Oposição.

vra a V. Ex! (Palmas.)'

O SR. JESUS TAJRA (Bloco - PI. Sem revisão do ora- O Sr. João de Deus Antunes _ Sr. Presidente, peço a
dor.) - Sr. Presidente, meu voto está declarado. Lamenta· I d

1 · p,al~vr,ap'e, a or em. .. ,velmente, na hora de pressionar a: tec a erreI e o meu voto. I

apareceu como ':sim". ' . O SR. PRESIDENTE (Ibsen 'pinheiro.),....,.., Tem. V. ,Ex~

O SR. PRESIDENTE (IbsenPinlieiro) - Deputado, não a palavra.
há mais espaço para retificações. . • O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS- R8, Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei contra o Gtwerrio.
O SR. JESUS TAJRA - Deixo registrado, então, que Desta vez pretendia votar novamente a favor do trabalhador.

o meu voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não; nobreO Sr. José Genoíno":' Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem. . Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ Concedo a pa,l,a-, . O Sr. JOÃO DE DEUS ANTUI"4ES - Por favor, estou
justificando meu voto.vra a V. Ex~

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora- . . O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) :- Não é este o
momento', nobre Deputado. .,.

dor.)~Sr. Presidente, quero pedir desculpas a V. Ex!, porque
fiz uma comunicação sobre uma dúvida que não procedia, o SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES - Permita-me, nobre
O meu voto foi "sim", conforme está atestado no painel. Presidente, tenho o direito de justificar meu voto.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não é este o
momento, nobre Deputado, nem é esta a forma.

O Sr. JOÃO DE DEUS ANTUNES - Permita-me, nobre
Presidente, mas eu tenho o direito de justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não tem, nobre
Deputado.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES - Votei não, mas
o meu voto é "sim". Tenho esse direito, sim. V. Ex~ permite
aos outros e não me vai permitir?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mas há um
dado momento em que temos que deliberar, nobre Deputado.
Temos que iniciar o processo de deliberação. Se o plenário
prefere ficar discutindo o resto da noite, a Mesa não será
o obstáculo para tal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos votar
a matéria constante do acordo. As desistências serão produ
zidas posteriormente, para que se tenha segurança na matéria
que se vai votar.

Requerimento de destaque para votação em separado,
de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conhecimento à Casa.

O Sr. Secretário lerá o destaque, que será votado a seguir,
e também informará aos Senhores os destaques com idêntico
objetivo e cujos signatários se consideram co-autores do desta
que a ser votado.

É lido o seguinte requerimento de destaque:

"Sr. Presidente, na forma do disposto no art. 161,
inciso I, do Regimento Interno desta Casa, requeremos
a V. Ex~ destaque para votação em separado do art.
99 e da seguinte expressão: "Inciso II do art. 41 da
Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991, constante do
art. 12 do Projeto de Lei n9 2.747, de 1992".

Deputados José Luiz Maia e Paulo Mandarino."

De igual teor assinam Deputados Genebaldo Correia,
Líder do PMDB; Jabes Ribeiro, pela Liderança do PSDB;
Nelson Marquezelli, Líder do PTB.

Também de igual teor assina o Deputado Arnaldo Faria
de Sá.

De igual teor assinam os Deputados Pedro Tonelli e Jabes
Ribeiro.

De igual teor também assinam os Deputados Genebaldo
Correia, Líder do PMDB; Jabes Ribeiro, pelo PSDB; Nelson
Marquezelli, pelo PTB.

Art. 99 A partir de setembro de 1992, inclusive, os be
nefícios de prestação continuada da Previdência Social terão
reajuste quadrimestral pela aplicação do FAS, sempre nos
meses de setembro, janeiro e maio.

Art. 12. Revogam-se o inciso II do art. 41 da Lei n9

8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei n9 8.222, de 5 de setembro
de 1991, e demais disposições em contrário.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pediria a V.' Ex~ que solicitasse
ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira que repetisse a expres-
são final. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria des
tacada é a seguinte:

"Inciso II do art. 41 da Lei n" 8.213, de 24 de
julho de 1991."

O Sr. Humberto Souto - Isto é o que está destacado,
porque o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira leu a Lei n9 8.222
também.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, isto é para suprimir;
é uma supressão parcial do art. 12.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A supressão
que se pretende é o art. 9" inteiro e a expressão que li do
art. 12.

O Sr. Humberto Souto - "Inciso II do art. 41 da Lei
n9 8.213, de 24 de julho de 1991."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos repro
duzir. Pelo destaque para votação em separado, a matéria
que será votada é o art. 9" integralmente e a seguinte expressão
constante do art. 12:

"Inciso II do art. 41 da Lei n" 8.213, de 24 de
julho de 1991."

E a votação far-se-á simultaneamente. Vai ser votada
a matéria e não a supressão.

Os Srs. Deputados que quiserem manter os dispositivos
votarão "sim" e os que quiserem suprimir o art. 99 e a expres
são constante do art. 12 votarão "não".

Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam a matéria permaneçam

como se encontram e os que a rejeitam levantem o braço.
(Pausa.)

Rejeitada a matéria. A matéria é expungida do texto.
'(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
sobre a mesa, cujo conteúdo o Sr. Secretário dará conheci
mento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, destaque para votação em separado do art. 10
do Projeto de Lei n9 2.747, de 1992.

Assinam Genebaldo Correia, Líder do PMDB; Ja
bes Ribeiro, pela Liderança do PSDB."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com idêntico
sentido os destaques dos Srs. Deputados Pedro Tonelli e Jabes
Ribeiro.

Art. 10. Caso a variação mensal do IRSM seja inferior
a 10% (dez por cento) durante dois meses consecutivos, fica
o Poder Executivo autorizado a instituir a semestralidade dos
reajustes de que tratam os arts. 49 , 79 e 99 desta lei, a adequar
a metodologia de cálculo do FAS à nova periodicidade e a
suspender a concessão das antecipações de que trata o art.
59 desta lei.

Vai se votar o art. 10 do projeto de lei. Os Srs. Deputados
favoráveis à manutenção do art. 10 permaneçam como se
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encontram e os que forem pela sua supressão levantem o
braço. (Pausa.)

Rejeitada a matéria.
Expunge-se o art. 10 do texto do projeto.
Considerando que não baja mais nenbuma matéria para

votar, a Mesa consulta todos os autores e Lideranças sobre
os destaques remanescentes, entendendo que está havendo
a desistência de todos eles. (Pausa.)

Retirados os demais destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N9 2.747-A, DE 1992

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A política nacional de salários tem como funda

mento a livre negociação, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único. As condições de trabalho, bem como

as cláusulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de
produtividade do trabalho e pisos salariais proporcionais à
extensão e'à complexidade do trabalho serão fixados em con
trato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral
ou sentença normativa, observadas, dentre outros fatores,
a produtividade e a lucrativida~e do setor ou da empresa.

Art. 29 Fica instituído o Indice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, a ser calculado e divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que
refletirá a variação mensal do custo de vida para as famílias
com renda até dois salários mínimos.

§ 19 O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen
to estabelecerá e publicará a metodologia de cálculo do IRSM.

§ 29 Quando, por motivo de força maior, não for possí
vel ao IBGE divulgar o IRSM até o último dia útil do mês,
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará
índice substitutivo.

Art. 39 Para os fins desta lei, define-se o Fator de Atua
lização Salarial - FAS como o resultado da multiplicação
dos seguintes índices unitários:

I - índice da variação acumulada do IRSM no quadri
mestre imediatamente anterior ao mês de referência do FAS;

- II - índice da variação mensal do IRSM no mês imediata
mente anterior ao mês de referência do FAS, dividido pela
média geométrica dos índices das variações mensais do IRSM
no quadrimestre mencionado no inciso anterior.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, o índice unitário
é a soma da unidade (1,00) mais a variação percentual do·
índice considerado, dividida por 100 (cem).

Art. 49 Será assegurado aos trabalhadores reajuste qua
drimestral da parcela salarial até três salários mínimos, pela
aplicação do FAS.

§ 19 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me·
ses de janeiro, maio e setembro integram o Grupo A, e,
nestes meses, a partir de setembro de 1992, inclusive, farão
jus ao reajuste previsto neste artigo.

§ 29 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de fevereiro, junho e outubro integram o Grupo B, e,
nestes meses, a partir de outubro de 1992, inclusive, farão
jus ao reajuste previsto neste artigo.

§ 39 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de março, julho e novembro integram o Grupo C, e,

nestes meses, a partir de novembro de í992, inclusive, farão
jus ao reajuste previsto neste artigo.

. § 49 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos me
ses de abril, agosto e dezembro integram o Grupo D, e, nestes
meses, a partir de dezembro de 1992, inclusive, farão jus
ao reajuste previsto neste artigo.

§ 59 Enquanto não vigorar a sistemática prevista nos
parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos A, B,
C e D farão jus ao reajuste previsto no art. 49 da Lei n9

8.222, de 5 de setembro de 1991.
Art. 59 Serão asseguradas aos trabalhadores antecipa

ções salariais sobre a parcela até três salários mínimos, a serem
fixadas e publicadas pelo Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento até o segundo dia útil de cada mês, em percen
tual não inferior à média geométrica das variações mensais

. do IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua con
cessão.

§ 19 A partir de julbo de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo A farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de março, julbo e novembro.

§ 29 A partir de agosto de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.

§ 39 A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo C farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro.

§ 49 A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo D farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro.

§ 59 Enquanto não vigorarem as disposições previstas
nos §§ 39 e 49 deste artigo, os trabalhadores dos Grupos C
e D farão jus às antecipações previstas no art. 39 da Lei n9

_ 8.222, de 5 de setembro de 1991.
§ 69 As antecIpações de que trata este artigo, bem como

aquelas concedidas até a data de publicação desta lei, com
base no art. 39 da Lei n9 8.222, de 5 de setembro de 1991,
que ainda não tenham sido compensadas nos termos da refe
rida lei, serão deduzidas por ocasião do reajuste quadrimestral
previsto no artigo anterior.

Art. 69 Salário mínimo é a contraprestação mínima de
vida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador,
por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer, em qual
quer região do País, as suas necessidades vitais básicas e às
de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

§ 19 O salário mínimo horário corresponderá a 11220
(um duzentos e vinte avos) do salário mínimo e o salário
mínimo diário a 1/30 (um trinta avos).

§ 29 Para os trabalhadores que tenbam por disposição
legal jornada máxima diária de trabalho inferior a oito boras,
o salário mínimo horário será igual ao definido no parágrafo
anterior multiplicado por oito e dividido pelo máximo legal.

Art. 79 A partir de 19 de maio de 1992, inclusive, o
salário mínimo mensal será de Cr$ 230.000,00 (duzentos e
trinta mil cruzeiros).

Parágrafo único. A partir de 19 de setembro de 1992,
o valor do salário mínimo será reajustado quadrimestralmente
pela aplicação do FAS.

Art. 89 Caso a variação real anual do salário mínimo
resulte inferior à variação real do Produto Interno Bruto 
PIB, per capita, observada a sistemática prevista neste artigo,
o salário mínimo incorporará, no mês de maio do ano sub~e-
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinl.eiro) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Pl'B
J?TR
PTB

PilIDB
PDS
BIJJtD
PDS

moro
PDT
PDC
A-IDB
BIDCO
J?MI>B

W2,IDB'
~'iIDB 
Pf.5
PDT
ptmB
PTR
PDS

AMAZONAS

ANlnITO IDRIMJID
CARIDS CAMURCA
EDIseE FIDELIS

P~'

I:XJ.fl:NG')S JUVENIL.
ET.TET. RODRIGUES
GERSOO PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERmNIO CALVINHO
BIIARIO COIMBRA
JOOE DICXD

ATnA LmS
BEn'H AZIZE
EDUARDO J3RAGà
EUI.ER RIBEIRO
EZIO FERREIRA
JOOE DUl'RA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Exm9 Sr. Presidente da Mesa
Declaro que o meu voto ao PL n" 2.747/92, destaque

da Emenda n9 7, que instituiu o valor de 280 mil ao salário
mínimo, foi "não", constou do painel abstenção.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Deputado Osval·
do Coelho.

em maio. E com a aprovação do destaque fi;,:a IT!amtida a
forma de reajuste pelo INPC.

Aliás, parte da correção do projeto de lei ocorreu por
reclamação de nossa parte, que pelo texto inicial prejudicava
já o aumento de maio.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Arnaldo Faria
de Sá.

Al)ETAIDE NERI
CELIA MENDES
JCW) MAIA
.JOPD rorA

qüente, aumento correspondente ao percentual de variação
real do PIB per capita, se positiva, no ano considerado.

Parágrafo único. A variação real anual do salário míni
mo corresponderá à divisão da soma dos salários mínimos
nos doze meses do ano de referência pela soma dos salários
mínimos nos doze meses do ano imediatamente anterior, corri
gindo-se todos os valores pela variação acumulada do IRSM
entre o mês de competência e o mês de dezembro do ano
de referência.

Art. 99 • Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 10. Revogam-se a Lei n9 8.222, de 5 de setembro
de 1991, e demais disposições em contrário.

Sala das Sessões, 29 de abril de 1992. - Nilson Gibson,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se con
gratula com o plenário, com os partidos de todas as tendências,
pelo excepcional trabalho realizado ao longo desta tarde e
desta noite. Também a Mesa se escusa com o plenário se
nem sempre teve a paciência imperiosamente necessária para
uma sessão complexa como esta.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como havia levantado aquela ques
tão de ordem que V. Ex~ me concedeu, vou realmente ter
que recorrer à Mesa, porque está registrado que o nobre
colega Inocêncio de Oliveira disse o seguinte em relação ao
nosso companheiro: "V. Ex~ não tem respeito à Casa. Esta
é a pura verdade".

Entendi a intenção do Deputado Inocêncio de Oliveira.
Vi que S. Ex~ se referia ao Regimento, mas vou ter que forma
lizar o recurso, porque está registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, as notas taquigráficas sem a revisão do autor prestam-se
apenas como elemento subsidiário. Com a revisão do autor
é que desempenharão suas funções definitivas. Aí a Mesa
poderá examinar o recurso de V. Ex~

O Sr. Eduardo Jorge - Tem razão. Aqui está sem revi
são. Se houver e não constar, tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Após a revisão
do autor, a Mesa examinará a matéria.

O Sr. Eduardo Jorge - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vêm à Mesa
e vão à publicação a seguinte declaração de voto:

Votamos pela preferência, com reserva de manifestação
dos destaques, entre eles o de nossa autoria: o que suprime
a revogação do item 11 do art. 41 da Lei n9 8.213, e conseqüen
temente prejudica o art. 99 do PL n9 2.747/92.

Na verdade o que importa para aposentados e pensio
nistas é que o salário mínimo seja alterado independentemente
do valor, pois, essa alteração por si só já garante o reajuste
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DERVAL DE PAIVA
EJ:MUNOO GALDnD
EOOARDO SIQUEIRA CAMPOO
PREIRE JUNIOR
m\GAHUS ARAUJO

CESAR ,BANDEIRA
CID CARVAIOO
cnqtl1A FERREIRA
ERAN:ISCO COEIID
HAROLOO SAOOIA
JAYME SÁN1'ANA
JCW) ROOOLFO
JCSE BURNETl'
JosE CARIDS SAOOIA

CEARA

ANlOOIO IX>S SANIOS
ARIOS'IO HOLANDA
CARIDS BENEVIDES
CARIDS VIRGILIO
EDSOO' SIINA
ERNANI VIANA
~MFA

~PEREIRA

PIAUI

B. SA
~ RODRIGUES
CIRO 1'03UEIRA
JESUS TAJRA
JOAO HENRIQUE

RIO GRANDE'00 N:)RrE

ALUIZIO ALVES
FERNANOO FREIRE
HENRIQUE EOOARDO ALVES
,IBERE FERREIRA
JOAO F.AUSTJN)

PARAIBA

ADlIDIO PEREIRA
EDIVALOO MJrl'A
EFRAIM MJRAIS

PMDB
PSDB
PDC
mo:n
PMDB

mo:n
PMDB
Pl'R
PDC
PIYr
PSDB
PDS
BIDCO
PSB

mo:n
PSB
PMDB
PDS
PIYr
PSDB
PMDB
PSDB

PMDB
BIOC'Q
PMDB
mo:n
PSDB

mo:n
PMDB
BtOCO

ALVARO RIBEIRO
FERNANOO BEZERRA COELHO
GTI.SC:N MACHAOO
J(W) a:>I1\CO
JOSE CARIDS~

AIAGOAS

SERGIPE

BENEDrro DE FIGUEIREOO
~IOEONSECA

JlJENAL ~VES
EVERALOO DE OLIVEIRA
JERCI.IITM) REIS

BAHIA

AIClDES M:>DESW
'AlG:U) lomGM.HAES
AROLOO CEDRAZ
BENI'ro I GAMA
BERAI.OO OOAVENIURA
CW\1IS ASSIS
ERALDO T:mXX>
FELIX MENIXH:A
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENEBMro CORREIA
HAROLOO LD!A
J1.\BES RIBEIRO
JAIRO CARNEIRO
JAQUES WAGNER
J(W) .AlMEIDA
JOAO ALVES
JOAO CARIDS BN:E:AR
JCmVAL IlJCAS
JORGE: KHOURY
JOSE CARlOS ALELUIA

:MINAS GERAIS

MeIO NEVES

PSB
PMDB
BIOCO
PrR
BIOCO

BIOCO
BIOCO
BIOCO

BliXX'
BT.l)(L

PDS
BIOCO
Bf1XX)

Pr '
BtOCO
BtOCO
BrOCO
PIYr
PIYr
BUXD
PrB
PMDB
PMDB
PCdoB
PSDB
BI.íXX)
Pr
PMDB
S/P
PMDB
PDC
BUXD
Bf1XX)

PSDB
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JIa:b"TI.mJ) VALaim . .
AIDISIO VASCCUEDS
ANNIBAL TEIXEIRA
ARMANOO cnsTA
AVELIOO cnsTA
CAMIID l«BAOO
CELIO DE CAS'mO
EIH\R MJREIRA
ELIAS MURAD
FELIPE NERI
FERNANOO DINIZ
GEIULIO NEIVA
HmBERIO souro
IBRAHIM ABI-ACKEL
IRANI BAREa3A
ISRAEL PINHEIRO
J'CW) PAUID
J'CW) ROSA
JOSE J.\UX)

JOSE BELA'ID

ESPIRI'ID SANIO

AIDIZIO SANTOO .
mEVAIllA GRASSI DE MENEZES
J(W) BAPrISTA mrrA
Jcm:s SANIOS NBVES
JORIO DE :BARROS

RIO DE JANEIRO

AIDm CABRAL .
AROWE DE OLIVEIRA
BENEDITA Dl\ Sn.VA
CARIOO AIBERro CAMPISTA
CARInS SAN1'ANA
CESAR MAIA
CIDmBA CAMPOS
EDESIO ERIAS
EDUARJX) MASCAR'ENImS
FABIO RAUNHErrrI
F.LAVIO PAIMIER Dl\ VEIGA
ERAN::lSOO DOONEUES
ERAN::ISOO Sn.VA
JAIR BJr.SCtmRO -
JAMIL HAI>IW> -
J.ANDIRA FmHALI-
J{]11) MENDFS
JOSE CARIOO CXXJ1'llH)
JCSE mmIO

Pr'
PMDB ..
Pm
PMIE
PL
BUXX>
PSB
BUXX>
PSDB
PMDB
PMDB
PL
BUXX>
~

PL
PRS
Pr
BUXX>
PRS
PMQB,..

PMDB,'
PMDB'
P5DB
PL
PMDB

PrB;
BJ:OCX);

Pr
PM
Pr,::
PMDB
PlF
PlF
PlF
Pm
BJ:OCX)

BJ:OCX)

PST_
PJX:;
PSB •
~;
PlB
Pm'
BUXD

.AIBER'lO <Dll:f.!AN
.AI.BERro ijADDAIJ
AI.OO RRBETD 
AIDIZIO MERCAI:Wf.lB
ANDRE BENASSI
ANImIO CARIOO MENDES TImME
ARNAT.OO EmUA DE SA
ARY RARA
BIm) Ml-\NSUR
CAR'JXB) ALVES
IELFDf NE'l'IO
DI<m DIJRA
EDEVAIOO ALVES Dl\ Sn.\ÍA
EIXJARIX) JORGE
ERNE'SIO GRAJELIA
Et.CLYIPS MELID
EABIO MBIRETJFS
E2ID'SID Ra:::HA
F.I:DRESTAN FERNANDES
GAS'l.'am RIGHI
GERAIro AICRMIN FIIm
HEI'D:::R :nwm
HELIO BlCUOO
HELIO ROSAS
JORGE TADEU MUDAIEN
JOSE CICXY.rE
JOSE DIRCEU

AOOUSTJlB) EREITAS
~ 'lBIXEIRA
~StJ::ENA .
.J(H.\S PINHEIRO
JOSE A'OOOS'ro CURVO

DISTRI'IO PEDERAL

<DIAS

AIRV DE EREITAS'
ANRInO. DE JESUS
ANImIO· :mu::mos
DELIO BRAZ
J{]11). NATAL

PMDB >

P!R"
PCdd3
Pr
PSDB
PSDB
BUXX>
PMDB
PlF
PrB
~

PL
POO
Pr
Pr
BUXX>
POO
BIJX()

Pr
PrB
PSDB
BJ:OCX)

Pr .
PMDB
PMDB
Pr
Pn ..

PCB
Pl'R
Pr
Pl'R..

PMDB.
PMDB
PSDB
BUXX>
PMDB.
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MA'ro GROSSO 00 SUL

ELISIO CURVO'
FlAVIO IERZI
~ 'mKDlY.OO

PARANA.

ABErAROO LUPICfi
ANIaaO BlmBARA
ANIafiO UJH)
IW)ILIO VJ:IaNI
C'ARIa) lOER1O lomSSA .
CAR'rm SCARPELINI
JEIClID 'TAVARES
EIFSIO PASSOS
EDI SILIPRANDI
ELIO DAUA-VE:CXE:A
I\7ANIO GUERRA
JCm VARISOO

SANrA CATARINA'

AlGSIA AMrN
CESAR'bJZA
IBJANDIR-ImP~

JEIC:O IQUJ
EDJAROO MEEIRA
em BTEHI.
JARVI3 GAIDZINSKI

RIO GRANDE 00 SUL
AJ:W) p'DRE:.rn:Ylfrn"JDn

~!fJ.l'm

AMMJRY HIW!:R
ANIWIO BRITlO
AlH>~

CARla:) AZAMBUlA
CARla:) CARDINAL
C'ARRICfi JUNICR
cm:so BERNARDI
EIEN PEJHB)
EERNANOO CARRIOO
E'E'I'lBR JUNIm

BUXD
BICO:>
BICO:>
Pn':)

BICO:>
'PST
PST
P.r
PD1'
PDl'
BICO:>
PMDB

PDS
BUXD
PMDB
PDl'
PMDB
POO
PL

cearA

Aécio de Rorba - PUS.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PL

Parafba

José Maranhao - PMDB; Vital do Rego - PDT.

Pernambuco

Roberto Franca - PSB; Sérgio Guerra - PSB.

Babia

Marcos Medrado - PDC.

Minu Gcrais

Arocl'ly de Paula - Bloco; Mário de Oliveira - PTR;
Nilmârio Miranda - PT; 7.airc Rezende - PMDB.

Bsp1Hto Santo

ROllC de Freitas - PSDB.

Rio de Janciro
Álvaro Valle - PI.; Amaral Netto - POS; Artur da Tá

vola - PSDB.

810 Paulo

Fáhio Feldmann :- PSDB.

. Mato Grouo

Wellington FagundeA - PL

Distrito Federal

Paulo OCtávio - Bloco.

ParanA

Flávio Aros - PSDB; José Fclinto - PST.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerro a ses
são, de.signando para hoje, quinta-feira, dia 30, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
(Das 16 às 18h10min)
. URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão

DFTXAM DR COMPARFCRR OS SRNII0RRS:

Acre

FrancillCO UiogeneA - PUS; 7Jla Be7.erra - ~MDB.

Maranhlo

Daniel Silva - PDS; Hd~rdo MatiaR - PDC; Sarney
Filho - Bloco. .

'-1-

PROJETO DE LEI N? 2.646, DE 1992
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n? 2.646,
de 1992, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 23~

Região. Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação;
e de Umstituição e Justip.a e de Redação.
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AVISOS

GRANDE EXPEDIENTE

-2-
PROJETO DE LEI N9 2.671, DE 1992

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Di~cussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 2.671,
de 1992, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 24~

Região. Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação.

Oradores:
Élio Dalla-Vecchia (PR - PDT)
Ernesto Gradella (SP - PT)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
1- Emendas

1.343/91 (JOSÉ FELINTO) - Institui o Dia Nacional das
Assembléias de Deus.
Prazo: 29dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.467/91 (OSVALDO REIS) - Dispõe sobre o atendimento
prioritário ao doador de sangue, nos serviços de saú
de e assistência social.
Prazo: 2Q dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.485/91 (JOSÉ MARIA EYMAEL) -,Cria o Dia Nacional
do Revendedor de Combustíveis Automotivos.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.677/91 (AÉCIO NEVES) - Dispõe sobre pensão a milita
res que menciona.
Prazo: 2Q dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.780/91 (MAVIAEL CAVALCANTI) - Confere ao adota
do direito à sucessão do adotante, alterando o art.
48 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei
n9 8.069, de 13 de julho de 1990.
Prazo: 2Q dia: 30-4-92

_ 1 - Último dia: 7-5-92
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 96, DE 1992 Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.

(Do Sr. Nilmário Miranda) 164, § 19 do RI. Prazo para apresentação de recurso art. 164,
A"l 'd - 'd" . I d 252 d R 'I' ,. ~ ,- ,§ 29 (5 sessões).n. tera a re açao o mClso o art. a eso uçao

n9 17, de 1989 - Regimento Interno. Projeto de Lei
Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - Ato 169/87 (TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS) - Dis-

da Mesa n9 177/89. põe sobre a criação de cargos e empregos permanentes
3Q dia: 30-4-92 na Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá
Último dia: 6-5-92 outras providências.

11 - Recursos Prazo: 29 dia: 30-4-92
Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art. Último dia: 7-5-92

133 do RI. Prazo para recurso art. 132, § 29 (5 sessões). 3.010/89 (ULDURICO PINTO) - Dispõe sobre a partici-
Projeto de Lei pação dos aposentados na administração da Previ-
6.624/85 (SENADO FEDERAL) - Fixa percentual mínimo dência Social, e determina outras providências.

para aplicações em educação pelas empresas em que ~azo: 2Q dia: 30-4-92
o Estado tem participação acionária majoritária. Ultimo dia: 7-5-92
Prazo: 2Q dia: 30-4-92 5.164/90 (RITA CAMATA) - Dispõe sobre a revogação
Último dia: 7-5-92 do art. 358 do Código Civil.

3.406/89 (RITA CAMATA) - Acrescenta § 39 ao art. 40 Prazo: 29 dia: 30-4-92
do Código de Processo Civil. Último dia: 7-5-92
~razo: 2Q dia: 30-4-92 212/91 (ROBERTO JEFFERSON) - Concede isenção de
Ultimo dia: 7-5-92 IPI aos automóveis destinados aos taxistas.

268/91 (ALOIZIO SANTOS) - Dispõe sobre a obrigato- Prazo: 29 dia: 30-4-92
riedade de seguro em estacionamento pagos em todo Último dia: 7-5~92

o território nacional. 378/91 (MARCELO BARBIERI) - Altera a legislação do
~razo: 29 dia: 30-4-92 Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Ultimo dia: 7-5-92 Prazo: 2Q dia: 30-4-92

504/91 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) - Disciplina a publi- Último dia: 7-5-92
cação.e ?is~~buição de fascículos impressos. 424/91 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe sobre isen-
~~zo. 2" dia. 30-4-92 ção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
UltImo dl3: 7-5-92 A para veículos automotores, quando adquiridos por ta-

518/91 (R~DITÁRIa C~SSOL)- Pro.íb~ o .abate de femeas xistas, motoristas profissionais autônomos, na forma
bovmas : ~e~ermma outras proVidenCiaS. que menciona.
Prazo: 2, dia. 30-4-92 Pra O' 2° d' • 30 4 92'. , z. . 13. - - ,
UltImo dia: 7-5-92 Último dia' 7-5-92

1.087/91 (L1!IZ SOYE~).- Estabelec.e .c~té~o ~ara a devo- 656/91 (EDUARDO JORGE) _ Define prazos e condições
luçao do ~mprestlmo compul.sono mstltUldo pelo l?e- para o repasse de arrecadação do Finsocial e da contri-
creto-Lel n9 2:288, de 23 de Julh~ de 1986, que crIOu buição sobre o lucro.
o Fundo N~clOnal de DesenvolVimento. Prazo: 2Q dia: 30-4-92
~r~zo: 29.dIa: 30-4-92 Último dia: 7-5-92
UltImo dia: 7-5-92
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RElAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIRNTE - MAIO· 1992

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL

AVISO N9 3/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 214, Bloco das Lideranças - Horário: 9 às 12h
e 14 às 18h

Início: 27-4-92
Término: 5-5-92
1) Projeto de Lei n9 2.241191 - do Sr. Fetter Júnior

- que "assegura preferência de venda de imóvel rural ao
pequeno proprietário, na forma que especifica".

Relator: Deputado Dejandir Dalpasquale
2) Projeto de Lei n92.260/91- do Sr. Fernando Carrion

- que "cria o programa de correção dos solos brasileiros
- PCSB, e dá outras providências".

Relator: Deputado Neuto de Conto
3) Projeto de Lei n9 2.497/92 - do Poder Executivo

(Mens. n9 30/92) - que "condiciona a concessão de crédito
rural à comprovação do pagamento do Imposto sobre a Pro
priedade Territorial Rural- ITR".

Relator: Deputado Jonas Pinheiro

1.869/91 (LUIZ GIRÃO) - Dispõe sobre a criação da Escola
Técnica Federal de Quixadá, no Estado do Ceará.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.870/91 (LUIZ GIRÃO) - Dispõe sobre a criação da Escola
Técnica Federal de Maracanaú, no Estado do Ceará.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.871/91 (LUIZ GIRÃO) - Dispõe sobre a criação da Escola
Agrotécnica Federal no Município de Morada Nova,
no Estado do Ceará.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.872/91 (LUIZ GIRÃO) - Dispõe sobre a criação da Escola
Técnica Federal no Município de Maranguape, no
Estado do Ceará.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.
58, § 4~ do RI. Prazo para recurso art. 58, § 29 (5 sessões).
Projeto de Lei
1.429/88 (JOSÉ CAMARGO) ~ Dispõe sobre datas come

morativas de significação étnica.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

2.102/89 (DASO COIMBRA) - Regulamenta o § 29 do art.
215 da Constituição.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

Nome
Flio Dalla-Vccchia
Frnellto Gradclla

30 5"-fcira 18:10
18:35

. Data Dia Hora

784/91 (CESAR MAIA) - Cria o "draw-back" interno.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

2.043/91 (MARIA LAURA) -Exclui do Programa Nacional
de Desestatização a Companhia Eletromecânica 
CELMA.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

2.307/91 (PODER EXECUTIVO) - Altera o art. 99 da Lei
n9 8.019, de 11 de abril de 1990, que dispõe sobre
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

Projeto de Lei Complementar

426/86 (VICTOR FACCIONI) -Estende aos trabalhadores
rurais o regime da Previdência e Assistência Social ur
bana, bem como a legislação do seguro de acidentes
do trabalho e dá outras providências.

Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

Proposta de Fiscalização e Controle
13/91 (JOÃO PAULO) - Solicita que a Comissão de Econo

mia, Indústria e Comércio realize inspeção fiscalizatória
junto a Usiminas, para verificar a regularidade dos valo
res decorrentes da avaliação da empresa, os preços fixa
dos para subscrição de ações, entre outras.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

Projeto de Decreto Legislativo
66/91 (VIVALDO BARBOSA) - Susta, com base no art.

49 da Comissão Federal, os atos normativos do Poder
Executivo que têm por objetivo a alienação das ações
representativas da participação da União no capital da
USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S/A.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.
164, § 1" do RI. Prazo para apresentação de recurso art. 164,
§ 29 (5 sessões).

Projeto de Lei (Face aprovação de parecer na CECD concluin
do por indicação)
1.992/89 (EDMUNDO GALDlNO) - Autoriza o Poder

Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal
no Município de Gurupi, Estado do Tocantins.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

3.276/89 (EDMUNDO GALDlNO) - Autoriza o Poder
Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal
no Município de Guaraí, Estado do Tocantins.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.110/91 (MÁRIO MARTINS) - Autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Escola Técnica Federal de Capanema,
no Estado do Pará, e dá outras providências.
Prazo: 2~ dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92

1.575/91 (ANTÔNIO DE JESUS) - Dispõe sobre a criação
da Escola Técnica Federal de Anápolis, no Estado
de Goiás.
Prazo: 29 dia: 30-4-92
Último dia: 7-5-92
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISO N° 2/92
Prazo para recebimento de Emendas
Local: Sala 8, Anexo 11 - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h
Início: 30-4-92
Término: 7-5-92
As proposições abaixo somente receberão emendas apre

sentadas por membros desta comissão aos substitutivos ofere
cidos pelo relator

Projeto de Lei no 169-A/91 - do Sr. Nilson Gibson 
que "dispõe sobre programa de televisão para divulgar as
atividades dos Poderes da União".

(Apensado o Projeto de Lei no 876/91)
Relator: Deputado Luiz Tadeu Leite
Projeto de Lei no 387-N91 - da Srª Cidinha Campos

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de menção do nome
do dublador em espetáculos fib;tlados ou televisados".

Relator: Deputado Edson Silva

AVISO N° 3/92
Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 8, Anexo 11 - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h
Início: 30-4-92
Término: 7-5-92
Projeto de Lei nO 2.518/92 - do Sr. Paulino Cícero de

Vasconcelos - que "altera o artigo 19, parágrafo 20, da Lei
no 8.0lO, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre importações
de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica e dá
outras providências".

Relator: Deputado José Mendonça Bezerra

O formulário para apresentação de emenda encontra-se
à disposição dos interessados na Secretária da Comissão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Local: Sala 1, Anexo II - Horário: lOh

PAUTAW7/92

1) Aviso n° 1.893/83 - do Presidente da Câmara dos
Deputados - que "solicita o pronunciamento da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação no sentido de esclarecer
qual o diploma que deve ser aplicado com relação aos acordos
firmados entre o Governo Brasileiro e o Fundo Monetário
Internacional".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela prejudicialidade
2) Aviso nO 921185 - do Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados - que "encaminha, nos termos do § 4° do art.
110 do Regimento Interno, recursos a respeito do funciona
mento da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
apurar a responsabilidade de autoridades e assessores na con
cessão de condições ruinosas para o Brasil em favor da Polô
nia, interpostos pelos Srs. Siqueira Campos, Édson Lobão,
Jorge Arbage e Salles Leite".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela prejudicialidade
3) Consulta sino, de 1984 - do Sr. Presidente da Câmara

dos Deputados - que "nos termos do art. 28, § 4odo Regi
mento Interno, solicita o pronunciamento da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação quanto à aplicabilidade'

dos arts. 128, parágrafo único e 131, § 2°, do mesmo regimento,
ao requerimento do Sr. Arthur Virgílio Neto".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela prejudicialidade
4) Consulta s/no, de 1985 - dos Srs. Sérgio Cruz, Sérgio

Murilo e Gilton Garcia - que "comunicam reassunção de
exercício de mandato".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela prejudicialidade.
5) Consulta s/n°, de 1985 - do Sr. Ruy Côdo - que

"indaga sobre a possibilidade de convocação de suplente, no
caso do afastamento temporário do Presidente da Câmara
para substituir o Presidente da República".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela convocação de suplente na hipótese de o

Presidente da Casa vir a ocupar, interinamente, a Presidência
da República.

6) Consulta sino, de 1989 - da Comissão de Serviço PÚ
blico - que "solicita o pronunciamento da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação sobre a iniciativa das leis
que venham a ordenar os dispositivos que menciona no Ofício
n9 P-127/89".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: pela definição das competências, caso a caso,

nos termos do parecer do Relator.
7) Consulta s/n9, de 1990 - do Sr. Presidente da Câmara

dos Deputados - que "submete à consideração da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação a Representação do
Advogado Antônio Pani Beiriz contra os Deputados Federais
Mendes Ribeiro e Adroaldo Streck, visando instruir, juridica
mente, as providências a cargo da Mesa sobre o assunto".

Relator: Deputado José Dutra
Parecer: pela ilegitimidade para o início do processo res

pectivo, por parte de advogado, em causa própria.
8) Consulta s/no, de 1990 - do Sr. Presidente da Câmara

dos Deputados - que "encaminha requerimento do Sr. Depu
tado Daso Coimbra, com fundamento no art. 54, § 1°, do
Regimento Interno, que o parecer do Projeto de Lei n9

3.528/89, pela inconstitucionalidade, seja submetido a Plená
rio, por não ter sido manifestamente expressa naquele parecer,
em virtude de estar apensado ao Projeto de Lei nO 3.314/89".

Relator: Deputado Mendes Ribeiro
Parecer: pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n9

3.528/89
9) Consulta s/no, de 1990 - do Sr. Presidente da Câmara

dos Deputados-que "encaminha requerimento do Sr. Depu
tado Daso Coimbra, com fundamento no art. 54, § l°, do
Regimento Interno que o parecer do Projeto de Lei n9

3.637/89, pela inconstitucionalidade, seja submetido a Plená
rio, por não ter sido manifestamente expressa naquele parecer,
em virtude de estar apensado ao Projeto de Lei n9 1.785/89".

Relator: Deputado Mendes Ribeiro
Parecer: pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no

3.637/89.
10) Consulta s/no, de 1990 - do Sr. Gerson Peres 

que "solicita que a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação se pronuncie sobre perda de mandato e interpretação
de artigos da Constituição, na forma que expõe".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: ver relatório (devido extensa conclusão omitiu

se síntese do parecer).
11) Consulta s/no, de 1991 - do Sr. Presidente do Con

gresso Nacional - que "encaminha questão de ordem levan-
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tada pelo Deputadô Nelson Jobim na sessão conjunta de
9-5-91, referente ao Decreto do Senhor Presidente da Repú
blica declarando ineficaz a sanção do art. 32 da Lei n98.117,
de 19de março de 1991, para que a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação se pronuncie a respeito".

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pelo envio de Mensagem ao Poder Executivo

solicitando a revogação do decreto e, na hipótese dessa medida
não surtir os efeitos desejados, cabe ao Congresso Nacional,
através de um competente decreto legislativo, sustar os efeitos
daquele ato do Executivo.

12) Consulta s/n9, de 1991 - do Sr. Odelmo Leão 
que "solicita a manifestação da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação sobre a matéria que especifica".

Relator: Deputado Nelson Trad
Parecer: ver relatório (devido extensa conclusão omitiu

se síntese do parecer).
13) Ofício n9234/84 - da Comissão de Relações Exte

riores - que "solicita o pronunciamento da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação sobre o Ofício
GP-0-2212/84. do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
relativo à denúncia contra o Sr. Ministro da Indústria e Comér
cio e o Sr. Presidente do Instituto Brasileiro do Café".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela prejudicialidade.
14) Ofício n9 1.388/89 - do Sr. Presidente da Câmara

dos Deputados - que "solicita o pronunciamento da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação a respeito do
Requerimento aprovado pela Comissão de Relações Exte
riores no sentido de que a Casa envie carta a autoridade
estrangeira".

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer: pela incompetência da Comissão de Constituição

e Justiça e de Redação para opinar.
15) Ofício n9 71/90 - do Sr. Primeiro Vice-Presidente'

da Câmara dos Deputados - que "encaminha o Ofício n9
510/R, do Supremo Tribunal Federal, relativo aos autos do
Inquérito n9 436-7, em que é indiciado o ex-Deputado Ivo
Lech".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela devolução à Primeira Vice-Presidência da

Casa
16) Ofício n9 56/91 - do Sr. Presidente do Congresso

Nacional - que "encaminha recurso, ex officio, da Presi
dência, a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação esclareça a parte final de seu parecer emitido
sobre a votação em globo de vetos apostos a um mesmo pro
jeto".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: pela insuscetibilidade de votação de requerimen

to que proponha votar separadamente vetos parciais.
17) Ofício n9102/91 - do Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados - que "encaminha o Processo s/n9 de 11-9-90,
de iniciativa do Senhor Augusto Carvalho, denunciando o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com base
no inciso 59, do art. 99, da Lei n9 1.079/50, e inciso V, do
art. 85, da Constituição Federal".

Relator: Deputado Jurandyr Paixão
Parecer: pela improcedência da denúncia.

18) Ofício n9338/91- do Sr. Presidente do Senado Fede
ral - que "encaminha recurso do Deputado José Genoíno
relativo a apreciação de Medidas Provisórias, no tangente
à inversão de pauta".

Relator: Deputado José Luiz Clerot
Parecer: pelo conhecimento e não provimento do recurso.
19) Ofício n9724/91 - do Sr. Presidente da Câmara-

que "encaminha consulta do Deputado Antônio Faleiros sobre
interpretação do art. 231, § 89, do Regimento Interno (incom
patibilidade no exercício do mandato de Deputado Federal
e médico plantonista da Administração Pública estadual)".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela impossibilidade da acumulação de mandato

de Deputado Federal com o exercício de cargo público em
autarquia estadual.

20) Ofício n9725/91 - do Sr. Presidente da Câmara 
que "encaminha, nos termos do art. 95, § 89, do Regimento
Interno, recurso do Deputado José Genoíno contra decisão
da Presidência em Questão de Ordem formulada pelo Depu
tado Haroldo Lima, na sessão de 20-6-91, sobre extinção de
regime de urgência nos projetos de iniciativa do Poder Execu
tivo".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pelo acolhimento do recurso.
21) Questão de Ordem s/n9, de 1990 - do Sr. Presidente

do Senado Federal - "levantada pelo Sr. José Genoíno, na
sessão de 5 de dezembro corrente, referente a inversão de
pauta para apreciação da Medida Provisória n9 260, de 1990".

Relator: Deputado Vital do Rego
Parecer: pela improcedência da Questão de Ordem.
22) Recurso s/n9, de 1986 - do Sr. Djalma Bom - "re

curso interposto à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação a decisão da Presidência que indeferiu questão de
ordem formulada com referência ao Projeto de Lei n96.971/85,
do Executivo, que altera a legislação tributária federal e dá
outras providências".

Relator: Deputado Nelson Trad
Parecer: pela prejudicialidade
23) Recurso s/n9, de 1990 - do Sr. Deputado Jorge Via

nna - "interposto contra decisão da Presidência da Mesa,
durante sessão de 14-12-90, quando da discussão e votação
do Projeto de Lei n9 3.657-A, por não ter sido permitida
apresentação de emendas de plenário".

Relator: Deputado Vital do Rego
Parecer: pela procedência
24) Recurso s/n9 , de 1991-do Sr. Presidente da Câmara

-que "encaminha recurso formulado pelo Sr. Deputado Gas
tone Righi, de decisão da Presidência em questão de ordem
levantada na sessão plenária de 19 de junho de 1991".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela prejudicialidade
25) Recurso s/n9, de 1991-do Sr. Presidente da Câmara

- que "encaminha cópia das notas taquigráficas de recurso
formulado pelo Deputado Nelson Jobim, a respeito de decisão
da Presidência, em questão de ordem levantada na sessão
plenária de 27 de junho de 1991, sobre o PDL 71/91".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela manutenção da decisão recorrida, com res

salvas
26) Recurso em· declaração de prejudicialidade n9 2/90

- da Sr' Raquel Cândido - que "contra declaração de preju
dicialidade do Projeto de Lei n9 1.330/88".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: pelo não provimento do recurso
27) Recurso em declaração de prejudicialidade n9 3/90

-do Sr. Victor Faccioni - que "contra declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei n9 6.732/85".
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Relator: Deputado N~lson Jobim
Parecer: pelo não provimento do recurso
28) Rcecurso em declaração de prejudicialidade n' 3/91

- do SI. Antônio Carlos Mendes Thame - que "contra
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei n? 6.046,
de 1990".

Relator: Deputado Nelson Trad
Parecer: pelo provimento do recurso
29) Requerimento s/n?, de 1986 - do SI. Joacil Pereira

- que "solicita o pronunciamento da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação a respeito da reassunção de
seu mandato, interrompendo a licença para tratamento de
saúde em que se encontra".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela prejudicialidade
30) Requerimento s/n", de 1991 - do SI. Nilson Gibson

- que "requer a constituição de um Grupo de Trabalho com
Subdivisões para promover estudos com a finalidade de conso
lidação das leis atualmente em vigor".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela análise prioritária do Projeto de Lei Com

plementar n? 123/89; pela constituição de grupo de trabalho
para proceder à indicada consolidação legislativa

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E IvIINORIAS

Local: Auditório Nereu Ramos - Horário: 911
Reunião de Audiência Pública conjunta com a Comissão

Especial para apredar e dar parecer sobre o Projeto de Lei
n? 2.057, de 1991, que "institui o Estatuto das Sociedades
Indígenas".

Temas: a) Novo Estatuto do Índio; b) Representação
Indígena Nacional; e c) Política Indigenista 
situação atual e perspectivas.

Participantes: - Lideranças Indígenas de todo o País;
- Deputados e Senadores;
- Órgãos/Entidades Governamentais e Não-

Governamentais ligados à questão indígena.

COfvUSSÃO DE FJlJAN'ÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISO 1'1" 6/92

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 7. Ane;w II - Honhio: 9h às 12h e 1411

às 18h
Início: 27·4-92
Término: 4-5-92

- De mérito

I) Projeto de Lei n" 182/91 - do Sr. Amaral Netto 
que "isenta do Imposto de Produtos Industrializados os auto
máveis de passeio adquiridos por paraplégicos".

Relator: Deputado Simão Sessim.
2) Projeto de Lei n'! 651191 - da Sr' Eurides Brito 

que "define responsabilidade pelo pagamento de cheques com
assinaturas divergentes e dá outras providencias".

Relator: Deputf.ldo Jackson Pereira.

. O~S:: As. e~eDl:!~~ sú §er~fJ aceitas .e~ fm:mnlárãos pró
prIo::;, ::I d!S!!U3!';~{I ml ;},,,~,"'e"~'},'m !:!,'1 ClJJITI1ll!33~O.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISO N" 3192

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 21, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h
Início: 24-4-92
Término: 30-4-92

1) Projeto de Lei n° 4.262/89 - do SI. Amaral Netto
- que "determina um desconto de 50% (cinqüenta por cento)
nas tarifas de energia elétrica dos consumidores das classes
residencial, industrial, rural e comercial, serviços e outras
atividades do Município de Angra dos Reis. Estado do Rio
de Janeiro".

Relator: Deputado Paulo Ramos

2) Projeto de Lei n9 4.968/90 - da Sr' Rita Camata 
que "regulamenta o parágrafo 1\' do art. 20 da Constituição
Federal, no que diz respeito aos municípios".

Relator: Deputado Elio Dalla-Vecchia

3) Projeto de Lei n° 5.653/90 - do Poder Executivo
(Mensagem n? 558/90) -que "dispõe sobre limites de potência
dos aproveitamentos de quedas d'água e outras fontes de ener
gia hidráulica de capacidade reduzida e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Adroaldo Streck

4) Projeto de Lei nc' 2.283/91 - do SI. Antônio Carlos
Mendes Thame - que "altera o Código de Águas. permitindo
a empresas brasileiras, a exploração de potenciais hidrelé
tricos. bem como a aquisição de hidrelétricas paralisadas. nas
condições que menciona, e dá outras providências".

Relator: Deputado Oswaldo Stecca

5) Projeto de Lei nV 2.355/91 - do Sr. Ary [{ara 
que "modifica o art. 27 da Lei n? 2.0004. de 3 de outubro
de 1953, com a redação dada pelas Leis noS 7.453. de 27 de
dezembro de 1985, 7.525, de 22 de julho de 1986 e 7.990.
de 28 de dezembro de 1989".

Relator: Deputado José Ulisses de Oliveira

6) Projeto de Lei n9 2.369191 - do Sr. Romel Anísio
- que "estabelece normas (~ procedimentos gerais para a
prevenção do assoramento dos reservatórios criados pelo bar
ramento dos cursos d'água".

Relator: Deputado Abelardo Lupion
7) Projeto de Lei n'! 2.501192 - do Poder Executivo

(Mensagem n" 48/92) - que "dispõe sobre <\ Política Nacional
de Energia Nuclear".

Relator: Deputado rvlarcos Lima

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMÍLIA

Local: Sala 9, Anexo II - Horário: lOh
Pauta: Comparecimento do Senhor Ministro de Estado

da Saúde, DI. ADIB DOMINGOS JATEN"E, para prestar
esclarecimentos sobre os planos e políticas a serem adotados
em sua gestão à frente do Iv1inistérlo 02 Saúde.

(Encerre-se o Sessâo às (lO flOras t' 32 min/ltos.)



MESA ----,

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (pMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (pMDB)

2° Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (pDT)

1° Secretário:
INOC~NCIOOLIVEIRA (PFL)

2° Secretário:
ETEVALDONOG(~EIRA(PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (PDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (pTB)

IRMA PASSONI (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA cÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/pRN/PSC

Líder

PARTIDO DEMOCRÁTICO
1RABALHISTA

-PDT-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
... PDS-

Lüer
JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-Líderes

Luís EDUARDO
Vice-Líderes

José Carlos Vasconcellos
Antônio dos Santos
Antônio Holanda
Átila Lins
César Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo Tinoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Maviel Cavalcanti

Messias Góis
_Ney Lopes

Odelmo Leão
Paes Landim

Roberto Magalhães
Romel Anfsio

Sandra Cavalcanti
Tony Gel

Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson Müller

Líder

EDEN PEDROSO

Vice-Líderes

Eduardo Mascarenhas
Paulo Ramos

Márcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Teresa Jucá
Victor Faccioni
José Lourenço

Roberto Campos

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB ...

U:ler

GENEBALDO CORREIA

Gerson Peres
Aécio de Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

César Maia
Cid Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto

Vice-Líderes

João Henrique
José Maranhão

José Thomaz Nonô
Luiz Carlos Santos

Zaire Rezende

Lüer
JOSÉ SERRA
Vice-U:leres

Jutahy Júnior
Sérgio Machado
Antônio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung .

Adroaldo Streck
Artur da Távola

Rubens Bueno
Jabes Ribeiro



PARUDO DOS lRABALHADORES
-PT-
Uder

EDUARDOJQRGE
Vice-Uiferes

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-P'IB -
Uifcr

NELSON MARQUEZELU

Vice-UOeres

Josê Fortunati
Chico Vigilante
Hêlio Bicudo
Pedro Tonelli

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidélis

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

João Mendes
Augustinho Freitas
AntOnio Morimoto
Roberto Jefferson

PARUDO TRABALIDSTA
RENOVADOR

-PTR-
Uder

EURIDES BRITO

Vice-Uifcres
Salatiel Carvalho Mário Chermont

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

Uifer
cÉLIo DE CASTRO

Vice-Udcres

Luiz Piauhylino Roberto Franca
Maria Luiza Fontenele

. PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Udcr
LUIZ CARLOS HAULY

Vice-Lfderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
, Uifer

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-lideres

PARTIDO UBERAL

-PL-
Líder

RICARDO IZAR
Vice-lideres

Jones Santos Neves João Teixeira
Getúlio Neiva

Jandira Feghali
PARTIDO DAS REFORMAS

SOCIAIS
-PRS

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PPS

PARTIDO VERDE
-PV-

Paulo Mandarino
José Maria Eymael
Samir Tannus

Jair Bolsonaro
Pauderney Avelino

Nan Souza Pedro Valadares

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

Uifer

AIDOREBELO

Vice-Liler



COMISSÓES PERMANENTES

COMISSÁO DE AGRICULTURA P1R
E POLlTICA RURAL

B. Sá Reditário Cassol

Presidente: Dep. Vadão Gomes (Bloco-SP) PSB1° Vice-Presidente: Dep. Otto Cunha (Bloco-PR)
2" Vice-Presidente: Dep. Hélio Rosas (pMDB-SP) Álvaro Ribeiro3" Vice-Presidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

Titulares
·~~PST

Bloco Romero Filho

Arno Magarinos Ronaldo Caiado PCdoB
Evaldo Gonçalves Tadashi Kuriki
Iberê Ferreira Vadão Gomes Adauto Pereira
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury Vitório Malta PRS
Otto Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer José Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Neuto de Conto
Derval de Paiva Odacir Klein Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Pedro Abrão
Hélio Rosas Roberto Rollemberg Abelardo Lupion Leur Lomanto
Ivo Mainardi Robson Paulino Antonio Deno Maviael Cavalcanti
Joni Varisco Virmondes Cruvinel Caldas Rodrigues Odelmo Leão

PDT Camilo Machado Osvaldo Coelho
Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivânio Guerra Wagner do Nascimento

Aroldo Goes Laerte Bastos Lael Varella
Carlos Cardinal Luiz Girão
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Bender Domingos Juvenil Laire Rosado
João Tota Paulo Mourão Fernando Diniz Paulo Titan

Gilvam Borges 6 vagas

PSDB
José MaranhãO

PDT
André Benassi Rubens Bueno
Cid Carvalho (pMDB) Wilson Moreira Beraldo Boaventura Junot Abi-RamiaOsório Santa Cruz (pDC) Clóvis Assis 1 vaga

PT José Carlos Coutinho

PDS
Adão Pretto Pedro ToneIli
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS) Aécio de Borba Djenal Gonçalves

Carlos Azambuja Fetter Júnior
PTB

PSDB
Augustinho Freitas Wilson Cunha

, Roberto Torres Antonio FaIeiros Luiz Pontes
Jabes Ribeiro Oswaldo Stecca

PDC João Batista Motta

Melquiades Neto Samir Tannús
PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino Costa Wilmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
Josê Elias Carlos Virgl1io Pinheiro Landim (pMDB)

PDC
Josê Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes
João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu lha Paulo Silva

PlR PT

Osvaldo Reis Pascoal Novais Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PTB

Sêrgio Guerra Luiz Moreira Paulo Heslander
PST Matheus Iensen

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

1 vaga
PlR

PRS Nobel Móura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Secretârio: Josê Maria de Andrade Córdova
Ariosto Holanda

Ramal: 6978/6979/6981 PST
Reuniões: 4"8 e 5"8 feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (pMDB)

PCB
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP) Roberto Freire1° Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (pT-AP)
Z' Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP) Suplentes
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Bloco Cesar Bandeira Luis Eduardo

Cêsar Souza Paulo Marinho
Angelo Magalhães JerOnimo Reis Dêlio Braz Pedro Irujo
Arolde de Oliveira Josê Mendonça Bezerra Gilson Machado Renato Johnsson
Carlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto Ruben Bento
Eraldo Trindade Maurício Calixto PMDBFausto Rocha Pinga Fogo de Oliveira
George Takimoto 1 vaga João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMDB Manoel Moreira Tidei de Lima

4 vagas

Aluizio Alves Henrique Eduardo Alves PDT
AntOnio Britto Laprovita Vieira Carlos Cardinal Edson Silva
Domingos Juvenil Luiz Tadeu Leite Edi Siliprandi Nelson Marquezelli
Eliel Rodrigues Nelson Proença PDS
Hagahús Araujo Roberto Valadão Daniel Silva Josê Teles

PDT Gerson Peres Ruberval Pilotto
Beto Mansur Jore Vicente Brizola Ibrahim Abi-Ackel
Cidinha Cam s L sâneas Maciel



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho Alano de Freitas Mendes Ribeiro
Flávio Arns Jackson Pereira João Natal Nelson Jobim

PT João Rosa Nilson Gibson
José Dutra Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Luiz Clerot Ulysses Guimarães
José Genofno Sandra Starling José Thomaz Nonõ

PTB
Luiz Carlos Santos

PDT
Aldir Cabral Paulo de Almeida Dércio Knop Sérgio Cury
Gastone Righi Edi Siliprandi Vital do Rêgo

PDC Francisco Evangelista

Samir Tann6s PDS

PL
Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana

Flávio Rocha Robson Tuma Gerson Peres

PSDB
PTR

Eurides Brito Mário de Oliveira
Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)
Jutahy J6nior Sigmaringa Seixas

PSB
Moroni Torgan

PT
Roberto Franca

PST Edésio Passos José Genofno
Hélio Bicudo Sandra Starling

José Felinto PTB

PCdoB Carlos Kayath Mendes Botelho
Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga
PDC

PCB José Maria Eymael Rodrigues Palma (pTB)

Sérgio Arouca PL
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Irani Barbosa Wilson Müller (pDT)
Ramal: 6906/6907/6908/6910 Robson Tuma
Reunião: 4"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

PTR
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO Benedito Domingos Wanda Reis

PSB
Presidente: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB)

Luiz Piauhylino1° Vice-Presidente: Dep. João Rosa (pMDB-MG)
2" Vice-Presidente: Dep. Vital do Rêgo (PDT-PB) PST
3° Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI) Pedro Valadares

Titulares pedoB

Haroldo Lima
Bloco Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
Átila Lins Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Freire J6nior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel José Burnett Ruben Medina
Messias Gois Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Alberto Goldman Jurandyr Paixão Bloco
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite
Ary Kara Neif Jabur Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Edivaldo Motta Nestor Duarte Freire Júnior Maruli Guimarães
Felipe Neri Ubiratan Aguiar João Maia Orlando Bezerra
João Henrique Valter Pereira José Carlos Vasconcelos 1 vaga

PDT PMDB
Aroldo Goes Edésio Frias

Rita CamataBeth Azize Liberato Caboclo Antonio de Jesus
Eden Pedroso Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS J6rio de Barros 1 Vaga

Delfim Netto Roberto Campos PDT
João de Deus Antunes Vasco Furlan
Marcelino Romano· Machado Beth Azize Regina Gordilho

Edson Silva
PSDB

Edmundo Galdino Osmânio Pereira PDS
Fábio Feldmann Paulo Silva Aécio Neves (PSDB) 1 vaga
Magalhães Teixeira Amaral Netto

PT PSDB

Agostinho Valente José Dirceu Fábio Feldmann Marco Penaforte
João Paulo Pedro ToneIli Tuga Angerami

PT
PTB

José Cicote Valdir Ganzer
Cardoso Alves Roberto Jefferson
Edison Fidelis Roberto Torres PTB

Aldir Cabral Hilário Coimbra
PDC

PDC
Francisco Coelho Jair·Bolsonaro

Nan Souza (pST)
PL PL

Getúlio Neiva Ricardo Izar WeIlington Fagundes
José Augusto Curvo

PTR
PTR Mário Chermont

Reditário Cassai Mário Chermont PSB

PSB Uldurico Pinto

Miguel Arraes PV

PST Sidney de Miguel

Luiz Carlos Hauly Suplentes

PCdoB Bloco

Renildo Calheiros Arno Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

Secretária: Hilda de Sena Correia Wiederhecker Paulo Octávio U Gomes da Rocha
Ramal: 6922 a 6925 Pedro Corrêa l.vaga
Reuniões: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 1. Ricardo Murad
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PMDB

MEIO AMBIENTE E MINORIAS Alano de Freitas 5 vagas

Presidente: Dep. Tuga Angerami (pSDR-SP) AIoizio Santos

1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE) PDT
Z' Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (BlOCO-MS) José Vicente BOrizola Paulo Portugal
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra

PT PL
Benedita da Silva Josê Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

PTB PlR
Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avenir Rosa Célio de Castro

PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)
PlR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro 4ngelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Atila Lins Vadão Gomes
Josê Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
RamaI: 6930/6931 Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚSnuA E COMÉRCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Eduardo Mascarenhas Luiz Girão
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) Francisco Evangelista
2? Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PlR-SP) Basllio Villani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti Josê Serra Saulo Coelho
Ézio Ferreira Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Alberto Goldman João Almeida Felix Mendonça Paulo Heslander
Edivaldo Motta José Belato
Felipe Neri Lázaro Barbosa PDC
Gonzaga Mota Lúcia Vânia Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle
Marino Clínger PlR

PDS João Colaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST
Ernani Viana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT RamaI: 7024 a 7026

Jaques Wagner Vladimir Palmeira Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das

José Fortunati
Lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS)
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - GO)
'lO Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (pMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (pTR - MA)

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

AntOnio Bárbara Orlando Pacheco
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Heráclio
Camilo Machado Ronivon Santiago
Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti
Euclydes Mello

PMDB
Adelaide Neri Renildo CalheirosffcJC do B)
Aécio de Borba (PDS) Ron do Perim
Hermfnio Calvinho Ubiratan Aguiar
João Henrique

PDT
Eduardo Mascarenhas 1 vaga
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin Maria Valadão
Celso Bernardi

PSDB

Artur da Távola Osmânio Pereira
Flávio Arns

PT
Florestan Fernandes Raul Pont
Paulo Delgado

PTB
Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel Castro
Mussa Demes

José Lourenço

Paulo Hartung

Sérgio Gaudenzi

Luís Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sérgio Naya
Wilson Campos

PDT

PDS

PSDB

PDT
Carrion Júnior Vital do Rêgo
Regina Gordilho

PDS
Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando Carrion

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hélio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PST
Nelson Trad Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
Wilmar Peres

PTR
Eurides Brito

PSB
Célio de Castro

PST
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/7010/7013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário 15.

Basílio VilIani
Delfim Neto

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
'lO Vice-Presidente: Dep. Basílio VI1lane (pDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

Titulares
Bloco

Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia

PMDB

Benito Gama
César Souza
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João Carlos Bacelar

zaire Rezende Jackson Pereira
4 vagas José Serra

Luiz Dantas
Marilu Guimarães

Murilo Pinheiro
Paulo Manso Romano

Titulares
Bloco

PTR

PST

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
João Alves
José Mendonça Bezerra

Álvaro Valle

Maria Luiza Fontenele

Costa Ferreira

José Unhares (PSDB)

PSB

PL

PDC

Suplentes

Bloco

PMDB

João Teixeira (PL)

Derval de Paiva
José Luiz Clerot



PT COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Alofzio Mercadante José Dirceu
Geddel Vieira Lima (pMDB) Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)

PTB
1° Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (pMDB-SP)
Z' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Félix Mendonça José Elias 3°Vice-Presidente: Dep.José Ulisses de Oliveira (pRS-MG)
PDC

Paulo Mandarino Pedro Novais Titulares

PL Bloco

F1ávio Rocha 1 Vaga Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos
PTR Aracely de Paula Murilo Pinheiro

Carlos Camurça Aroldo Cedraz Ruben Bento
Elísio Curvo Sérgio Barcellos

PSB
PMDBSérgio Guerra

PST Eduardo Moreira Marcos Lima

Luiz Carlos Hauly Gilvan Borges Olavo Calheiros

Suplentes José Geraldo Pedro Tassis
Marcelo Barbiere

Bloco PDT
Augusto Farias José Carlos Vasconcelos Paulo Ramos Vivaldo Barbosa
Cleto Falcão Roberto Magalhães 1 Vaga
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimoto Tourinho Dantas PDS
Jerônimo Reis 1 vaga Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

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

PMDB PSDB
Gonzaga Mota Nelson Jobim Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hélio Rosas Robson Paulino
Llícia Vânia 3 vagas PT

PDT Agostinho Valente Alcides Modesto

Eden Pedroso Valdomiro Lima PTB
Miro Teixeira

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)
João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB Avenir Rosa
Rose de Freitas Wilson Moreira
Sérgio Machado PL

Getúlio Neiva

PT PlR
Laire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo Marcelo Luz Pascoal Novaes

PTB
PRS

José Ulisses de Oliveira
Anibal Teixeira Matheus Iensen PPS

PDC
José Maria Eymael Marcos Medrado João Fagundes (pMDB)

PL
João Teixeira Nelson Bornier Suplentes

PTR Bloco
Marcelo Luz

PSB Alacid Nunes Maviael Cavalcanti
Luiz Piauhylíno Jonas Pinheiro Otto Cunha

PST José Carlos Aleluia Vicente Fialho
Romero Filho José Reinaldo Werner Wanderer

Secretária: Maria Linda Magalhães PMDB
Aloisio Vasconcelos Lázaro Barbosa

Ramal: 6959/6900/6989 Herminio Calvinho Mauro Miranda
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5. Jorge Tadeu Mudalen Nfcias Ribeiro



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
1 vaga Marcia abilis Vian Jayme Santana Paulino acero deVansconcelos

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Annibal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes PDC
Francisco Coelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário Coimbra PL

Diogo Nomura
PDC

Melquiades Neto PlR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PlR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira Campos

José Aldo (pDC)

PPS Suplentes

Marcos Lima (pMDB)
Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas BOas
Antonio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 2l. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇóES PMDB
EXTERIORES

Geddel Vieira Lima Osvaldo Melo (PDS)

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM) Jooo Rosa Ulysses Guimarães

1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP)
Murilo Rezende Virmondes Cruviel

20 Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA) 1 Vaga

3°Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (pDC-TO PDT
Amaury Müller VIvaldo Barbosa

Titulares
Sérgio Cury

PDS
Bloco Adylson Motta José Lourenço

Antonio Ueno Ney Lopes PSDB
Cleto Falcão Osvaldo Coelho Aécio Neves Jutahy Júnior
Leur Lomanto Paulo Octávio João Faustino
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Aloisio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antonio Carlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thame (PSDB) Neife Jabur PDC
Ary Rara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edésio Frias Mendonça Neto PlR
Haroldo Sabóia Salatiel CarvalhoPDSi DjeD.al Gonçalves José Teles



PSB
Uldurico Pinto

PCdoB

Suplentes
Bloco

PL

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÁO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Milller (PDT-RS)
2" Vice-Presidente: Dep.Dêlio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. Josê Carlos Sabóia (PSB-MA)

.Titulares
Bloco

Arnaldo Faria de Sá
Ciro Nogueira
Iberê ,Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

PMDB

Antonio Britto
Eduardo Moreira
Nelson Proença
Rita Camata

PDT

Cidinha Campos
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin

Jório de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed
Josê Linhares

PT
Chico Vigilante

PTB
Fâbio Raunheitti

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Aldo Rabelo

Secretária: Andrêia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reuniões: 3"8, 4"8 e 58 feiras, 10:00. Plenário 2

COMISSÁO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep.Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - CE
2" Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares

. Bloco

Everaldo de Oliveira Paulo Duarte
Fátima Pelaes Pedro Correa
Heitor Franco Renato Johnsson
Ivânio Guerra Rivaldo Medeiros
Josê Egydio

PMDB

Armando Costa Nilton Baiano
Euler Ribeiro Sêrgio Arouca (PCB)
Jorge Tadeu Mudalen Valter Pereira
Maurnio Ferreira Lima

PDT
aóvis Assis Paulo Portugal
liberato cabloco

PDS
Cêlia Mendes Teresa Jucá
João Rodolfo

PSDB
Antonio Faleiros Geraldo Alckmin Filho
Elias Murad

PT
Eduardo Jorge João Paulo

·PTB
Joaquim Sucena Roberto Jefferson

PDC
Eduardo Matias Jandira Feghali (pC do B)

PL
Josê Augusto Curvo

PlR

Salatiel carvalho

PSB
Jamil Haddad

.~.'

PST

Delcino Tavares

Avelino Costa

B. Sâ

Josê Carlos Sabóia

Aldo Rebelo (pc' do B)
Dêlio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

PlR

PSB

PST

Jairo Carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

1 vagas

Marino Clinger

Osvaldo Bender

Marco Penaforte

Luci Choinacki

Luiz Moreira

Osório Santa Cruz

Josê Burnett
Luis Eduardo

Sé Gomes da Rocha
1 vaga





PT
Carlos Santana
Ernesto Gradella

Nilmário Miranda Jonival Lucas
Ricardo Moraes

PDC

PL
Sérgio Brito

PlB
Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
José Felinto (pS1)

PTR

Paulo de Almeida

Marcos Medrado

Nelson Bornier

André Benassi (PSDB)

Alberto Haddad

Maria Luiza Fontenele

Francisco Silva

1 vaga

PTR

PSB

PST

PCdoB

PCB

Maurfcio Campos

Carlos Camurça

João Colaço

Roberto Franca

Carlos Scarpelini

PSB

PST

Osvaldo Reis Roberto Freire

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 14.
PCdoB

Leopoldo Bessone (pMDB)
PCB

Augusto Carvalho

Suplentes
Bloco

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo (pL - M1)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)
2" Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (pTB - RJ)
30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE)

Antonio Barbara
Aracely de Paula
Carlos Roberto Massa
Elfsio Curvo
Jorge KhouCy
José Egydio

José Múcio
José Santana de Vasconcellos

Osório Adriano
Ronaldo Caiado

Sandra Cavalcanti
1 vaga

PMDB

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Átila Lins
Edmar Moreira
Luciano Pizzatto

PMD.B

Odelmo Leão
Orlando Bezerra

Paes Landim
Roberto Magalhães

Eduardo Moreira
Eliel Rodrigues
Etevalda Grassi de Menesses
Mauri Sérgio

PDT
Beto Mansur
Dércio Knop

Nilton Baiano
Pinheiro Lanim

4 vagas

Mendonça Neto
1 vaga

Antônio de Jesus
Btevalda Grassi de Menezes
João Fagundes

PDT

Maurfcio Campos (PL)
Paulo Ramos

Marcelo Barbieri
Mário Martins

Maurílio Ferreira Lima

Wilson Müller

PDS

Carlos Virgfiio
João Rodolfo

Maria Valadão
Prisco Viana Carlos Virgfiio

Fábio Meirelles

PDS

Fernando Carrion

Koyu Iha
Moroni Torgan

Eduardo Jorge
José Cicote

PSDB

Paulino Cfcero de Vasconcelos
Vitório Medioli Moroni Torgan

PT

Hélio Bicudo
Paulo Paim

Paulo Rocha

PSDB

PT

PTB

Rose de Freitas

José Dirceu

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

PlB
Mendes Botelho

Aldir Cabral

Mauro Borges
PDC

Francisco Rodrigues



BLOCO PARLAMENTAR
Suplentes

Fetter Júnior
Roberto Campos

Rodrigues Palma

Paulo Bernardo

Pauderney Avelino

Jones Santos Neves

Basílio VilIani
Daniel Silva

Gilson Machado
.Paes Landim

Roberto Magalhães

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

PDS

PDT

PTB

. PT

PDC

PL

PMDB

Jackson Pereira

Paulo Mandarino

COMISSÁO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO n, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITEs NA CAS~RELATIVOS À
REGULAMENTACÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIÀO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benit:> Gama
Vice-Presidente: Deputado Jo86 Lourenço
Relator: Deputado César Maia

Titulares

Josê Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB
Antônio Carlos M. Thame

Paulo Hartung

Cêsar Maia
Josê Dutra
Josê Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

Beraldo Boaventura
Carrion Júnior

PL
Nelson Bornier Valdemar Costa

Secretário: Antonio Ferna~do Borges Manzan
Local: Anexo 11 - S/10 - Mezanino
Telefone: 311-7052

PDS
Aécio de Borba Osvaldo Melo
Celso Bernardi Ruberval Pilotto

PSDB
Artur da Távola Jorge Uequed

PTB
Onaireves Moura Paulo Almeida

PT
Sandra Starling Josê Fortunati

PDC
Leomar Quintanilha Sérgio Brito

Benito Gama
Elísio Curvo

. Ézio Ferreira
Francisco Dornelles
Josê Múcio Monteiro

Antônio Britto Gastone Righi
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rollemberg Josê Fortunatti
Ronivon Santiago

J086 Vicente Brizola
Paulo Portugal Ricardo Izar

Alacid Nunes
Carlos Roberto Massa

Simão Sessim
Raul Belêm

PDT

PMDB

Beto Mansur
Paulo Ramos

Aloísio Vasconcelos
Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidei de Lima

PL
Maurício Campos

PlR
Salatiel Carvalho

PSB
Álvaro Ribeiro

Suplentes
Bloco

Abelardo Lupion Heitor Franco
Arolde de Oliveira Raul Belêm
Evaldo Gonçalves 3 vagas

PMDB
Cid Carvalho Ivo Mainardi
Euler Ribeiro Luiz Henrique
Hermínio Calvinho Pinheiro Landim

PDT
Carrion Júnior 1 Vaga
Giovanni Queiroz

PDS
Carlos Azambuja Telmo Kirst
Osvaldo Bender

PSDB
Paulo Silva Wilmar Peres (PL)

PT
Josê Genoíno Paulo Delgado

PTB
Annibal Teixeira Fábio Raunheitti

PDC
Mauro Borges

PL
Robson Tuma

PlR
Marcelo Luz

PSB
Roberto França
Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 6998(7001/7002

BLOCO PARLAMENTAR
Arnaldo Faria de Sá
Benito Gama
Eraldo Tinoco
Josê Moura

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE lIINSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID~CIASlI.

Presidente: Deputado AÉCIO DE BORBA (PDS)
10 Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO)
'}.O Vice-Presidente: Deputado TID~I DE LIMA (PMDB)
Relator: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDB) .

Titulares Suplentes



Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066/7067/7052
Secretário: Sílvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIALPARA PROFERIRPARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991...l. QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RELATNOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO

Presidente: Deputado Alberto Goldman
1° Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
20 Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

José Dirceu

Paulo Hartung

Adylson Motta
Prisco Viana

Beta Mansur
Sérgio Gaudenzi

Antônio Britto
Mauro Miranda

Pinheiro Landim
Rita Camata

~ário Chermont

Alacid Nunes
Cleonâncio Fonseca (PRN)

Nan Souza
Waldir Guerra

PT

PDS

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Daniel Silva (PRN)
Sandra Starling
Roberto Magalhães
Roseana Sarney

Miro Teixeira
José Vicente Brizola

José Lourenço
Osvaldo Melo

Israel Pinheiro (PRS)
Luiz Carlos Santos
Maurílio Ferreira Lima
Ulysses Guimarães

João Mendes

José Genoíno

Jutahy Júnior

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

César Bandeira
Paes Landim
Elísio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PDT

PMDB

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Otto Cunha

Alberto Goldman
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

PL
Valdemar Costa João Mellão Neto

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde Ilviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÁO N° 51/90

Presidente: Ulysses Guimarães
1° Vice-Presidente: Israel Pinheiro
ZO Vice-Presidente: Jutahy Júnior
Relator: Roberto Magalhães

PDS
Sérgio Brito

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

PDC

BLOCO PARLAMENTAR

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

Jairo Azi

PL

Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Sl1vio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado José Dutra ... "
1° Vice-Presidente: Deputado Germano-Rigotto
2° Vice-Presidente: Deputado José Lourenço "
3D Vice-Presidente: Deputaçlo ,Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anísio

PMDB

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
Luís Roberto Ponte

Jutahy Júnior
Paulo Silva

João Mendes

Jaques Wagner

José Maria Eymael

Clóvis Assis
Paulo Ramos

Francisco Diógenes
José Teles

Carrion Júnior
Ilberato Caboclo

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

PT

Cardoso Alves

PDC

PTB

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

Roberto Balestra

Sandra ~tarling



Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me-
zanino. .
Secretário: Sl1vio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PRdFÊR.IR.'
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À .

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991., QYE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSJITUIÇAO FEDERAL·

(DESREGULAMENTAÇAO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurllio Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
2" Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

PDS

PDT

PMDB

Suplentes
PTB

Paulo Heslander

PT

Paulo Bernardo

PDC

Roberto Balestra

PL

Ribeiro Tavares

José Maria Eymael

Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCmDADES INDíGENAS" .

Presidente: Deputado Domingos Juvenil .
1° Vice-Presidente: Deputado Joao Fagundes
2" Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares Suplçntes

BLOCO PARLAMENTAR

Vladimir Palmeira

Elísio Curvo AlacidNunes
Luciano Pizzato

..
'Átila Lins

Ruben Bento George Takimoto
Sêrgio Barcellos Heitor Franco
Tadashi Kuriki Tony Gel

PMDB

Domingos Juvenil Armando Costa
João Fagundes Euler Ribeiro
Valter Pereira Hermfnio Calvinho
zaire Rezende Mauri Sérgio

PDT

Beth Azize Aroldo Góes
Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS

Maria Valadão ÂngelaAmim
Teresa Jucá Célia Mendes

PSDB
Fábio Feldmann Edmundo Galdino
Thga Angerami Osmânio Pereira

PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PT

Louriyal Freitas Ricardo Marias
PDC

Avenir Rosa Pauderney Avelino

Vladimir Palmeira

Edson Fidélis

Aroldo G6es
Beth Azize

Eduardo Moreira
Hermfnio Calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Lima

José Maria Eymael

Roberto Campos
Francisco Di6genes

Jackson Pereira

Jones Santos Neves

Titulares

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Wagner Nascimento

Carlos Alberto Campista
Dêrcio Knopp Cardoso Alves

PT

PL

PDS

PDT

PDC

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSDB

Francisco Coelho

Gastone Righi

Carrion Júnior
Mendonça Netto

Fábio Meirelles
Roberto Campos

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

Aloízio Mercadante

Delfim Netto
Josê Lourenço

Flávio Rocha

Paes Landim
Renato Johnsson
Ney Lopes
Paulo Marinho

Luiz Tadeu Leite
Maurflio Ferreira Lima
Nelson Proença
Waiter Nory

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Adroaldo Streck Vitt6rio Medioli



PL PMDB

PSB

José Carlos Sabóia Uldurico Pinto
~ -- .."- _.~-

Serviço de Comissôes Especiais - Anexo II - Sala 10 - Me
zanino
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Ramal: 7069

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°, 60 E "lO DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Fávio Rocha José Augusto Curvo João Henrique
Alofzio Santos
Renato Vianna
Tidei de Lima

Carrion Júnior
Valdomiro Lima

José Diogo
Prisco Viana

Magalhães Teixeira

Onaireves Moura

PDT

PDS

PSDB

PTB

Jurandir Paixão
Luis Soyer

Mário Martins
Pedro Tass~s

Elio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

José Lourenço
Telmo Kirst

Aécio Neves

Carlos Kayath

Edésio Passos

Samir Tannus

PT

PDC

PL

Maurício Campos Wellington Fagundes

Serviço de Comissôes Especiais - Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066

Osório Santa Cruz

Sandra Starling

Antônio Ueno
Leur Lomanto

Sérgio Barcellos
Paulo Octávio

BLOCO PARLAMENTAR
Zé Gomes da Rocha
Osvaldo Coelho
Paulo Marinho
Pedro Valadares

Presidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
2" Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos

Titulares Suplentes
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