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1- ATA DA 166' SESSÃO, SOLENE, MATUTINA,
DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA DA 49' LEGISLATURA
EM 29 DE OUTUBRO DE 1992

I - Abertura da Sessão
II - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N~ 124/92 - Da Senhora Deputada Eurides Brito,
Líder do PTR, indicando o Deputado Valdenor Guedes'
para integrar a Comissão de Defesa Nacional.

N~ 51/92 - Do Senhor Deputado Gilson Machado,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, solicitando apensação do PL n9 2.917/92 ao PL n9

4.580/90.
N? 53/92 - Do Senhor Deputado Gilson Machado,

Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, solicitando apensação dos projetos que especifica.

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Nan Souza, solicitando a reti
rada da emenda que apresentou ao PL n9 515-A/91.

- Do Senhor Deputado Hélio Bicudo, requerendo
a retirada das emendas que apresentou ao PL n9 515-A/91.

- Do Senhor Deputado Germano Rigotto, requeren
do a retirada das emendas que apresentou ao PL n?
515-A/91.

- Do Senhor Deputado Jurandyr Paixão, requerendo
a retirada da emenda que apresentou ao PL n? 515-A/91.

- Do Senhor Deputado Jabes Ribeiro, solicitando a
retirada das Emendas oferecidas ao substitutivo ao PL nQ

515-A/91.
- Do Senhor Deputado Benedito Domingos, reque

rendo a retirada da Emenda de Plenário por ele apresen
tada ao PL nQ 515-A/91.

- Do Senhor Deputado Ivo Mainardi, requerendo
a retirada das emendas que apresentou ao PL n? 515-A/91.

- Do Senhor Deputado José Maria Eymael, reque
rendo a retirada de tramitação do PL n? 2.852/92, de sua
autoria.

Proposta de Fiscalização e Controle n? 58, de 1992
(Do Sr. Haroldo Lima) - Solicita que a Comissão de

Economia, Indústria e Comércio requeira ao Tribunal de
Contas da União a realização de fiscalização no Programa
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei n? 8.031,
de 13 de abril de 1990, e dá outras providências.

Recurso nQ 8, de 1990 (Contra parecer terminativo
de Comissão) (Do Sr. Rosário Congro Neto) - Requer,
na forma do art. 144, ele artigo 132, § 2?, do Regimento
Interno, que seja apreciado pelo Plenário o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 3.878, de 1989.

Recurso nQ 13, de 1991 (Contra decisão da Presidência
em questão de ordem) (Do Sr. Paulo Ramos e outros 2)
- Requer seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação sobre debsão de questão de ordem do Sr.
Nelson Jobim, quanto à tramitação do Projeto de Lei n?
824/91, proferida na sessão de 14 de agosto de 1991; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, contra o voto do Sr. Paes Landim, pelo conhecimento
e, no mérito, pelo seu acolhimento.

Recurso n? 47, de 1992 (Contra declaração de prejudi
cialidade) (Do Sr. Marcelino Romano Machado) - Re
quer, nos termos do art. 164, § 2Q, do Regimento Interno,
a manifestação do Plenário sobre a prejudicialidade da
Proposta de Emenda à Constituição n? 76/91.

Recurso n? 48, de 1992 (Contra a decisão conclusiva
de Comissão) (Do Sr. Odelmo Leão e outros) - Requer,
na forma do § 29 do art. 132 do Regimento Interno, que
o Projeto de Lei n9 1.458, de 1991, seja apreciado pelo
Plenário.

Recurso n? 82, de 1992 (Contra parecer terminativo
de comissão) (Do Sr. Daso Coimbra) - Requer, na forma
do art. 144, c/c art. 132, § 2?, do Regimento Interno, que
o Projeto de Lei n? 3.528, de 1989, seja apreciado pelo
Plenário, quanto à sua constitucionalidade, em face do
parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

Recurso nQ 83, de 1992 (Contra parecer terminativo
de Comissão) (Do Sr. Daso Coimbra) - Requer, na forma
do art. 144, c/c art. 132, § 2?, do Regimento Interno, que
o Projeto de Lei n9 3.637, de 1989, seja apreciado pelo
Plenário, quanto à sua constitucionaldiade, em face do
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parecer contrário da Comissão de' COnstituição e Justiça
e de Redação.

Projeto de Resolução n9 125, de 1992 (Do·Sr. Wilson
Müller) - Denomina "Salão Ulysses'Guimarães" o Salão
Verde da Câmara dos Deputados.

Projeto de Lei n9 3.245, de 1992 (Do Sr. Osório Adria
no) - Dispõe sobre o condomínio em "shopping-centers".

Requerimento de CPI n9 27, de 1992 (Dos Srs. Depu
tados José Vicente Brizola e Carrion Júnior) - Requer
a criação de CPI destinada a investigaras irregularidades
de liberação de verbas por parte da Fundação Banco do
Brasil.

IV - Homenagem
PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Homenagem aos

90 anos de nascimento do poeta Cados Drummond de
Andrade. ' ,

CÉLIO DE CASTRO, SIGMARINGA SEIXAS,
MAURÍCIO CALIXTO, ZAIRE REZENDE, ARTUR
DA TÁVOLA, PAULO DELGADO, JOSÉ MARIA
EYMAEL - Homenagem aos 90 anos de nascimento do
poeta Carlos Dummond de Andrade. ,

PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Agradecimentos
da Mesa aos presentes na sessão de homenagem aos 90
anos de nascimento do poeta Carlos Drummond de An
drade.

V - Encerramento

1- ATA DA 167~ SESSÃO DA 2~SESSÃO LEGISLA
TIVA DA 49~ LEGISLATURA EM 29 DE OUTUBRO DE
1992

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente

IV - Pequeno Expediente

LÚCIA BRAGA - Situação sócio-econômica brasi
leira.

PAULO PAIM - Aprovação pela Casa da discussão
em regime de urgência urgentíssima de projeto de lei sobre
política salarial.

ALDIR CABRAL - Inviabilização do sistema de
consórcios no País. Realização pela Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro de sessão solene em homena
gem a profissionais de imprensa.

EDUARDO JORGE - Objeções do PT ao Plano
de Carreira dos servidores da Casa. Documento preparado
nelo PT. PPS. PDT. PSB e PSDB. referente à Medida

ERNESTO GRADELLA - Sustação da tramitação
de propositura de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, Joaquim Roriz, relativamente à criação de Progra
ma Especial de Conversão da Dívida Fiscal em Investi
mentos. Urgente necessidade da discussão pelo Congresso
Nacional da política salarial do País.

CARDOSO ALVES - Reforma tributária.
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Criação pelo Governo

Federal de programa especial de remédios populares.
RENILDO CALHEIROS - Problemática das men

salidades escolares no País.
WALDIR PIRES - Crise social brasileira.
EURIDES BRITO (Como Líder) - Realização na

Comissão de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente
e Minorias de audiência pública relativa à propaganda dos
cartões de crédito.

WILSON CAMPOS - Encaminhamento à Mesa de
requerimento para transformação do gabinete parlamentar
n9 506 no Memorial Ulysses Guimarães.

SIDNEY DE MIGUEL - Homenagem póstuma de
líderes indígenas caiapós ao Deputado Ulysses Guimarães.
--1> CÉLIO DE CASTRO (Como Líder) - Posiciona
mento do PSB em relação à "Lei sobre a Democracia
em Cuba", assinada pelo Presidente norte-americano
George Bush.

FÉLIX MENDONÇA - Necessidade de recuperação
pelo Governo Federal da BR-101 no trecho Ubaitaba 
Rio Jequitinhonha, no Estado da Bahia.

JOSÉ CARLOS ALELUIA - Transcurso do 19 ani
versário de promulgação da Lei n° 8.248, que dispõe sobre
o fim da reserva de mercado do setor de informática.

JOSÉ GENOÍNO - Agravamento da crise social bra-
sileira. .

PAULO RAMOS - Presença nas galerias de visitan
tes do Amparo Santa Cruz, do Município de Orionópolis,
Estado do Rio de Janeiro. Contestação do orador à defesa
do Presidente Fernando Collor no processo a que responde
por crime de responsabilidade.

CARDOSO ALVES (Pela ordem) - Prorrogação do
prazo para entrega de declaração do cadastramento rural
do Incra.

RUBEN BENTO - Falecimento do pecuarista Ernes
to Costa, de Normandia, Estado de Roraima.

MUNHOZ DA ROCHA - Artigo "TV e violência",
publicado no Jornal do Brasil. "
-::t>BETO MANSUR - Artigo "Ratos definham com
eliP.'ta elo homem pahiTll". ollhlicado 00 iornal Folha de
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JOSECARLOS SABÚIA - Necessidade da imediata
definição de políticas públicas pelo Governo Itamar Fran
co.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convocação
dos Deputados a plenário para apreciação da Ordem do
Dia.

NICIAS RIBEIRO - Atuação da Justiça Eleitoral
,no País.

JOÃO FAGUNDES - Nomeação do Delegado
Amaury Aparecido Galdino para a Secretaria da Polícia
Federal.

LEOMARQUINTANILHA - Solicitação de apoio
ao projeto de lei elaborado pelo orador sobre alteração
da Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 19 e 29 graus.

VICTOR FACCIONI - Conveniência da regulamen
tação da Lei n9 8.436, de 1992, relativa ao Programa de
Crédito Educativo.

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Crise no setor
metalúrgico do Estado da Bahia. Aprovação pelo Con
gresso americano da Lei Torricelli, que proíbe as empresas
subsidiárias de companhia norte-americana estabelecerem
relação comercial com a República de Cuba.
-.....~ JABES RIBEIRO - Conveniência de convocação
dos Deputados a plenário para apreciação da Ordem do
Dia. Ampliação pelo Presidente George Bush, dos Estados
Unidos da América do Norte, do embargo comercial im
posto a Cuba.

HILÁRIO BRAUN - Inconveniência da instalação
de CPI para investigar a atuação da Caixa Econômica Fe
deral.

ELIAS MURAD - Transcurso do 81~ aniversário
de fundação da Faculdade de Farmácia da Universidade
Federal de Minas Gerais.

NICIAS RIBEIRO (Pela ordem) - Anúncio de enca~

minhamento à Mesa de proposta de emenda à Constituição
relativa à Lei Orgânica dos Municípios.

ÉLIO DALLA-VECCHIA - Transcurso do Dia do
Funcionário Público.

CARLOS LUPI - Repúdio do orador a matéria vei
culada pela TV Globo sobre reunião da Comissão Execu
tiva Nacional do PDT.

JOÃO MENDES - Retrospecto da campanha do
orador à Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

SOCORRO GOMES - Inconveniência da extinção
da Fundação do Bem-Estar Social do Pará. Homenagens
da oradora ao poeta Carlos Drummond de Andrade.

PASCOAL NOVAIS - Dificuldades de suplemen-

ALANO DE FREITAS - Criação pelo Governo Fe
deral do Programa de Abastecimento Alimentar.

PAULO SILVA ~ Adoção de medidas de combate
à desnutrição no País ... '

NEY LOPES - Sugestão de conversão de parcela
da dívida extemabrasileira em ações de empresas estatais
em proce~so deprivatização.

JOSE MARIA EYMAEL - Problemática do menor
abandonado.

WERNER WANDERER - Orçamento Geral d,a
União para 1993. , '

JONI VARISCO - Reforma fiscal.
OTTO CUNHA - Apelo ao Ministério da Fazenda

em favor do pagamento aos agricultores de valores relativos
ao Proagro vencidQ. ,

LUIZ CARLOS HAULY - Artigo publicado no Jor
nal do Brasil sobre o Deputado Ulysses Guimarães.

OSVALDO MEI,D - Apoio do orador ao Prefeito
Rui Corrêa, de Santarém, Estado do Pará.

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Críticas à adoção
dos contratos coletivds de trabalho no País.

PEDRO TONELLI - Necessidade de agilização da
concessão de aposentadoria a trabalhadores rurais.

RITA CAMATA - Críticas à importação de café
tipo Conilon da Costa do Marfim.

PAULO BERNARDO - Reajuste nas prestações
dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.

FÁTIMA PELAES - Escalada da violência no País.
WALTER NORY - Participação do orador na CPI

que apura irregularidades no processo de privatização da
Vasp.

JACKSON PEREIRA - Conveniência de celeridade
na tramitação do projeto de lei de iniciativa do Tribunal
de Contas da União sobre o Quadro Próprio de Pessoal
da Secretaria do órgão.

ULDURICO PINTO -Irregularidades nas eleições
municipais em Teixeira de Freitas, Estado da Bahia.

WELLINGTON FAGUNDES - Conveniência da
aprovação de proposta de emenda constitucional que altera
o art. 29 da Constituição Federal.
-i>MARCELO BARBIERI - Críticas à sanção pelo
Presidente George Bush da "Lei Torricelli", relativa a reta
liações do Governo norte-americano contra países que
'mantiverem relações comerciais com Cuba.

V - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: CIDINHA CAMPOS,

HÉLIO ROSAS, ERNESTO GRADELLA, HAROLDO
-- -_. ------_ .. _-!.- --- ----- _ .......... -
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JONAS PINHEIRO - Reativação da hidrovia Para
guai-Paraná.

VII - Comunicações Parlamentares

CHICO VIGILANTE - Desemprego no País. Greve
dos professores da rede pública do Distrito Federal.

MENDONÇA NETO - Posicionamento do PDT em
relação à postulação de cargos de segundo e terceiro esca
lões nas administrações federal e estadual. Críticas à no
meação do Delegado Amaury Aparecido Galdino para a
Secretaria da Polícia Federal.

JOSÉ CARLOS ALELUIA - Críticas às declarações
do Presidente da Eletrobrás, Eliseu Rezende, sobre a cons
trução da hidrelétrica de Xingó.

VIII - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerações: Adrianne Giannetti Nelson de Senna

Nogueira Batista, Maria Auxiliadora Olimpio G. Hac
kradt, Fernando Luis Brito da Silva.

b) Nomeações: Adrianne Giannetti Nelson de Senna
Nogueira Batista, Maurilio Penna Groba, Robson Luiz
Fialho Coutinho.

c) Designações: Maria do Socorro Fernandes e Edson
Batista do Nascimento.

3 - ERRATA DA PRESIDÊNCIA

COMISSÕES
4- ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, 19~ reunião
(ordinária), em 28-10-92.

b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, Termo de Reunião, em 28-10-92, Termo de Reu
nião, em 29-10-92.

c) CPI - Violência contra a Mulher, 8~ reunião, em
2-9-92, 9~ reunião, em 3-9-92.

5 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Minas e Energia, n9 8/92, em 28-10-92.

6 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Finanças e Tributação, n" 12/92, em

29-10-92.

7- MESA

8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

9 - COMISSÕES

Ata da 166a Sessão, Solene, Matutina, em 29 de outubro de 1992
Presid8ncia do Sr.: Israel Pinheiro, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO

(10 horas e 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) -

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. PAULO DELGADO, servindo como 2" Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA, servindo como I" Secretário
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFÍCIO

Da Sr' Deputada Eurides Brito, Líder do PTR, nos seguin
tes termos,
Of. Lid.PTR/124/92

Brasília, 28 de outubro de 1992

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
MD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Trabalhista Renovador

- PTR, indico para a Comissão de Defesa Nacional o Depu
tado Valdenor Guedes, como Titular, em substituição ao De
putado Salatiel Carvalho e o Deputado Salatiel Carvalho,
como Suplente, em substituição ao Deputado Marcelo Luz.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputada Eurides Brito,
Líder do PTR.

Do Sr. Deputado Gilson Machado, Presidente da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes termos:

Ofício n'? 51192
Brasília, 21 de outubro de 1992

Exm" Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 142 do Regimento Interno da Câma

ra dos Deputados, requeiro a V. Ex~ a apensação, para trami-
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tação conjunta, do Projeto de Lei n9 2.917/92 ao de n9 4.580/90,
de acordo com o parecer preliminar do Deputado João Men
d~s (cópia em anexo), unanimemente aprovado por esta Co
missão, em reunião realizada hoje.

Atenciosamente, - Deputado Gilson Machado, Presi
dente.

Defiro a apensação do PL n° 2.917/92 ao PL n9

4.580/90.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Ofício n9 53/92
Brasília, 21 de outubro de 1992

Exm'! Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 142 do Regimento Interno da Câma

ra dos Deputados, requeiro a apensação, para tramitação con
junta, dos Projetos de Lei n9S 1.015/88, 1.185188, 1.165/88,
29/91, 1.072/91, 2.286/91 e 2.549/92 ao Projeto de Lei n9

1.003188, de acordo com o parecer preliminar do Deputado
João Mendes (cópia em anexo), unanimemente aprovado por
esta Comissão, em reunião realizada hoje.

Atenciosamente, - Deputado Gilson Machado, Presi
dente.

Defiro a apensação dos PL n~ 1.015, de 1988,
1.165/88, 1.185/88, 29/91, 2.286/91 e 2.549/92 ao PL
n9 1.003/88. O PL n9 1.072/91 deixa de ser apreciado
por ter sido declarado prejudicado pelo Of. n9 121/92
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

REQUERIMENTOS
Do Sr. Deputado Nan Souza, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados

O Deputado signatário requer a Vossa Excelência a reti
rada da emenda que apresentou ao Projeto de Lei n9 515-A,
de 1991.

Brasília; - Nan Souza, Deputado Federal.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Hélio Bicudo, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Sr.
President~ da Câmara dos Deputados

O Deputado signatário requer a Vossa Excelência a reti
rada das emendas que apresentou ao Projeto de Lei nQ 515-A
de 1991. '

BrasI1ia, - Hélio Bicudo, Deputado Fede-
ral.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Germano Rigotto, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados

O Deputado signatário requer a Vossa Excelência a reti
rada das emendas que apresentou ao Projeto de Lei nQ 515-A,
de 1991.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Jurandyr Paixão, nos seguintes termos:

Exelentíssimo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados

O Deputado signatário requer a Vossa Excelência a reti
rada da emenda que apresentou ao Projeto de Lei nQ 515-A,
de 1991.

Brasília, - Jurandyr Paixão, Deputado Fe-
deral.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Jabes Ribeiro, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
. Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a

retirada das Emendas oferecidas ao Substitutivo ao PL 515-A,
de 1991.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1992: - Deputado
Jabes Ribeiro.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Benedito Domingos, nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a retirada da Emenda

de Plenário, por mim subscrita, ao Projeto de Lei n? 515,
de 1991, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público,
para um reexame da matéria nela contida.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1992. - Deputado
Benedito Domingos.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Ivo Mainardi, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados

O Deputado signatário requer a Vossa Excelência a reti
rada das emendas que apresentou ao Projeto de Lei n? 515-A,
de 1991.

Brasília, - Ivo Mainardi, Deputado Fede-
ral.

Defiro.
Em 29-10-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado José Maria Eymael, nos seguintes termos:

Brasília, 21 de outubro de 1992
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

REQUERIMENTO

Requeiro, nos termos do art. 14; inciso VIII do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de trami
tação do Projeto de Lei nQ 2.852 de 1992, de minha autoria.
- Deputado José Maria Eymael.
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(Do Sr. Haroldo lima)

Justificação

PROPOSTA DE FISCALlZACÃO E
CONTROLE N° 58, DE 1992

(À Comissão de Economia, IndOstria e
Comércio, para os fins do . artigo 61 do
Regimento Interno. Publique-se)

As evidências da celebração de negócios
escusos por parte de integrantes do Governo
Collor, envolvendo a figura do próprio Pre
sidente da RepOblica. foi fartamente docu
mentado no relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito que investigou o chamado
"esquema PC". Essas irregularidades ~ompro

vadas envolveram concorrências fraudulentas,
compras superfaturadas. uso de informações
privilegiadas. tráfico de influência e mani
pulação de investimentos de fundos de pensão
das estatais.

S~la das Sessões da Câmara dos Deputados.
17 de setembro de 1992. Haroldo
Lima, Deputado Federal (PC do B/BA.)

questões de mérito político. Agora, novos
fatos surgem a respeito não mais do mérito.
mas sim da lisura do processo de alienação.
Não estão em jogo apenas opiniões favoráveis
ou contrárias à privatização de estatais e
sim o resguardo do patrimônio pOblico da Na
ção de eventuais atos ilícitos.

Estas irregularidades colocam sob suspeita
os diversos leilões de privatização já rea
lizados e os ainda em curso, especialmente
pela decisiva e marcante participação dos·
fundos de pensão das estatais nesses
leilões.

Mesmo os parlamentares que por convicção
defendem a privatização das empresas esta
tais, nãç podem escUdarem-se nesta defesa
para fechar os olhos diante das evidências
de crimes pratlcados contra o patrimônio pG
b1ico por integrantes do Governo e com a

cumplicidade das direções de Fundos de Pen
são das estatais.

Por outro lado, devido à natureza das evi
dências de irregularidades, faz-se mister
que o Congresso Nacional adote, simultanea
mente com esta investigação, medida cautelar
em defesa do patrlmônio público ameaçado,
suspendendo desde já a execução do Programa
Nacional de Desestatização, até a conclusão
da fiscalização.

O Congresso Naci~na1 não pode lavar suas
mãos e simplesmente ignorar as graves sus
peitas que pairam sobre a manipulação dos
fundos de pensão e, em conseqüência. sobre
os diversos leilões de privatização.

Sobre este assunto. mais duas CPI do Con
gresso Nacional estão com seus trabalhos em
andamento. São elas a CPI da VASP e a do
"esquema PC". As evidências até agora inves
tigadas por essas Comlssões apontam no mesmo
sentldo da suspeita De irr~guJaridades nas
ações do Governo.

O presente Projeto de Lei objetiva deter
minar uma fisca11zação neste Programa de De-

sestatização. a ser realizada pelo Tribunal
de Contas da União que é o órgão competente
para tal.

momento as objeções à execução do
de Privatização tinham por base

Até o
Progrma

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua pub 1i cação.

Art. 4 Q Revogam-se as disposições em
contrário.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1 Q O Trlbunal de Contas da União
realizará fiscalização nos processos de pri
vatização de empresas estatals, ocorridos ou
em andamento. no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização. instituído pela Lei n Q

8.031. de 1990.

Parágrafo unlCO. A fiscalização englobará
a auditagem contábil. financeira e patrimo
nial e a ocorrênCla de uso de informações
privilegiaoas, tráfico de lnfluêncla. advo
cacia administrativa e outras
irregularidades.

Art. 2~ Fica suspensa a vlgencia da Lel n S

8.031, de 1990 (Programa Naclonal de
Desestatização), até que o Tribunal de Con
tas da União conclua o relatório da fiscali
zação prevista no artigo anterior.

Solicita que a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, requeira ao Tribu
nal de Contas da União a realização de
fiscalização no Programa Nacional de De
sestatização, instituído· pela Lei nº
8.031, de 13 de abril de 1990, e dá ou
tras providências.

Estas empresas vêm sendo arrematadas por
grupos privados e por fundos de pensões de
outras estatais. embora ainda tramitem ações
j ud i c i a i s tentando ·-anula-r esses processos de
privatização.

O Programa Naclonal de Desestatização.
crlado pela Lei n 2 8.031/90 e conduzido pelo
BNDES, tem provocado controvérSlas em todo o
País. gerando grande nOmero de ações judici
ais que visam impedir a venda de empresas
estatais. O próprio Congresso Nacional tem
sido palco de acalorados debates sobre o
tema.

Apesar da grande contestacão, o Governo dá
continuidade ao seu programá de privatização
de importantes empresas estatais. realizando
leilões, recorrendo a Tribunais e crlando

facilidades com o objetivo de atrair
compradores.
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LEGISLAÇÃO CITADA - ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSÓES PERMANENTES

LEIN-"8.D31,
DE 12 DE ABRIL DE 1990.

Cria o Programa Nacional de Oesestati
zação, e dá outras providências.

de Viação, .:denominação de "Rodovia Álvaro
Maia" ;

11 _ Lei n Q 6.346, de 5 de julho de 1975,
incluindo na relação descritiva das ferro
vias do Plano Nacional de Viação a ligação

Rubinéia-SP-Aparecida do Taboado-Rondonópo
lis-Cuiabá;

111 Lei n Q
' 6.406. de

1977, alterando diretrizes
453 e BR-408, integrantes
de Viação;

21 de março de
das rodovias BR
do Plano Nacional

RECURSO NQ 8, DE 1990

(Contra Parecer Terminativo de Comissão)

(Do Sr. Rosário Congro Neto)

IV Lei n Q -6.504, de 13 de dezembro de
1973, modificando o traçado das BR-470 e
472, do Plano Nacional de Viação;

V Lei na 6;555, de 22 de agosto de 1978,
alterando o traçado da BR-156 do Plano Na
cional de Viação:

Requer, na forma do art. 144, c/c -art.
132, § 2Q , do Regimento Interno, que seja
apreciado pelo Plenário o parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação pela inconstitucionalidade do Pro
jeto de Lei nQ 3.878, de 1989.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa
da Câmara dos Deputados,

Nos termos do § 1Q do art. 54 do Regimento
Interno, peço vênia a Vossa Excelência para
expor e, ao final, requerer o que se segue:

VI Lei na 6.574, de 30 de setembro de
1978, alt~rando a diretriz da Ferrovia EF
463, integrante do Plano Nacional de Viação;

VII Lei n Q 6.648, de 16 de maio de 1979,
incluindo trecho rodoviário dos Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul na BR-163
integrante do Plano Nacional de Viação;

VIII Lei n Q 6.630, de 16 de abril de
1979, incluindo na Relação Descritiva das
Hidrovias do Plano Nacional de Viação o tre
cho Piracicaba Foz/Paulinéia, na Hidrovia
Bacia do Paraná;

I Lei n Q 6.337, de 1 Q de junho de 1976,
da~do a trecho da BR-319, do Plano Nacional

4. Praticamente, todas as alterações fei
tas no Plano Nacional.de Viação fora decor
rentes de iniciativa parlamentar, a saber:

2. Constitui objetivo do Plano Nacional de
Viação, o estabelecimento da' infra-estrutu"a
de um sistema viário integrado, assim como
as bases para planos globais de transporte
que atendam, pelo menor custo, às necessida
des do País, sob o múltiplo aspecto
econômico-soclal-político-militar (art. 2 Q

da 1e i c i tada) .

3. Os recursos provenientes do orçamento
da União e de Fundos específicos, destinados
ao setor transporte. nos termos do art. 7 Q

da lei em questão, não podetão ser emprega
dos em vias, portos e aeródromos que não
constem de programas ou planos oficiais, a
nuais ou plurianuais, enquadrados nos res
pectivos sistemas de viação, obedecidos os
demais dispositivos legais concernentes (se
o servlço previsto não figurar no Plano, ja
mais será executado).

IX _ Lei n Q 6.671, de 4 de julho de 1979,
incluindo na Relação Descritiva dos Portos
Marítimos, Fluviais e Lacustres do Plano Na
cional de Viação o porto de Tefé, localizado
a margem do rio Solimões, Município de Tefé,
Estado do Amazonas;

XI - Lei n-" 6.933, de 13 de julho de 1981,
incluindo o trecho Uberlândia_Campo Gran
de_Planura (MG) .na Relação Descritiva das
Rodovias do Plano Nacional de Viação;

XIII Lei n Q 7.003. de 24 de junho de
1982, alterando trechos rodoviários das BR-
287. 453 e 481, integrantes do Plano Nacio
nal de Viação;

XIV Lei n Q 7.436, de 20 de dezembro de
1985, incluindo, sob número de orde~ EF-370,
a ferrovia transversal Belém (PA)_Sáo Luís
(MA)_Teresina (PI) na Relação Descritiva das
Ferrovias do Plano Nacional de Viação;

XII Lei na 6.976, de 14 de dezembro de
1981, modificando o traçado da BR-222, inte
grante da Relação Descritiva das Rodovias do
Plano Nacional de Viação;

X Lei n~ 6.776. de 30 de abril de 1980,
alterando ligação da BR-473 da Relação Des
critiva das Rodovias do Plano Nacional de
Viação;

n Q 5.917, de 10 'de setembro de
o Plano Naclonal de Viação, que
Sistemas Rodoviários Nacional,
Nacional, Portuário Nacional,
Nacional e Aeroviário Nacional.

1. A - Lei
1973, aprova
engloba os
Ferroviário
Hidroviário
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XV Lei n R 7.581. de 24~dedezembro de
1986. alterando o traçado da aR-oao. inte
grante da Relação Descritiva das Rodovias do
Plano Nacional de Viação.

5. Sem a indicação legisl~t~va para lnclu
são da obra no planejamento ,·.ne'Cional. isto
é. no Plano Nacional de Viação. as 15 leis
acima enumeradas. a maioria as obras corres
pondentes já executadas. ja~ais existiriam.
A sugestão do parlamentar nesc~·de sua vi
vência com os problemas fundamentais de sua
região. Sem a sugestão legisl~tiva. o assun
to nunca será examinado pelo"Po~er Executivo
se não estiver incluído no Plano Nacional de
Viação. E mais. a obra sugerida somente será
submetida a estudos de viabilidade técnico
econômica por parte do Poder Executivo se
figurar no citado Plano. Daí" a' necessidade
da atuação parlamentar, na espécie. que não
configura qualquer vício de inconstituciona
lidade. de vez que, inicialmente. não gera
qualquer despesa para o Erário, constituindo
mais uma contribuição ao planejamento viário
do País. onde determinados fatos podem ser
detectados pelos técnicos do Poder Executi
vo.

6. A nova Constituição Federal reza. nos
dispositivos abaixo:

"Art. 21. Compete à União:

I

IX elaborar e executar planos nacio
nais e regionais de ordenação do territó
rio e de desenvolvimento econômico e so
cial;

XXI _ estabelecer princípios e diretri
zes para o Sistema Nacional de Viação.

Interno. o parecer proferido pela douta Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção sobre o Projeto de Lei na 3.878/89. de
minha autoria, que inclui na Relação Descri
tiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fe
deral do Plano Nacional de Viação a ligação
Três Lagoas_Brasilândia_Bataguassu.

Brasília. 28 de novembro de 1990. _ Depu-
tados Rosário Congro Neto Samir Achôa
Bonifácio de Andrada Mário Assad Nilsoh
Gibson _ Marcos Formigã _ Sigmaringa- Seixas

Nelton ·Friedrich _ Nider Barbosa _ Jorge
Arbage Arnaldo Moraes Adolfo Oliveira
Adylson- Motta _ José Gehoíno _ Jorge Viannã

Manoel Moreira Rose de Freitas Fran-
cisco Küster _ Paes Landim _ Rodrigues Palma
_ Lézio Sathler _ Nelson Jobim _ Gonzaga Pa
triota _ Antônio de Jesus _ Roberto Balestra
_ Gidel Dantas _ Chagas Duarte _ Mus~a Demes

Francisco Dornelles _ José Lourenço _ Si
mão Sessim _ Sandra Cavalcanti _ Ney Lopes _
Plínio Martins José Dutra Raimundo Be
zerra Marcelo Cordeiro José Ulisses de
Oliveira Albérico Cordeiro José Costa
Fernando Santana Murilo Leite Paulo Paim
_ Arnaldo Martins _ Lúcia Braga Júlio Cos
tamilan _ Joaquim Haickel _ Florestan Fer
nandes Osvaldo Bender _ Paulo Delgado _
Vilson Souza Miro Teixeira Cleonâncio
Fonseca Eraldo Trindade.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI NR 5.917. DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ..

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI NR 3.878-A. DE 1989
(Do Sr. Rosário Congro Neto)

O Congresso Nacional decreta:

Art. iR Fica incluída na Relação Descriti
va das Rodovias do Sistema Rodoviário Fede
ral dQ Plano Nacional de Viação. aprovado
pela Lei n~ 5.917. de 10 de setembro de
1973. a ligação abaixo:

Inclui na Relação Descritiva das Rodo
vfas do sistema Rodoviário Federal do Pla
no Nacional de Viação a ligação Três
Lagôas_Brasilândia_Bataguassu; tendo pare
cer, da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela inconstitucionalidade,
contra os votos dos Srs. Rosário Congro
Neto e, em separado, do sr. Nilson
Gibson.

(Projeto de Lei n R 3.878. de 1989. ~

que se refere o parecer.)

Art. 22. Compete privativamente à União
legislar sobre:

••••••••••••••• 0,0 •• o ••••••••••••••••••••

IX diretrizes da política nacional de
transportes;

x _ regime dos portos, navegação lacus
tre, fluvial. marítima. aérea e aeroespa
cial;

XI _ trânsito e transporte."

7. Cercear a iniciativa parlamentar de su
gerir modificações no planejamento viário do
Pais. Sr. Presidente, constitui fato que
fere os dispositivos constitucionais cita
dos.

Pelas razões exoendidas. requeiro a Vossa
BR Pontos de Passagem UF
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Art. 2 Q Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

numa das regiões mais desenvolvidas do'Esta
do do Mato Grossodo Sul.

C) ligar em pontos adequados duas ou
mais rodovias federais."

Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.

A ligação em apreço constitui trecho da
Rodovia Estadual n~ 395, já implantada. com
asfalto executado no trecho Três Lagoas-Bra
si1ândia.

A região a ser beneficlada representa o
maior centro de engorda e abate de boi gordo
do Estado e caracteriza-se. ainda, em menor
escala. pela agricultura, gerando apreciável
receita através do rCM.

Nacional de
menos. uma

b) ligar entre si dois ou mais dos seguin
tes pontos, inc1usive da mesma natureza:

capital estadual;

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989.
Deputado Rosário Congro Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N'" 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação. e
dá outras providéncias.

ANEXO

d) permitir o acesso:

a instalacões federais de importância.
tais como parqües nacionais. estabelecimen
tos industriais e organizações militares:

a estâncias hidrominerais. a cidades
tombadas pelo Instituto 'do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional e pontos de atra
ção turística notoriamente conhecidos e ex
plorados;

_ aos principais terminais marítimos e
f1uviais e aeródromos, constantes do Plano
Naciona1 de Viação.

ponto da fronteira terrestre;

c) ligar em pontos adequados duas ou mais
rodovias federais;

ponto importante da orla oceânica;

a) ligar a Capital Federal a uma ou mais
capitais de estados ou territórios ou a pon
tos importantes da orla oceânlca ou frontei
ra terrestr"e:

Importa ainda assinalar que a reglao faz
fronteira com o EStado de São Paulo, situa
se próxima ao complexo hidrelétrico de
Urubupungá e, no Município de Três Lagoas.
de inegável desenvolvimento, implanta-se um
distrito industrial.

2.1.2 As rodovias do Plano
Viação devem satisfazer a, pelo
das seguintes condições:

da Lei n'"
as rodo
devem sa
seguintes

~ustificação

o item 2.1.2 do Anexo
10 de setembro de 1973,
Plano Nacional de Viação
pelo menos, uma das

Como se verifica na presente proposta, em
Três Lagoas passa a BR-158, que liga Altami
ra, no Pará. a Santana do Livramento" no Rio
Grande do Sul. e em Bataguassu passa ~ BR
267, que liga Leopoldina. em Minas Gerais, a
Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, na
fronteira com o Paraguai.

Segundo
5.917, de
vias do
tisfazer,
condições:

Existe em Bataguassu grande usina de esma
gamento de soja com capacidade de 1.600t!dia
e no trecho desta cidade a Brasilândia fica
o acesso para o novo Município de Santa Cruz
do Pardo. antigo distrito de Brasilândia que
se denomlnava Xavantina. Nesse trecho.
encontra-se também o acesso à usina de pro
dução de açúcar e álcool _ Debrasa. Mais a
baixo, acerca de 25 quilômetros de Três La
goas, localizam-se as obras inicials de
construção de grande fábrica de celulose de
Champion do Brasil. cujo investimento, em
dez anos. ~lcançará a cifra de um bilhão de
dólares.

De elevada importância. também nesse tre
cho. logo mais abaixo. é a existência de um
frigorífico com capacidade de abate de 1.000
cabeças/dia e. logo adiante, outra usina de
esmagamento e refino de soja. denominada
Matosu1 .

Com infra-estrutura implantada, servida
por uma ferrovia (SPB-4). antiga Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil, a área geográfica
em apreço contará brevemente com a possibi-
lidade de navegação dos rios Paraná e Tietê.
que assegurará, de forma mais eficiente e
barata, o escoamento da produção.

Por fim. P.!':tl'! nromi!':!':or;:, rpni:'ío npll'! 0:::1''"

.............................................
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PARECER VENCEDOR

I e 11 _ Relatório e Voto do Relator
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3.878/89~ de autoria do Senhor Rosário Con
gro Neto. ofereceu parecer que conclui pela
constitucionalidade. juridicidade e adequada
técnica legislativa da proposição.,

Quando da discussáo 00 referido parecer.
em reunião ordinária p1e',ária desta Comis
são. realizada no c~a 7 de junho de 1990.
travou-se debate en terno da constituciona
lidade do projeto ew razão de uma possível
invasão de competência do Poder Executivo.

Intervindo na discussão, posicionei-me
contrariamente à aprovação da supracitada
proposição. posto que pretende a modificação
do traçado de uma rodOVla sem que haja a
correspondente revisão orçamentária. contra
r1ando. destarte. o art. 167. lI, da Consti
tuição Federal. que dispõe:

"Art. 167. São vedados:

I o início de programas ou prOjetos
não incluídos na lei orçamentária anual;

11 a realização de despesas ou a as
sunção de obrigações diretas que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais;

§ 3 Q A abertura de crédito extraordiná
rio somente será admitida para atender a
despesas imprevisíveis e urgentes. como
as decorrentes de guerra. comoção interna
ou calamidade publica. observado o dis
posto no art. 62."

Portanto. caberia ao Poder Executivo, na
forma do a~t. 165 da Constituição Federal h a
iniciativa de lei prevendo a mod1ficação do
traçado da Rodovia Longitudinal BR-251 da
Relação Descritiva das Rodovias do Plano Na
c10nal de Viação.

E mais. deverá preceder à alteração de
traçado pretendida um estudo sobre a viabi
lidade técnica da obra pelo órgão competente
do Ministério da Infra-Estrutura.

Em face do exposto. sou pela rejeição do
Projeto de Lei na 3.878, de 1989. uma vez
que padece de vício insanável de incons
titucionalidade.

Sala da Comissão. 7 de junho de 1990.
Deputado Messias Góis, Relator do Parecer
Vencedor.

III Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. em reunião ordinária plenária rea
lizada hoje. opinou. contra o voto do Depu
tado Rosário Congro Neto e. em separado. do
Deputado Nilson Gibson. primitivo relator.
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
n Q 3.878/89. nos termos do parecer do Depu
tado Messias Góis, designado Relator do
Vencedor.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Theodoro Mendes, Presidente: José Dutra,

Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Harlan Ga
delha. Leopoldo Souza. Horácio Ferraz. José
Thomaz Nonô. Arnaldo Mart1ns. Bonifácio de
Andrada. Antônio Câmara. José Genoíno. Aldo
Arantes. Roberto Freire. Nelson Jobim. Nil
son Gibson. Renato Vlanna. Messias Góis. Os
car Corrêa. Paes Landim, Plínio Martins.
Sílvio Abreu. Sigmaringa Seixas. Gerson Pe
res. Tarso Genro. José Maria Eymael. Egídio
Ferreira Lima, Brandão Monteiro. Adylson
Motta. Roberto Jefferson. Adolfo Oliveira.
Jovani Masini. Samir Achôa. Rosário Congro
Neto e Rodr1gues Palma.

Sala da Comissão. 7 de junho de 1990. _
Deputado Theodoro Mendes, Presidente _ Depu
tado Messias Góis, Relator do Vencedor.

VOTO EM SEPARADO DO SR. NILSON GIBSON

I _ Relatório

Visa o Projeto de Lei n k 3.878. de 1989.
incluir na Redação Descritiva do Sistema
Rodoviário Federal do Plano Nacional de Via
ção, aprovado pela Lei n Q 5.917. de 10 de
setembro de 1973, a ligação Três Lagoas-Bra
silândia-Bataguassu, no Estado do Mato Gros
so do Sul.

Na justificação. o autor esçlarece que·a
ligação em apreço constitui trecho da Rodo
via Estadual n Q 395. já implantada. com as
falto executado no trecho Três Lagoas-Brasi
lândia e que em Três Lagoas passa a BR-158
e. em Bataguassu. a BR-269. Ainda faz refe
rência aos promissores aspectos económicos
da região a ser beneficiada.

A matéria foi distribuída às 'Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação. e de
Transportes (art. 24. I I) .

A este órgão técnico compete pronunciar-se
em conformidade com o art. 32. item III. do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

II Voto do Relator

De acordo com a Constituição Federal:

- compete privativamente à União legislar
sobre diretrizes da política nacional de
transportes (art. 22. IX);

- cabe ao Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República, dispor sobre to
das as matérias' de competência da União
(art. 48).

Examinando-se ta1s aspectos. bem como o
que dispõe os arts. 61 e 59 da Carta Magna.
vê-se que a proposição atende aos requisitos
de competência legislativa, atribuições do
Congresso Nacional. legitimidade de inicia
tiva e processo législativo. que devem ser
observados na feitura das leis.

Outrossim, o projeto segue as normas da
técnica legislativa.
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Assim, opinamos pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Proje
to de Lei n~ 3.878, de 1989.

Sala da Comissão, 30 de abril de 1990.
Deputado Nilson Gibson, Relator.

RECURSO NQ 13, DE 1991

(Contra decisão da Presldénc18 em Questão de ordem)
(Do Sr. Paulo Ramos e outras)

Requer seja ouvida a Comissão de Cons
tituição e '~ustiça e de Redação sobre de
Clsao de questão de ordem do Sr. Nelson
~obim, quanto à tramitação do Projeto de
Lei n Q 824/91, proferida na sessão de 14
de agosto de 1991; tendo parecer, da Co
missão de constituição e Justiça e de Re
dação, contra o voto do Sr. Paes Landim,
pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
acolhimento:

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pi nhei ro) _ Antes
de passar ao exame da pauta. a Presidência
decidirá uma questão de ordem suscitada na
sessão do dia 25 de junho pelo Deputado Nel
son Jobim, acerca da distribuição e tramita
ção do Projeto de Lei n 9 824/91, que insti
tui o Código de Propriedade Industrial e dá
outras providências.

o Sr. Deputadq Nelson Jobim. na sessão do
dia 25 de junho próximo passado, levantou
questão de ordem acerca da tramitação do
Projeto de Lei n~ 824/91, que trata do Códi
go de Propriedade Industrial, e dá outras
providências.

A questão levantada por S. Ex~ desdobrava
se em duas hipóteses: a primeira, a de que o
projeto em causa deveria ter tramitação como
projeto de código. entendimento esposado
pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação; a segunda, a de que, mantida a tra
mitação normal, que fosse constituída Comis
são Especial, por se inserir a proposição no
campo temático de mais de três Comissões
Permanentes.

Com relação ao primeiro aspecto levantado,
cabem algumas considerações.

No sentido jurídico comum, a expressão có
digo, segundo Sílvio de Macedo (Enciclopédia
Saraiva de Direito, pág. 323, vol. 15), sig
nifica uma coleção de leis, sistematizadas
sobre um ramo ou uma especialização do
Direito.

Na concepção do Prof. Caio Mário da Silva
Pereira 1mesma Enciclopécia, pág. 293, pas
sim) :

"A feitura de um Código não é apenas a
reunião de disposições legais. relativas
a determinado assunto. Exige um trabalho

mais amplo, subordinadc a uma técnica
mais apurada. Codif}car J direito é coor
denar as regras pertinenLes às relações
jurídicas de uma só natureza, criando um
corpo de princípios dotados de unidade e
deduzidos sistematicamente. É o que se
observa no CC, no CP, nos Códigos de
Processo. Somente aos monumentos revesti
dos dessas qualidades fundamentais, coor
denadores das regras jurídicas sob a do
minação de uma idéia de estruturação
científica, é que se pode com propriedade
denominar Códigos. Falta adequação nomi
nal àqueles diplomas que tratam de um as
sunto isolado a especial sem a idéia su
perior de uma codificação. Não podem com
justeza ser considerados Códigos. muito
embora assim se apelidem. É inexata a ex
pressão para designar a legislação espe
cial sobre águas (Código de Águas. Código
de Minas), para denominar as regras regu
lamentares da caça ou da pesca (Código de
Caça, Código de Pesca), para indicar os
preceitos' específicos de trânsito ...
(CNT). São leis especiais cujo objetivo é
a disciplina de um setor isolado de ati
vidade, que só por eufemismo mal' emprega
do recebem aqueles nomes pomposos. Não há
cogitar de Código onde falta espírito de
sistema de deducão científica e harmonia
de princípios." -

Na tramitação legislativa de matérias ob
jeto de codificação, vem se adotando uma po
sição intermediária em relação a esses dois
conceitos.

No Senado. o seu Regimento Interno só ad
mite a tramitação de proposta como projeto
de código se

"elaborado' por juristas, comissão de
juristas, comissão ou subcomissão espe
cialmente criada com essa flnalidade. e
que tenham sido amplamente divulgados."
(Art. 374, XVI.)

Na Câmara, cabe à Mesa, ao distribuir a
matéria, através de seu Presidente. decidir
se o projeto, nominado ou não de código,
deve ter a tramitação especial dos projetos
de código. atendendo-se à complexidade ou à
abrangência da proposta.

Tanto numa, como noutra Casa, porém. nota
se a preocupação dos elaboradores das normas
regimentais em não vulgarizar a expressão
código, na elaboração legislativa. No Senado
não se permite a tramitação símultânea de
mais de um projeto de código; na Câmara só
se admite a simultaneidade de dois (arts.
374, XV, e 212, caput, respectivamente).

De observar que no Regimento Interno ante
rior da Câmara também havia, como no do Se
nado, uma diretri~ para a consideração de
uma proposta como projeto de código:

"elaborados por juristas, comissão de
juristas e que tenham sido antes ampla-
mente divulgados." ('r't. 231.) ,-



23720 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

o Sr. Paulo Ramos _ Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

Em particular, parece-nos procedente a
postulação de que a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação tenha oportunidade de
apreciar o mérito da matéria. bem como a ne
cessidade do exame pela Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, a
primeira por conter a proposição normas de
Direito Penal; a segunda por tratar o proje
to do relacionamento empregado-empregador no
que concerne à propriedade de inventos, mo
delos de utilidade e desenhos industriais
produzidos na vigência de contrato de
trabalho.

Também a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias tem interesse na
matéria, manifestado, inclusive. ~través d~
requerimento de audiência encamlnhado a
Mesa.

Assim, reconhecendo estar a matéria in
cluída na competência de mais de três comis
sões de mérito e, portanto, enquadrada na
hipótese regimental de criação de comissão
Especial, com fundamento no inciso ~IAdo
art. 34 do Regimento Interno, esta preslden
cia, decidindo a questão de ordem levantada,
adota esta providência.

terno, por tratar a proposição de matéria da
competência de mais de três Comissões Perma
nentes. a Mesa esclarece que a matéria foi
distribuída. originalmente, para as Comis
sões de Constituição e Justiça e de Redação,
para exame de admissibilidade; de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e de
Economia. Indústria e Comércio, para apre-
c i ação de mér'i to. .

Revendo essa distribuição, em função da
questão levantada pelo Deputado Nelson Jo
bim. reconhece esta presidência a oportuni
dade de ampliar o leque de comissões envol
vidas na apreciação da matéria que é eviden
temente ampla e complexa. tangenciando di
versos setores e interesses sociais.

Tem V.o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex~ a palavra, pela ordem.

o SR. PAULO RAMOS (PDT _ RJ. Sem revisão
do orador.) _ Sr. Presidente, todos nós sa
bemos que esta é uma Casa política. Entre
tanto, natural e até compulsoriamente. algu-

mas questões devem ser olhadas 7m seu la~o

técnico. Não é à toa que as comlssões sao
chamadas de comissões técnicas. Nesta Casa.
em matérias relativas a modificação de códi
go, lamentavelmente. muitas decisões têm
sido tomadas à revelia. descumprindo-se o
que determina a Constituição. Isso. segura
mente' é um atestado de que o Congresso Na
cionai e a Câmara dos Deputados contribuem
para facilitar a não-implantação da nova or
dem constitucional - portanto oõem em risco
inclusive as instituições dem

A proposta. a rigor, não comportaria a
tramitação de código. Apesar de abrangente e
complexa, a matéria pode ser analisada per
feitamente pelas Comissões Permanentes. O
fato de que o Código de Propriedade Indus
trial teve tramitação de código não vincula
a Mesa. Trata-se de uma legislação especial
sobre determinado assunto vinculado a um dos
grandes ramos do Direito. o Direito
Comercial. Tanto que nàs publicações do Có
digo Comercial é comum encontrar-se o Código
da Propriedade Industrial como legislação
complementar daquele.

Considerando, no entanto, que. ao que dei
xa antever a exposição de motivos da mensa
gem presidencial. houve a pr70c~pação do ~
xecutivo em designar uma Comlssao Interml
nisteria1 para elaborar o projeto _ embora
não conste a documentação probatória disso
no processo -; que houve divulgação do as
sunto - não foi indicado se ampla , e o
precedente da apreciação do código que se
quer modificar, em tramitação especial; e o
entendimento da CCJR; nada impede que se a
precie a matéria como projeto de código.

Em suma: observados os requisitos mínimos
(abrangência e complexidade, aliados a~ _mí:
n i mo de cui dados na e.1 aboração). a dec 1 sao e
po1ít·ica. Não está condicionada a critérios
objetivos rígido~. admitindo flexibilidade e
adaptação às contingências e conveniências
do ritmo de trabalho imprimido no processo
legislativo.

Assim, entende a Presidência haver mais
interesse para a mais célere apreciação da
matéria, sem prejuízo de exame acurado, a
manutenção de sua posição inicial com rela
ção ao rito regimental de tramitação da
proposição.

Com respeito à segunda linha de argumenta
ção traçada por S. Ex 4 , no sentido da cons
tituição de Comissão Especial, com fundamen
to no inciso 11 do art. 34 do Regimento In-

Assim, a regra deve ser a de não recebi
mento de proposta como projeto de código, a
não ser os grandes códigos referidos pelo
Prof. Caio Mário Pereira da Silva. Em cada
caso concreto, no entanto. a Mesa deverá es
tudar o assunto como o faz agora em relação
ao Projeto de Lei n Q 824/91, que dispõe so
bre propriedade industrial, em face do que
dispõe o Regimento da Câmara.

Presentes essas ponderações, não se deve
receber um projeto de código tão-somente
pela abrangência e complexidade que a maté
ria envolve. Nesta fase de regulamentação
constitucional, principalmente, boa parte
das propostas são abrangentes e complexas
(Previdência Social, Regime Jurídico dos
Servidores Públicos etc). A generalizar-se o
conceito. a regulamentação em apreço, que já
é morosa por natureza, não se concretizaria
em poucos anos. pois não podem tramitar mais
de um ou de dois códigos, conforme a Casa.
simultaneamente.
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Muito obrigada. Sr. Presidente.

A Sr~ Sandra Starling _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _ V. Ex ll

também é admitida como recorrente.

Tem V.o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
Ex ll a palavra.

Agradeço a V. Ex ll pela paciência e pela
liberalidade, que me permitiram desenvolver
õ meu raciocínio.

Por isso mesmo, associando-me aos Deputa
dos que me antecederam e invocando o § 8~ do
art. 95 do Regimento Interno da Câmara. re
corro para o Plenário, ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, da de
cisão de V. Ex A sobre a questão de ordem.

A SR~ SANDRA STARLING (PT MG. Sem revi
são da oradora.) _ Sr. Presidente, também
quero somar minha manifestação ao que )á foi
dito pelos Deputados que me antecederam na
tribuna. Em primeiro lugar. porque a comple
xidade do tema é atestada até mesmo por pu
blicações, como a publicação oficiosa do Go
verno americano "Impacto Econômico", em nú
mero especial, no ano de 1988. O artigo tra
tava de toda a polêmica relativa aos direi
tos de propriedade intelectual, com algumas
revelações extremamente provocativas, como a
de que a pirataria. argumento utilizado pelo
Governo americano para tentar forçar a mu
dança da Lei de Propriedade Industrial no
Brasil, é muito maior nos países industria
lizados do que nos países do resto do mundo.
Há também a posição. reconhecida nessa pu
blicação oficiosa. de que em países em de
senvolvimento ou de capitalismo periférico,
a concessão de direitos de propriedade in
dustrial. sobretudo na extensão da verdadei
ra reserva de mercado eterna. como é no caso
das patentes. significará a definição de um
esforço maior de desenvolvimento e a manu
tenção de um maior período da concentração
de renda per capita, que já é uma caracte
rística dos países em desenvolvimento.

Ademais, Sr. Presidente. V. ExA , com a
formação jurídica que tem, sabe que um dos
elementos que integram a capacidade de exe
gese é exatamente a vontade do legislador.
Pois bem, no dia 31 de julho, no Correio
Braziliense, S. Ex ll o Senhor Presidente da
República, Fernando Collor, ao defender as
reformas constantes do pacotão. fez menção
às suas iniciativas legislativas encaminha
das a esta Casa é, entre elas. referiu-se
explicitamente ao Código de Propriedade
Industrial.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)
também é admitida como recorrente.

A Mesa esclarece apenas que os fundamentos
em que se baseou para decidir são de nature
za técnica. No entanto, a interpretação dos
textos regimentai~ admite para a circunstân-

Do ponto de vista técnico e até mesmo re
gimental. no momento oportuno, foi encami
nhado questão de ordem ao Presidente em re
lação à necessidade de tramitação do projeto
como código.

A Sr~ Jandira Feghali _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

A própria Presidência reconhece que muitas
comissões estariam envolvidas, pela abran
gência e complexidade da matéria. Já existem
trabalhos avançados em várias comissões
temáticas. inclusive a de Ciência e Tecnolo
gia, na análise desse projeto.

Portanto, Sr. Presidente. em nome do PC do
B. apoio o recurso do Deputado Paulo Ramos
no sentido da reavaliação pela Mesa e pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação desta decisão. Entendemos que técnica
e politicamente ela não favorece o exame de
tido e responsável da matéria pelo
Congresso. Não podemos ceder a pressões in
ternacionais sobre o Congresso Nacional para
celeridade de uma análise que merece de nós
toda a tranqüilidade. É preciso ouvir o em
presariado nacional, as entidades e os se~

mentos da sociedade interessados, porque nao
estamos debatendo questões pequenas _ elas
envolvem o próprio desenvolvimento da indús
tria nacional.

Temos visto, cotidianamente, de forma in
tensa a pressão dos representantes do Gover
no norte-americano conforme matéria pUbli
cada hoje no jornal-Folha de S. Paulo _ pela
celeridade da análise desse projeto, amea
çando com muitas retaliações o empresariado
nacional e a sociedade brasileira. O próprio
Presidente do Congresso Nacional, Senador
Mauro Benevides, reage veementemente a essa
intervenção. Portanto. do ponto de vista po
lítico. deveríamos fazer exatamente o opos
to. dar tempo ao Congresso Nacional para a
nalisar detidamente cada tópico, cada arti
go. cada disposição do Projeto de Lei nQ

824.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V.
Ex ll a palavra.

A SR~ JANDIRA FEGHALI (PC do B _ RJ. Sem
revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, no
momento da chegada de V. Ex ll , eu levantava
minha preocupação quanto à tramitação desse
projeto e dizia que a análise política, pura
e simplesmente, levaria a conclusão oposta à
da Presidência.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)_ É o que
faz V. Ex ll ?

A Mesa acolhe o recurso de V. Ex ll A maté
ria virá ao Plenário com o parecer da Comis
são de Constituição e Justiça, sem efeito
suspensivo.

Convém que haja uma reavaliação, na medida
em que da decisão da Mesa recorreremos à
próprj~ comissão.
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cia as duas soluções tecnicamente embasadas.
E a política a que se refere a decisão da
Mesa é a política legislativa, não diz res
peito ao mérito da matéria. que pertence ao
Plenário.

Esta Presidência entendeu que, havendo
fundamento para as duas decisões, interessa
à política legislativa aquela que permite
maior velocidade e maior abrangência ao pro
cesso de apreciação do projeto.

Este foi o fundamento da decisão.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I Relatório

O eminente Deputado Nelson Jobim levantou
questão de ordem quanto à tramitação do Pro
jeto de Lei n Q 824/91, que se resume no
seguinte, verbis:

"O Sr. Deputado Nelson Jobim, na sessão
do dia 25 de junho próximo passado, le
vantou questão de ordem acerca da trami
tação do Projeto de Lei n Q 824/91, que
trata do Código de Propriedade Industrial
e dá outras providências.

A questão levantada por S. Ex~

desdobrava-se em duas hipóteses: a pri
meira, a de que o projeto em causa deve

.ria ter tramitação como projeto de códi
go, entendimento esposado pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação; a
segunda~ a de que, mantida a tramitação
normal, que fosse constituída Comissão
Especial, por se inserir a proposição no
campa temático de mais de três Comissões
Permanentes."

Decidindo a questão, assim concluiu o Pre
sidente da Casa:

Também a Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias tem inte
resse na matéria, manifestado. inclusive,
através de requerimento de audiência en
caminhado à Mesa.

Assim. reconhecendo estar a matéria in
cluída na competência de mais de três Co
missões de mérito e, portanto, enquadrada
na hipótese regimental de criação de Co
missão Especial, com fundamento no inciso
11 do art. 34 do Regimento Interno, esta
Presidência decidindo a questão de ordem
levantada, adota esta providência."

Não se conformaram os ilustres Deputados
Paulo Ramos, Jandira Feghali e Sandra Star
ling com o decisum da Presidência e, com ar
rimo no § SQ do art. 95 do Regimento Inter
no, recorrem para o augusto Plenário da
Casa.

Veio a esta Comissão o recurso em questão
para receber parecer.

II Voto do Relator

A matéria em referência já é conhecida e
tanto assim é verdade que em 9-5-91, através
do Ofício n Q P 31/91 _ CCJR. dirigido ao E
minente Presidente Ibsen Pinheiro, o Presi
dente desta Comissão, expressando decisão
unânime deste colegiado, assim se manifestou
(Of. n Q P 31/91 _ CCJR _ 9-5-91):

"Senhor Presidente

Tendo em vista decisão unânime da CCJR.
acolhendo questão suscitada pelo Deputado
José Luiz Clerot, encaminho, em anexo~ as
ponderações que consubstanciam o entendi
mento havido por este órgão técnico, no
sentido de que V. Ex~ tome as medidas ca
bíveis, visando reconsiderar a tramitação
do Projeto de Lei nQ 824/91. nos termos
do art. 205 e parágrafos do Regimento
Interno.

No ensejo, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e distinta considera
ção.

"Revendo essa distribuição, em função
da questão levantada pelo Deputado Nelson
Jobim, reconhece esta Presidência a opor
tunidade de ampliar o leque de Comissões
envolvidas na apreciação da matéria, que
é evidentemente ampla e complexa, tangen
ciando diversos setores e interesses

(a) ·Deputado ~oão Natal Presidente."
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A proposição em referência é projeto de
Código do latim codex, tirado
de caulex (tronco de. árvore) _ que signi
fica coleção de escritos sobre determina
do assunto; na linguagem jurídica. cole
ção de leis que fazem parte de um ramo do
Direito.

o projeto disciplina a titularidade das
patentes; da patenteabilidade das inven
ções, dos modelos de utilidade e dos de
senhos industrias patenteáveis; do pedido
de patente; do processamento e do exame
dos pedidos de patente de invenção e de
modelo de utilidade; do processamento e
do exame do pedido de patente de desenho
industrial; da expedição e da vigência da
patente; da proteção conferida pela pa
tente e do dever de exploração; da nuli
dade da patente; da cessão do pedido e da
patente e da alteração de nome e sede do
titular; das licenças; da patente de in
teresse da defesa nacional; do certifica
do de adição de invenção; da extinção da
patente; da invenção, do modelo de utili
dade e do desenho industrial realizado
por empregado ou prestador de serviço;
das marcas de produto ou serviço. coleti
va e de certificação; dos requerentes de
registro de marca; dos direitos sobre a
marca; da proteção conferida pelo regis
tro; da vigência, da cessão e das ano~a

ções das marcas; da perda dos direitos;
dás marcas coletivas e de certificação;
da expedição do certificado de registro e
da sua nulidade; dos crimes contra a pro
priedade industrial; da tra~sferência de
tecnologia; do pedido de reconsideração;
'dos recursos; dos atos das partes; dos
prazos; da prescrição e da classificação
relativa a patentes e marcas.

Com efeito, deve ser processado perante
a Câmara dos Deputados, na forma do art.
205 do Regimento Interno. examinado por
Comissão Especial etc. e não incluído em
pauta, em regime de urgência. como ocorre
na espécie.

Dispiciendo dizer, ao demais.·que a ma
téria, pela importância e significação,
está a merecer acurado exame. A matéria
envolve partes das mais representativas
dos interesses nacionais.

deseja-se desta augusta
úvida esta Comissão. provi

à Mesa da Casa no sentido
projeto à ordem. determine
forma do art. 205 do Regi-

nissões. 9 de maio da 1991
José Luiz Clerot PMDB-PB. "

Parecer

! meridiana que razões redo
)s recorrentes, conforme já
issão ao adotar por unanimi
)S acima expostos.

E mais ainda, porque o Projeto de Lei na
824/91, embora ostente a ementa de Lei de
Propriedade Industrial. em verdade ele der
roga a Lei n~ 5.772. de 1971. o atual Código
de Propriedade Industrial. que tramitou no
Congresso Nacional como Código e teve como
Relator o então eminente Deputado Célio Bor
ja, hoje Ministro do Supremo Tribunal
Federal.

O recurso interposto deve ser conhecido e
acolhido pelo Plenário por seus próprios e
jurídicos fundamentos. aos quais se juntam a
manifestação proferida. sobre a matéria. por
esta Comissão. em 9-5-91, a fim de que o
Projeto de Lei n~ 824/91 tenha a tramitação
como Código. consoante os arts. 205 e se
guintes do Regimento Interno.

Sala da Comissão de Justiça. 19 de setem-
bro de 1991. Deputado ~osé Luiz Cle-
roto Relator.

IIIParecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada ho
je, opinou. contra o voto do Deputado Paes
Landim, pelo conhecimento' do Recurso em
Questão de Ordem nR 1/91 e, no mérito. por
seu acolhimento, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Natal, Presidente; Roberto Magalhães.
Vice-Presidente; Benedito de' Figueiredo,
Ciro Nogueira. Cleonâncio Fonseca, José Bur
net Messias Góis, Nelson Morro. Paes Lan
dim' Paulo Marinho. Pedro Valadares, Toni
Gel: João Rosa. José Dutra. José Luiz Cle
rot; Mauri Sérgio. Mendes Ribeiro. Nelson
Jobim. Nilson Gibson, Renato Vianna, Fran
ciséo Evangelista. Adylson Motta. Osvaldo
Melo, Prisco Viana. Sigmaringa Seixas, Gas
tone Righi. Rodrigues Palma. José Dirceu.
Eduardo Br~ga. Luiz Piauhylino, Haroldo Li
ma. Evaldo Gonçalves. Jesus Tajra, Ney Lo
pes, Antônio de Jesus, Ivo Mainardi. Luiz
Tadeu Leite. Aroldo Góes, João de Deus Antu
nes. José Luiz Maia e José Genolno.

Sala da Comissão. 8 de outubro de 1991. _
Deputado João Natal. Presidente Depu-
tado José Luiz Clerot. Relator.

REaJRSO NR 47. DE 1992
(Contm DeclamçGo dePre~)
(Do Sr. Marce1blo RoJllllJlll Machado)

Requer, nos termos do artigo 164, § 22 do Regimento Inte!,

no, li: manifestação do Plenário eobre li: prejudicialidade

da Proposta de Emenõa à Constituição n2 76/91..

IA COHISSXo DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXD (ART.
154, f 22 ·RI).

Senhor Presidente.

o deputado abaixo-assinado; nos termos do

ert. 164, 5 2 12 , do Regimento Interno da Cárnara' dos DeDutado~

. recorre ao P1en'rio contra a decisão de Dfejudieialidade da
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Proposta de Emenda à Constitulçlo na 76191, e. race das ra

zões Que a seguir passa a expor:

1 -. Apresentada em PlenárIo, a proposta de

Emenda à Constituiçfio na 76191 foi apên'salJa à Proposta de

Emend3 Constituição n2' 61/90, ell'l face .dó disposto regln;!'~

t~l e de a ú! tim8 origInar do Sen.do F·ede:bU. onde já ha\d:tl

'sldo discutida e aprovada em dois turnos i:Ie votaçlo, cónfor-

me a5 exigências constitucio::-tals.

9'r. Que reexamine a matéria, após ouvida a Comissão de Con,!

ti tuiçlo eo Justiça e de Redaçlio.

Sala das Sessões. em 18 de março de 1992

~~~~
,.'"'"::~:"7

IorClsut'AO CITADA. ANEXADA "ELA COO/lDENAt'At.
I>A$ C01llISS0ES '&/UIAN&NrZ&

2 - Através de ato da Presidência doC',.. 

ra, conforme o disposto no art. 202, j.20odo RegiMento, rol

constituída, em 21 de novembro último, COlnisslo Especial de,!

tinada a apreciar a Proposta de Emende Constituiçlo na

RESOLUÇÃO /'l' J7. DE J989
Aprcwn O Reolmento Intemo
tk C6mnr. dos /:IeputJJdos.

61/90 - e as demais propostas apensadas - no pr.zo de 40 ses
sões. Designado como Relator da "atériá, o Ilustre Oeputldo

César Ba~ei;a proferiu parecer pel; ap-rov-açlo J; -proposta

principal e lIola prejudlclalldade d.as proposIções opensadas,

Quais sejam, .. de na 28189, J1/89, 25/91 e J2I91. O rere

rido parecer foi aprovado pela CO",15S10 EspecIal e pelo Ple

nário da Cómara dos Deputados.

J - Ocorre Que a Proposta de EMenda ~ Cons

tiutição rol prejudicada sem a devida "anlfestaçlo do Rela _

tar da matériõ e, conseQüent,:m~nte, sem a aprecl.çlo pela

Comissão Especial e pelo Plenário.

TíluJo V
DAAPRECIt\ÇÃO DAS PROPOSiÇÕES

- .. ~ .... -
CAPÍTULO XI

Do Pr~udic;.Jid.d.

M 164. O Presidente da Câmara ou' de Comissão, de oficio ou
mediante provocação de qualquer Deputado, declarará prejudicada ma·
téria pendente de deli~ereção:

1-por haver perdido a oportunidade;
O-em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão, em

outra deliberaçÍlo.

§" I' Em qJ~!quer caso, a declaração de prejudicialidade será feita
p:mlnte a Cámara ou Comissão, sendo o despacho publicado no Djlirio
do ConJjTeS!ia NacionaJ.

4 - Além disso, é posslvel notar Que a in

terpretação do caput do art. 142 do Regimento, rol Inadequa

da ~ situaçlio da Proposta de E"enda à Constituiçlo n' 76191,

de' Emenda à Constitulçlio na 61/90. A prlftleira propõe "odlfl

car 3 forma de rixaçfio da remuneroçlo do Prefeito, VIce P(e_

feIto e Vereadores, entendendo como remuneraçQo O subsIdio I

a verba de representaç50, e estipulando Que a"'bos seria", fi

xados di ferentemente pela Cámara Municipal i ou seja, o subs!

dio de uma legislatura para a subseQüente e a verba de repr!

sentação anualmente. A Proposta de Emenda à COfl~tituiÇlo nQ

61/90, por sua vez, propõe fixar o limite da remuncraçlo dos

Deputados Estaduais e Vereadores, e nAo • Maneira como ;.será

fixada tal remuneração.

pois a matéria nlio é nem Idêntica e ne. couelata Prapost;

- . - ... -
i 2- Da declaração de prejudicialidade poderá o Autor da propo

sição, no prazo de cinco sessões a partir da publicação do despacho,
ou imediatamente,llêI hipét;se do parágrafo subseqüente, interpor recur·
10 110 Plenário da Câmara, que deliberará ouvida a Comissão de Consti.
tuição e Justiça e de Redação.

Título VI
DAS MATÉRIAS SUJEITAS A OISPOSIÇOES ESPECIAIS

CAPITULO I
DiI 1'toposf4 de Emenda li Constituição

, .~ 202..Ã;';';ta de-e~;nda' li C~~ti~ui~ã~ ~ride:p~~h;d~
pelo Presidente da Cãmara li Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo
de álc:o sessões. devoIvendo-a li Mesa com o respectivo parecer.

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

Note-se, senhor Pr~sldente, Que a Proposta

de Emenda à Ccnsti tuiç:lo que o recorrente Bpresentou ao PIe..

nárlo possui objetivos e rlnalldades diversas da proposlçlo

. f 2t Admitida a proposta, o Presidente designará Comi5são Espe
cial para o elllllTle do mérito da proposição. a qual terá o prazo de
quarenta sessões. • PllIti( de sua constituição, para proferir parecer.

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

Entende o recorrente. portanto, Que o obje

tivo da proposta nlio rol ãlcançado pela Propo.ta de Emenda à

Constitu.lçlio na 61/90, motivo pelo Qual recorre ao Plenário

Que a mesma nfio rol apreciada pelo Relator, nem pela Coftlis _

são Especial respectiva ou pelo Plenário di Cirnara dos Depu..

tados, mas foi prejudIcada por uma decislo Que se refere .5

perceberoriginária do Senado Federal. Ainda é necessário

demais proposta apensadas à principal e nlo à Proposta

Emenda Constl tulçfio nO 76191.

de

PROPOSTA DE E\-1E\DA À CO~STITt;JÇÀO
~I! 76, DE 1991

IDo Sr. :Iol-=ellno Rom.ano :Ioladlõldo)

~. nov. r.dfçio .0 1nclao Y do .rt1go 29 d. Con.tltulçio r~

••1'.1.

(APENSI-SI A PROPOSTA DI EMENDA A CONSTITUIÇXO NI61, de
M901.

Rs Mesas da C'~ara dos Deputados e d~ Senado re_

der.l, no terMOS do art. 60 d. Constltulçlo rederal, _pro~ul.

O•• a seguInte E~enda ao te.to constitucional:



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 30 23725

ArtIgo único - O Inciso V ao artigo 29 aa Const1

tulçlo federal passa a vIgorar coa a seguInte reaaçlo:

"71, Que dIspunha sobre a organIzaçlo Oos MunIclpIos e, e" seu

TITULO 111 - 00 EXECUTIVO, CAPtTULO I - 00 PREFEITO E 00 VICE-

PREFEITO, Seçlo IV - Do Su~sloIo e oa Verba de

art. '8 e par4grafo l Q ., oetermlnava:

Represenleçlo,

-Art. 29 ..••••.....••.•.•.•••••••.•...••
y _ • r~mun~r.çSo 00 Prereito, dO

Vlce.Prefelto e àos vereaaores flx3da pela C~ma

ra MunIcIpal, observado o QÚ~ dispõem o. arts.
)7, XI, 150, 11, 15), 111, e 15), S 2Q ., I, e o
seguInte:

, aI subsidIo do cargo fbado e. c!,
da legIslatura, par. a subseQüente;

bl verba ae repre.entaçlo flx.da

-Art. )8. O subsidio do Prefeito, Que
nlo poder' ser Inferior ao .aJor padrlo de vencl.e~

to pago. funcIonário 00 MunIclpIo no momento da f1
x.çlo ser' ,stabelecIdo Dela Cá..ara na última ses
slo legislativa da Leglslatur., antes d.s eleições,
pera vigorar n. seguInte, podendo o oecreto legl.I~

tIvo fI.ar Quantias progressivas para caoa ano ae
.andat·o.

JU5TIF"JCAÇIl0

S lQ. A verba de representaçlo 00 Pre
feIto ser' fixada anual.ente pera Câmara enio POd!
r' exceder de doIs t~r.os dO valor do subsidio.
........................ oo •••• oo •••••••••••••••• oooooooo ..... -

A presente proposta de emenda ~ constItúlÇlo vI

•••d.pt.r O texto constItucIonal vlgent~.)s-regras comuns no

i_bIta aunlcIpal braslle~ro, qual seja, de definIr. flxaçlo,

D~J. ci~.t.- MunicJpal •.do subsidio ~ Ca verba de r~Dresent.

Cio, a.bos partIcIpantes do'concelto gl~bal ao terao re..une,!,

cio.

Posslvel notar, aIr.oa, Que diversas Leis OrgãnIc~s

possuem dlsposltlvôs semelhantes ao Que .c.ba~05 de citar, er.

tenaenoo Que o subsIdIo deverá ser fixado oe uma legislatura p~

ra. I subseQüente, enQuanto Que a verba de repre5ent~çlo dever.

'ser fixada anualMente.

de l~pr~sent.ç.o .nu,l~~nt~. rrstlndo sUD~r.dls Qual'Qu~r d1fl~

culdadrs de lnt~r~r~t~~~ft da ~atlrja ~m ~pl9rafe r IJustanOo D

Da ••n~lr. Que orOPO$OJ • pre,~~t~ e~rnd'. I Clrta

Magna ...nter' Q sub.ldlo .enoo flxldo de uma leglslltura Para a

texto d. Con.tltu~ç~o • 'roalloade dos ..unIcipI~s bra.~lelros.

Por 150!to, eSoper.mo~ dos 11lJs.lr~s OCPutldos-e Sena ..

dort~ I .~rov.çlo da presente e.tnda lO te_to constltuclonal.

verba

oe '1991.

ANTONIO CARLOS HENOES THAHE
OSVALDO HELO
MARIA VALAo1.0

EDUARDO MOREIRI'.
AtCIO DE BORBA
ARM/lNDO COSTA
IVAllDRO 'CUNHA LIMA

MARINO CLINGF.R

JoAo, IIENRIQUE
MURILO REZENOE
CIRO NOGUEIRA
ORLANDO PACHECO
JOAO DE DEI'S ANTUNES
Jost HOURA
MURILO PINm:IRO
NEIf" JAIIUP.
AROLDO GÓl!:5

Sala das Sessões, e" l~ oe

EDEVALDO ALVES DA SILVA...
ALIlER1'O GOLDMAN

"EIlÔNTHO RF.I$
AI<IOS'O \I0LA'lDI'.
Lf:OHAR (lUINTI'.NILHA
EUO DA1.LI'.-VECCI!IA

EDUAI<OO SIQUEIRA CAMPOS
PEfoRO PAv1.0
FMF.llU.; J'~NJOR

GF.TllLIO Nt:IVA
LAIIlE ROSADO
SAULO COELHO
AoAo PIlETTO
rRANcIS~o RODRIGUES
TOr:y r.n.

J01.o H"IA
AN1'ONI0 OE JESUS

outra ~ tornar' al~ro~StJyO CDn,tltucto~al • rJ.aça~ ai.

Dai, decorre Que " I~t.rpretaçlo aos Tribunais tem

s1do pela Inconstltuclo~alld.dedessas LeIs OrgãnIc.s - veroa

delr.s ConstItu1ções MunicipaIs -, defront.ndo-se co~ O entend1

_entoe a pdtlca dos Prefeitos e Vereadores Que, sobreaanelra

conhece. O Munlc!plo e sua realIdade.

Para ••lhor .rgu~.ntar, podemos verifIcar as oIspo

aIçDes constantes na Lei Co.ple.entar ne, I, de 5 oe julho 'de

Desta ..anelra, ~ale observa: o entendl~ento do Pr~

fessor Jos~ Afonso da Silva, e. O Munlc{plo na ConstltuJçlo de

1988, onde .rlr~. Que -. palavrl remuneraçlo é e~pre9ad. e.
aentJdo'genlrJco para abranger tooo tIpo oe retrJbuIçlo 00 ser

vldor Público ••• •• Ora, remuneraçlO I u. ter.o utllIlado para

.barcar u_a s~rJe de outros conceItos, o Que vale olrer Que,

Quanoo· o C?nstItulnte de "88 determInou Que a remuneraçlo do

PrefeIto, 00 Vice-PrefeIto e OOS Vereaoores seria fixada pela

Ci-ara ~unle!cal em cai. lcgislatur., plra • $~DseQu.nte, 11~1

tou o pod~r de fixar diferente.ente o sub~!dio e 8 v~rba de t!

presentaçao.

NI obra do Professor Hely Lopes Melrelle., Dfrelto

~lclpol BroslleIro, este dIscorre sobre o .ssunto conceltu~~

do o ter.o re.uneraClo, eapregaoo na ConstItuIçlo, co..o o~sU~

_Idlo e" a verba de represenlaçlo", definindo, posterior.ente,

ceda Qual da .egulnte ~anelr.: ~o subsidio corresoonde ao·ven

cl.ento do cargo, e o prlncIp.l da retribulçlo pecunI'rla ,00

prerel~O-. enauanto Que a ·verel de ~eoresent.çl0 E • retrIbui

çlo pecunI'rl. Que se atribui ao Prefeito ea rarlo 00 oese.pe

nho da Ch~rl. do Ex~cul~vo. Que naturalmente acarreta d~$cesa~

••traordln.rla$ oara o seu t1tullr~, e -tal v~rba tem natur~z.

cOOlpensat6rla oos gastos pessoais oe representaçlo do MunlcI

'plo e. por Isso, Independe oe co..pro~.çlo de ..... ~pl1c.çIO,po15

o deS1le .. esU pusulOlda nos enc.rgos soclais oe ~eu benerU:.l!
rlo,- Est' claro, portanto, Que ...bos conceItos, apesar'oe P.!

tlclp.re.. do conceito global de reauner.çlo, represent...· c.r·s

terlstlcas e objetivos essenclal~ente distIntos.
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- -. .. . ~. ~ ... ....... _....... . .

Tilulolll

DA ORCiANlZAÇÃO DO ESTADO

......-...- __ _..............•-...•...._ _._...•........•-_ ..

RICARDO ntlzA
FELIPE MENDES
HUKBERTO SOl>TO

MANOEL MOREIRA

GILSOU MACHADO
ORL...NDO BEZERRA

C"'RLOS r. ...YATH
Jost LOURENÇO

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 61, DE 1990, A QUE

SE ReFeRel! OS PARECERES, TENDO APENSADAS AS DE N9s 26/89.
31/89, 25/91, 32/91 e' 76/91):

APt. .e O • 2e ao ._, 27 aa Co~stl'vlç6t

~I••• Vlpo,.r com •••~Inte reoaç60

u -, ~. A, r.mune~.ç'o OOs oeoutaoos _st.·
G~.'. &.~. f'~.ae .w cac~ 1.g'~16tvr •.
oará • aUbsaQvOMle. orla .~S.~l.:. L.C'S
'a,'y•. o~~.~v.o~ o Qve o'so6p 05 .~ts

.$0, 11. '53. II1 e '53. i .,'. I. ne 'ui"
Ge. no ~.'mc ~.'.~t. e c,ncc po~ cento
a.~.'e .stao.'eclOs .•~ .5pec' •. p8~e 05
a.DVt.Oo~ '.~.r.'$ •

Apt 2a ~l~ .cr.sc.n~aao' 60 er, 29 oa
CO~""~"".C'o DS segu"'\tftS ,nc'.os. VJ • VII.
r.I'\U....~.~o-.r os D"une· 5

·VI"_ r.~~r.çlc DOS v~~.&oo~eS co~r.s·

pono.r' • n~ ~w'~ ~tteMte r r'~co po~
e.~'c O.~~l. e~·a~~l.c'Db. o~ eSDeCle.
·P.~. OS oe~~~aO~$ .~\.oual~. r.~sa'~aac C
oue g'IP6e 0'-' 3'. Xl.

VII ç tote~ De o~sorS8 cow ~ rem~~e~c·

cl~ aos ve· ••oore~ nbc pooe r • u~t~apas$&·
C .cnl.nl~ ar c'nco Der centc ae re~e't~

G9 ~f\1_c'r.'c.·

S.nAOe F.oe-.l,.~ 17 de dez.mo-o de 1~9C _
S.neoo' Hel.on çanne'~' Pr.s'a.~'e

LrGI~LA~10 CITAOA ANfXA~A PCLA
eOOROfNA,AO OAS CO~ISSÓfS PfR~ANEN'tS

CON!>TITUIt;lO O'
~[PÚB.IC' ~[OER'~:Va 00 BR'SIL

'ROPOSTA OI;: EMt:NnA À CO~\STjTt:lÇ'.J.C
~(! 61':"3, DE 19911

~fi,~ '-'~H:"~~\ _fí'~{,~!}

D~spõc sobre ~. 'remuneração dos Deputados Estadunis e dos

Vereadores; tendo pareceres: da Comissio de Constituição
• Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta e das

de n9. 26/89, 31/89, 25/91 e 32/91, apensadas; e, da C~

.elsiao ·Espeé~al, pela' aprovação desta e' prejudicialidade

da' de n9$ 2~/,89, JÚ89, 25/9i e 32/91, apensadas,

v - remuneraçào do Pu:(eifO. do Vkr·Pr~frifoe dos Ve.
rudores fj,,,,~dJ pet. Camara Munlclpdl em cadd lr-fJ,~,..,tura.pdrd
• sub~quenk. ob:.oervitdo o que- dlspóf;m os. aS1s. 37. Xl. 150.
L 153, ~!, e I~J, t 2· .1;

Cal"lulO'IV
DOS to\UNICIPIOS

Art. 29. O MurucrptO regcr-S4:·a por ~I of~",ca. votada em
dvl). h '~v .:. ''li ú .nh:r-,t.. k) mnt,rtlO clt:' dt.'l. dIJt~. e .pro,,~.j4

por Q.:. :> k: .~'.' :.j. ro,'(mhfO) ~d C.]'lI~t.~ ,"-';J'l.ll,. .,,J!. qUL' IJ p,:).
mulgara. at"nd'~O~ oS' prlnClplO~ ('~~dtJCIt:cu;O') neMa CO"~tl'
eu.ç.o. n~ COn5otl~ulçao do reipect;\oo E~tddo e os segt..lInles.
pteceltOs.

CONSTITUIÇÃO

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LBGISLAÇÃO CITADA, AlJEXADA PElA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

aSMA/lIO PEREI'A

'HAGALH"FS TU XElII·~

I\O..YU IIlA.
Jost GENOfso
'I/AII SOUZA

GFRIILPO hLCKMIN FILHO
ROSE DE ..RF.ITAS
VICElITE f'1AI,HO
PlIllLI) TITAN
HERMf,uo C... I.VINHO
JARVIS GIIIOZINSKI
JOAo MELLAo NFTO

Lufs EOU...RDO

JURIINDYR PAIXAo
AOP.OALDO STRECK

A~NALDO FARIA· DE sA
IIINHEIRO LANOIM

GASTONE RIGHI

PIIULO "MID"R INO
GERSON PERES
·JOAo TEIXEIRA

VALDENOR GUf:OES
·EllALDO TRINOhOE

·HEITOR FR"lICO
JoAo .....GUNOES

tZIO FERREIRA
OERV...L DF. PArVA
tn:y LOPES

Ft:RN"'''OO FREIRE
ROBERTO M...GALMAES
.Jost MARAfIliA0

ANTONIO DOS SANTOS

f'ABIO MEIRELLES
.Jost 01000

fRANCISCI) SILVA
JORGE KHllllRY

~ENITO GIIM'"

JONIVAL LUC"'S
HAl.I.'LY NtTTO

.JAIRO" "'7.T
DDELMD LEAo

ROfIEL ANf510
R"'UL BELt~

'K"THElIS IENSEN

ROBERTO JEFFZRSON

EDI SILIPRASDI
ANGELII AMIN

FAUSTO ROCH",
ALDIR CABR...L

TAD"'SHI KURIKI

JOS~ ELIAS M~R"'D

IIRY KARA
LUIZ CA~1.0S sIIN10S

BETO MA:OS"r,

RtLIO ROSAS
FLORESTAN FERN...NDES

iOEN PEOROSO
RAUL POn'!

'NESTOR OUARTE

StRGIO CAUDENZI
,JUTAHY .JIlNIOR

ETEVALOA GR"'SsI DE MENEZES
"IIURO BORGES
JORGE TADEU MUOALEN
ODACIR ICLEIN

CtLIO DE C"'sTR:l
JAMIL 11.0.00...0

YITTÓRIO MEDIOLI

PAU~INO C1CERO OE VASCONCELOS

rEORO TII:"'IS
CIIRLOS ALBCRTO CAMPISTA
GENtsIO BERNARDINO

HARIO DE OLIVEIRA
VI OtlP Iro pune

BENEDITO DOMINGOS
rETTER JtlNroR

AUGUSTO CARVALHO
PAUIA DUARTE

EVERALDO DE OLIVEIRA
JO,"O rAlISTINO

IIlERt rERREIRA
rRAI/CIS~O EVIINGELISTA

TELMO ItIRST

VICTOR fACCIONI
JO,"O RODGt.ro

RUREM BENTO
EOMAR MOREIRA

waSON CUNHA

RONIVCN SANTIAGO
ISRIIEL PINHEIRO
rtLIX MENDONÇA
PEllRO VALAOAR ES

Jost TELES
AUGUSTO rARIAS
ZIITRE REZENCC

LUIZ TADEU LEITE
CtLIA M~NDES

DJENAL GONÇALVES
OSVALOO REI:;

COSTA FERREIRA

IRANT !\IIRAOSA
EDtSIO PA>'SOS.
AGAHtls ARAtlJO

"AROLDO LIMA
EURIOE:';" BRITO
LUI? GIRA0
OLAVO éALHEiROS
LUIZ DIINTAS

,JOIIAS PINHEIRO
RONALDO PERI"
ROBERTO VI\LADAo

StRGIO CURY
RUBERVIIL PILOTTO
Jost LUIZ MIIIA

'MIIURICI' M~Rtll'IO
WAGNER DO NASCIMENTO
Jost DIRCEU

O,SVALDO BENDER

ALACID NUNES

I:UCLYOES DE MELLO

VALTER PERl;IRA
NILTON llIlTII'I.,
LUIZ M(,ptIRA

RONALl'O CAIADO

SAMIR TANNtlS
AVELINO COSTA

WILMM PERES

Jost F.LIAS
tLfslO CURVO
W"l.DtR <:IJl--HRA

ANGELO MAGALHAES
flARCELO IAPlUF.RI
PAES LANDIM
DELFIM HE'l:TO

CARLOS AZ"''1IU'..l'"
rF.RNANDO CARRI"'1

HlJ("oO "I.EHL
~ARAL "t:TTO
.JMI< IlCLSm'ARD



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 30 23727

• lIip.t>, tu-" por. tneo",..ç~. no antel"tol" ber. 'o Ol~oo~to ~o~t. CO~"'tv\Ç~= por, os
...."."ro. 00 COnor .,." NOClo""l '. na ConstltUI
ç~O ao r.hPo:tlvo e.todo. p.r. OI ~.ftQrOI G'
.S•••~l"e 10g's'a"va;

TfTULO 111
De Orgenl%eçlo dO Istedo

ClP f TULO II I
Dos IstadOs 'edtlr.dOs

r",/.)I.I1:.., 'J1I1U'''J~tc 00 erl1'<:lto ~r.nt. O,,..
~"-"ua .1"1"«;'.

I~ _ O'Cll\nlZll~"O ""~ .,,"'çe.s l'~111'hv'l •
fIIC"I~.uo'el O. c'~ro ~nlclp.'

Art 2' O nú~~o Oe a.put.do~ ê A$~e~~'~lti

L.o's:et\ve co~resDO~Ce~& ao t~'O'O'd8 rOC~~7

••.,te:i:: de r~'tlld': ne."t.is,m,5"e 0050 Ooovt&dO!i C!l •
• t'n;~oo c numero Or lrlnte e $r~!j. $~~e e
C".S: 'OC: • O~ tantos oventos 'O~.ff'! 0$- aeoo,;teaos
f.oe".~i eClme d. aozr

~ . coooo'eç.o o., "loe ••«;6'1 r.pr.s,nt.t'
.... w:. r~J p1ar"",."'a""\o tN,Jn\C'pal.

XI Inl"letlv. p:lp",lllr o. proJlltOI cs.. '"
d~ '''t.rca•••,p.CHICO eirf' .....n'e1plo. ClJI C:'l:'e'
O. Ou de ti•• rro) atrav.s ac lnal'\\ f.&tlr;lo oe.
pelo M~r\Ol. ÇlncO ~or c~~tO.OO ., •• to-.OO.

.....................' .. , .
S " A ~ner.ç.o dos doout'd~1 .st.~J.I•

• e~' fixa0. ~ c.~' ,.Ql~l.tu... o.r. •
.tJbSO~CJnte. po 1. ass.!,,(J 16' I • tJ~") '" 1 ~'t h'a c.c)·
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇ7,O NR 26, DE 1981

(DO SR. ZIZA VALADARES)
APENSAb/f R .D~ JJ.f1 61/10

DisPõe sobre a remuneração doa deputados estaduais •

(A COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTI~A E REDAÇAO)

AS Mesas da C3mara dos Deputados e do Senadn Fede
ral, nos lermos dO arl. 60. § 3 0 • da Const1tutç~0 Fe
cleral, promulgam a r.egutnte Emenda 110 texto const1tu-
clonal: .

Art. lO O 5 20 dO art. 27 Dassa a ter a seguInte
redacl\o:

·5 20 A remunerac~o dos Deputados Estaduals
"ca fIxada. no ~xlmo. em dOIS terços do QUe
percebem. em espécIe, os Deputados FederaIs.
vedada. além desse lImIte a perccpçlio de paga
mentos ou auxlllÇls. a aualauer titulo."

Art. 20 Esta emPnda entrarA em vIgor na clata de sua
publlcac:lo.

À C'me'l oos Depu1.aos com o OfiCIO SN/N"
5D6. oe ,1-12-PO

l~ '-I~-DO. Inclulao em o~o.~ ao o.a. vot.
Cio em Dr'~lro turno

Com li alter~ç~o vIslumbrada, VIncula-se li remunera
çSo do d~putcdo estadual e. Conr.eauenlemente. om el
guns Est~dos. D dos prefeItos e vereadores ã percebIda
oelo ~~putado federal. numa proporçl\o móxlma de doIS
terços', consldorando-se a· .remunerllç:!lo federal COlTlO
Darâmetro•.

Resl\!lH~-'lse ou4 (l Ilrt. 27, em seu caput, jll estabe
lece ·if.nll vlncul;:,ç..o n~r Ica: "O numero de Deput lidos •
Assemblélll LegIslatIva corresponderá ao trIplo dll re
Dresen,aç:io do éstftd.') ·na Câmara dos Deputadol'; •.• ". •
Que o 5 ~o trara precIpuamente das remunoraçOes do,
parlllmentllres ostadualS.

Braslllll. 8 de junho dq 1989. _ Deoutados ZI~D Vala
oores _ Ulro T"xo'ra _ Alvaro AntODlo _ Ros. de FreI
tas ~arla ~o Lourdes Ab.OI. _ Jo.~ Ulleses ao 011
vetra- Ju::r..:% :::>rc!J:!s 8at I&ta _ S·:'rr.lo Wornacl< ._,KoyU
lha _-ROdrlgu~S PaIm. _ CrIstIna õDvares _ OctuV,Q E
Ilelo P.ulo Roberto _ DomlnoosJuvenll _ PaulO Ramoe

Josi a. Concate~o Jos~ tllrloS Grecco _ S.n~ra C.
valeantl Mãrclo br.ga OSCftr Corr~. _ Fr~nelsco
Benjamin -_ Roberto Irãnt _ "'anoel MoreIra _ .I.:atneus
Senson _ Amaury \;\üIlGr ;. VladImIr PalmeIra _ Uogl"el
_ Leopoldo Dessono _ Her~es z.netl _ Dorges dll Sllvet
ra _ ExpedIto ~:chado Oaslllo VIII.nl _ 0.50 COImbra _
Waldyr PuglIesI _ AlarIco AbIb _ Darcy Deltos _ Jorge
UeQued _ Adro.ldo Streck _ CélIo de Castro _ H6110 Du-
l!.... .,,,,,.. \ ...... _~.I·t.OI· Cl:! T~votll _ EuclIdes SC:llco_
l:.i:it:1', 1:'\ '0:11 r- tia:. _-. V',"CO Tutu CtJ:..dro5 _ r:'o"O$ Do
tulho _ turJas Uoscont _ Vilson Sou~a _ VIcente BogO _
Robson ~nrlnho _ José Gu~aa. _ Frnnclso Kuster _ R.
Quol C~plb~rtOe _ oelh AzIze _ Nelson AguIar _ Raul
Bet6m Melo Fruir. _ José Carlos S~b618 _ Uldurlco
PInto _ Etluar~o ~onflrn _ Lldlcu da Mato _ Melton FrIe
drIch _ Slgmar Inpa SRlxas _ AbigaIl reltosa._ Anton!o-

...uat I flc'elo

A nova Constltulçlio assegurou uma sérIe de Isonomlas
e vlnculaçOes salarIaIs. abrangendo cargos e carreIras
~os três ~oderes. conforme se pode depreender das pre
vIsões consubstancladas em seus arts. 39 § lO: 27 §
2 0 ; 93; 153. V; 241: e 53. do Ato das DIsposIções
ConstItucIonaIs TransItórIas .

A presente Emenda ConstItucIonal objetIva dar nova
redaclio ao § 20 do art. 27. aue trata da remuneraçlio
dos deputados esladuals. buscando evitar aue o "efello
caSCata", das Isonomlas e VInculações venha a se cons
tttulr em ônus Inusportável para as jâ combalIdas eco
nomIas dos Estados. A outra .preocup~ç~o. emInentemente
moralIsta. é evItar desgastes à tmaocm do LegIslatIvo,
pelos aspectos desmOrallzantes proporcIonados por au
mentos IndIscrImInados e descabIdos. como podemos ob
servar na tabela anexa dIvulgada pelo Jornal da
Tarde em 30 de mala de 1989. na Qual 'POdemos ~nslatar
valores absurdos em determInados Estados, onde os
salárIos dos deputados estaduats superam~obremanelra
os dos deputados federats.

em orc.~ do df •. C.~.

prOSS.QUl~"to 08
l~ 2-5-PO. Inclu.Oo

~IIbI~I"o aoo'. o
t~••., t.Clo

l~ It·'2-PO.•ncluldo eM O~~M 00 01 •• 01.
eua.lo .~ ••gunao \urno.

Em 12-12-80. d15cuslbo .~C."".dD. no. t.,.~.

de R.ou.r'~nto ~. Ag6. do S.~oor Ronan Y,to
• out~o .. l(CS.".~. ',ao • "C"rovaoo ~.t.

OPOr\unlOaO. Aprov~Oh I propoSta. ~~ ••OUnoo
tu~no. por .6 "otos SI". 2 NÃO • Colftlldo 0'
~.tor. par•• ~.o~ç'o f'~' LO'tu~~ 00 Pare
ce' ~•• ~P·tOIR. '.'ellOO pelo Se~ao. 'omceu
OI Soua.. ofe'ecenao I ~.alç.o f'nal OI
~t'~" Ap~OYla.

a $u. '~C".ncll o Se~hO'

o.putrao ~u'z "'n~lave

bD. ~rl~'~o 'ac~e1'~lo Ga
~tllOO.

IM/N" 511

~.nhOr ~rlMllrO S.c~.t'rlo.

,.nho • hOnra a. .~~rnl~' • VO&SO Exc.l'"1:,-,.• ft ... OI I.~ eut,..,...tloa lo rly •• lo da C.... •

l~ ~~5~gO••p~oveoo o P~O~S.~Ul~nto oe sue
t~a~ltlç50 'SSCLS. Olrl 'nclusbo de ~t'r'.
• Ift O"deM do Cf'.

I'" 4-12-80. 80"0'0'808 .."" n"'~1r·o turno .•
orOpO.tl oo~ .1 YOlo~ S:W; 2 NAO. e e effl4"oe e
.'a apresentada ~o~ ~7 votos SlU. 4 Nl0 .•pós
u••r~ da Palavra no O~c.m'n~~~to a. v01açlo

01 Senado"•• '."nanoc ~~"'av. CbrdOID v~o
e."".v'cs.s ponv..... c... 5oOUS& ....... cO:> t(I,='.1 ,.
ra "'ho • Mau.IC'o Corr6•• SSC.S

E~ '4-5-g0. ."unc\.o~ • ~tê~'ft •• "da _
l~na. "& '-PLENo suosc,.'te 0.10 Se~ado" N.I
aon C."~lro. • out"05 D'scu~s~n .~c.r".ca.

••m oebat••• voltanon e com'ss60 .5peC'Dl ~.r.

.x.~ o. ~nal.• SSCDM.
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carlos M~nd~s Tnnme _ Carlos Coita _ Edmundo Galdlno _
Sl ..~o Sessl'l1 o'. f.rn,nl lIoldrtm _ Messt:ls Soares _ Mau
rIciO Camoos _ Victor facctonl _ Elias Murad _ NYder
8arbo~. _ AlércIo Dias _ Alrsson paulinelli _ sIlvio
Abr~u _ L~clo Alc~ntara _ Mauro Campos _ Moema Slo
ThtLgo _ Rlia camata _ Pe~ro Canedo _ José Costa _
LuIz Leal _ Milton Lima _ Sérgio Naya _ Hélio Costa _
MaurIcio Pâdua _ Milton Reis _ Ronaldo Carvalho _ Aé
cIo Neves _ João Paulo _ PaulO Paim _ Irma Passoni _
Florestan Fernandes _ Carlos Alberto Ca6 _ César Mala
_ Tadeu rrança . VIvaldo Barbosa _ Chagas Neto _ Jos.
VIana _ NIlson GIbson _ Ubiratan Agulgr _ Ernesto Gra
della _ Manuel Domingos _ PlInto Arruda SampaIo _ Be
nedIta da Sllv. _ I&rnel Pinheiro _ Aloisio Vasconce
los _ ~lailuJto Vllel:J _ P;1ulo '.!Inr;"ooll" .. r.!?rcl'lo Cor
deIro (.u,z "1"~' \0" Hr· .... '· tq·";.ot;._ t"lF'lh-" flenevtdf!s _
I~utz ,,-;;, p ...".... I. ti t.'. ~:'P'C lo Rel1ato BE!rnard1 _ José
1.1.117 tI· .: •.•• ~ I\~ rtU IItr.::t _ lulz SOV(jr _ I,lanoel Mota

0-1\1.1'",0 ..co"'OS _ Olort\!.to Onl PrtJ _ ..! .. cy ~C[".i:;'t::lttn _
iitJ~1 c:~ 1.1, J ... ~:..1.:.;~lrc:.:: Djvnal ,"onçalvOs _ Lau.
ro ~aln ~ Vlnl~lu$ Cnns.nç,o : José Comarca _ José TI
noco _ I~,H :.cfo .fúrrnz __ iJI lton Barbos,.. .:.. Chr-tst6vam
C~laradl~ _ Roncro Carr:D _ I~ruhlm ~hl-Aekel _ Sau'o
eOl:1l1lo _ tJosser I\lrtaf(ia _ AntOn·lo Gaspar _ Jos~ '("'1
xel?a _ Alclues Llna _ Anolao' ~arcellos _ José Dutra
_ Leur LomRnto _ Sérgio 6rlto _ Asdr~bal Bentes _ Jos.
.aUrlclo _ ~rcnci~co ~ol'w _ JarDa t:ud~uar _ L•• l V.
rullu _ tunó~lo Uorn~r~tno _ Ros~ prata _ Uanoal Cas
tro _ LYll:irWn& fol::C10I CId Carvlllho Jofron FraJat
Jo~A tll~& _ ~CuarCo fSro'ru Nauto ~Q Conto V~I~I~
tolatto _ JoGo Ccrlcs n.colir _ Nestor Duarti _ Luiz
S.lo';;:lo _ Inoco'i"cloDlIvu'rll _ Gltrnldo CaMPOS: _ UaJl
1\0.oh:.I"nn Jn~1) CF.r 10& r:'nrt I n-:;" farnllfltlo Dozvrra
Coa!t:;l _ U\"ilo ~nthlnr Oavl:C1o tlnc,"dO 1I0b.rto
Yttl'l.

lIGISL~C~O CITAnA. ANEXADA PELA COORDEHAÇAO

DAS CP!.ll"~ Ou I'EIll.lAtlElIl ES

CQII<;rnll'{'ln ·,'0 ;.• "üntlC!\ rEC'r.nI\TJVr. DO BRASIL

.......... 0.0 0 .

T!TULO UI

...... "o''" ," ' " - - ." ' ..

CAPiTULO .IIl

............................................................
Art. 27. O Ill4:.·:'rrJ C'!" n~"lIt;~(j.";~ ~ As~crrbl101a Lca1s1a

t1v~ corrcsDond~rá ac, tr101o d~ r~prc~cnt~;~o ço CStd-
(f':) fi'! r-"', I" '. .. I.~lt. J":.:-. ?, ;.t1r,f)ld,j.., 111."T'zoro de

trtnta e 5ets. será acrescIdo de tantos Quantos forem
os Deput'ados Federa1s acima de doze.

.......................................... ' ~ " '":'" ..

§ '20 A remuneração dos Deputados Estaduats seri fl
xada em cada legislatura. para a subseQuente. pela As
sembléIa LegIslatIva, observada o Que dIspõem os arts.
150. U; 153. UI; e 153. § 20. J.

........................................................
CAPiTULO VII

Da Ad~inlstr.Clo Pública

............. ~ ..
seçAo II

Dos Sarvldor.s Público. Civis

A~t •. 39. A Unlâo. os Estados. o Olst~lto Feder,al e
os Munlclplos tnstltulr30. no âmbito de sua ComPetên
cia rC;J111\3 juridlco u,..Ico o plM'OS de carreira para
os iorvldoros da admlnistraç~o pública direta. das au
tarquIas e das fundaçOes pubJolcas •.

f '0 A let as'eoura~i. aos ~ervldores da admlntst~
ç80 direta. isonomia de venc lmentos Dara cargos de ~-I-,
trlbulçôes Igual5 ou assemelhados ao mesmo POder ~~
ente servIdores dos POderes ExecutIvo, Legtslatlvo e
Judtc6rto. ressalvadas as vantag&~s de caráter IndivI
dual e as relativas , naturei~ ou ao local de
trabalho .

.. .. .. .. .. .- ' ..

TITULO IV

Do Organlz.çlo dos POder••

.............................. ~ ..
CAPiTULO lU

Do POder Judle'rfo

SEÇAO I

DIspo.fçO.s Ceral.

................................ , _" ..
Art. 93. Lei cC'",'olerrrmt ftr. de lnlcl11t IVll do Suoremo

Trtbunal Federal. dlsporA sobre o ESt~tuto da ~.gIS
tratura, observados os segutntes prlnclplos:

I _ tngresso ria earrelrll, cujO cargo lntclal ser' o
de juiz SUbstItutO. através do concurso públIco de
porv~s e tltulos. COl\'l a pl!lrtlclpaç:lo da Ordl.'<ll·dQl; Ad
vogaú::>s 00 Brasl' c'~ todas as suas fll!;es. obeaocendo
se. nas nomeaçOes. à ordem de classlflcaçSo:

II promoçâo de entrAncta para entrâncta. alterna
damente. por anttQuláade e merecImento. aten~ldas as
seQulntes nO:'r~~s:

a) ~ ohrlgat6rla a promoção do jul% Que figure por
três vez~s cnnsecuttvas ou c1nco 81ternadas em lista
de mereclrroanlo;

b) a ~romoçao por mereclrr~nto pressupõe doIs anos
de p.ierclclo na re5~ectlva entrância e lntegra" o juIz
a prtmelra aulnta parte da lIsta de anttouldade desta,
salvo se ".'10 houver com tais requIsitos Quem aceite o
lugar vaoo;

c) arer lção do merectmento peJos crtté;lo~ da pres
teza'o scrillrança no excrclclo da jurtsdlçClo e pela
freaüêncla e anroveltamento em cursos reconhecIdos de
aperfetçoananio:

11) na IlPlJração. da ant1gúldade. o tr lbund; "omante
Daderá recusar o juIz .mais antloo pelo voto de dois

.lerços de seus membro~. conforme procedImento próPrio,
ropetlndo-se a votaçClo até ft"ar~se a lndlcaçC\o;

111 _ o acesso aos tribunaIs de segundo grau far-so
A por ant Iguldade e I!lE'recimento, a1ternadall~nte. llPU
rbdos n~ últi~~ ontr~ncl11 ou. onde houver, no Trlbuná~
de Alçadll. QUbndo SO trator da promoc~o para o TrlbV(
na1 do JUGtlça, do acordo CQn o Inciso II e li classe
ao ortocm; • •

IV _ prcvl~Ao de cursos oftc161s do prep~rcc~o'o a
p.rfelço",,,.~,,to do maglstredoGcanO requisitoS para In
gresso o promoç30 na carreira;

V os venclmentos.dos magistrados serAo fixados com
diferença n~o superior a dez por cento de uma' para ou
tra das cateoortas da carretra. não podendo. a titulo
nenhun,. exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;

VI _ li aposentadoria com proventos Inteorats é com
puls6rla por InvalIdez ou aos setenta anos de tdade. e
facultattva aos trInta anos de servtço. após ctnco
anos de exerciclo efetivo na jUdicatura;

VII _ O juiz tItular resldtrâ na reliPectlva comarca;
VIU _ o ato de remoção, dlspontb.1Hdade e llPosenta

dorla do maDlstrado. por tnteresse pübllco. fUndar-se
, em decls~o por voto de dOIS terços ao respecttvo
tribunal, llssegurada ampla defesa;

IX _ tOdos os julpamentos dos 6rgaOs do Poder
Judiclârto ser30 públIcos. e fundament~das todas as
dechOOs. sob pena ~e nul tdada, podendo a let. '1;~
tntere~"~ PÜbllco o exigIr, limItar. pretença, ~ de
termln~dos atoS. !s prbprles partes. e seus advoga
~os, ou som9nte e estos:

k _ as dects~ admln1stretlvas -dos trlbuna1s sorno
mottvedas. spndo as disciplinares t~~~s pelo voto da
rna'o"'ll l'Il)'-:' ~iutll de seus morroros.L

Xl _ nos trtbunals com nVnero superIor e vtnte e
ctnco jUln~dores poderá ser constltOldo 6rgâo espe
elal, cr~ o mlnlmo de onze e o máxlrro de vinto e cin
co membros. para o exerclclo das atribulçôas admlnts
tretlvas e jurlScl1clónals da ccimpel~ncltl do trIbunal
pleno.
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TITULO VI

Da Trtbuta,lo • do Crça..nto

CAPITULO I

Do Sl.t~~a Trtbut&rlo Nacional

• • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 'I! ... OI" ......

SEcA0 UI

Do. I.postos da Unllo

Art. 153. Compele. Unlao InstItuIr Impostos sobre:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ~ ..
V OPeraçOes de crédIto. cAmbIO e seguro. ou r.la

tlvas a tltulos ou valores mobIlIárIos;

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

TITUl..O IX....
O.s OlsposlçOas ConstitucIonal. Gera'.

Art. 241 •. Aos delegados de polIcIa de carreIra
aplIca-se o prIncIpIo do art. 39. § tR. correspondente
•• carre~ras dIscIplInadas no art. 135 desta Constl
tU1Çao,

ATO OAS DJSPOSJCOES CONSTJTUCIONAJS TRANSITORIAS

. Art. 53. Ao ex-combatente Que tenha efetIvamente
partlctpado de operações bélIcas durante a Segunda
Guerra MundIal nos termos da LeI nR 5.315. de 12 de
selembro de 1967. serao assegurados os seguIntes
dIreI tos:

I aproveItamento no servIço pütlllco. sem a exIgên
cIa de concurso. cem establ1.ldade;

JI _ pensa0 especIal correspondente á deIxada por
.egundo-Ipnenle das Forças Armadas. Que poderá ser re
QuerIda ft Qualauer lempo. sendo Inacumulável com
QuaIsquer rendl.m"Ios recebIdos dos cofre!. ·pub\\COS.
exceto os benefIcIos prevIdenCIárIos. ressalvado o dl
reHe de OPCao;

JII _ em caso de morte. pensa0 A vIúva ou companheI
ra ou dependente. de forma proporcIonal. de valor 1
Qual a do 1nclso anterIor;

IV _ asslstOncla médIca. hOspItalar e educacIonal
gratuIta. extensIva aos dependentes;

V _ aposentadorIa com oroventos 1ntegrals eos vInte
e cInco anos de servIço efet1vo. ~ QualQuer regIme
jur1d1co;

VI _ prlortdade na aQul&Iç~o da casa próprIa. para
os Que 030 a possuam ou para suas v'uvas ou
C01'Oanhe'ras.

Par6cra'o ún1co. A concosslo da Denslo ecpeet., d~
1nc1~o I1 CUbs,'tu1. para tDaos os ,te'tos lega' ~

:~~::~~:.~:::.:~~::~.~~.::-::~::::.:~.::~:~:::~:::~.........................................................

As Mesas da C'~aro dos Deputados a do Senado rederal
nos termos do § )8 do art. 60 da Constltulçlo reder.l, pro.ulva. a ...
Qulnte E.endo ao texto constitucional:

Artigo único. O § 28 do art. 27 d. Constltulçlo te.
r.l p.ss•• vigorar co~ a seguinte redaçlo:

~- ..•
"Art. 27 "):•• ,••••
S 28. A re~uneraçlo dos Deputados Estadu.h. Q~/. 'Jf.

não poderá exceder o 80" d. percebld. pelos OOout••••
federais, será fixado em c.da legislatura, !'lIra .,
subsaqUente, pela AssemblHa LeglslaUva, observadll'
o que dlspileem os arts. 150,11, 15), 111 e S 2v , I •

JUSTltICAÇAO

O Ideal da plena autonoml. dos Estados frente ao Po
der Central lnfeHzmente ainda nlo pode ser logrado. COIIO desenhei ••
feiçlo do slste~a federativo, f.ce e distorç!!es de ·colIl'orta.ento Coa0" .,.

que se infere da proposta de modHicoçlo const.ltucional que ora ast_s
submetendo li consideraç::lio de nossos demais Pares.

foI verdadeiramente estarrecidos Que nos d.'ront....1I

com o noticia veiculada pelo Jornal "Correio arazlHensa de 5 de Julho
último, de que os senhores Oeputados Estaduais da Paraíba '1••1'•••• ti!
zessete Imil cruzados novos seus subsídios diretos. indo QS gastos do 'I,!
tado, com a remuneração de seus parlamentares, 8 vinte t! quatro -li 'cr!!
zados novos com a sorna, à parte recebida em eSD~cle, de vlntagens ~ V!
riada natureza.. ~

Quando, consoante referida noticia. us' professor••!
quele Estado ganha por vaI ta de cem cruzados novos mensais. a ('1 ••çÍio••
pelo!. Deputados Estaduais da Paraíba, de seus subsidio5-. no .ontant, ft,!
ticiadc., con~titui, mais do Que um acinte face às agruras de UIl povo QU•

.01 ganha para ccme~,_como é o ca~o do maioria dos br.s11.1ros, ~ ver,!
déiro esc"n10, o abalar o conceito,. já 'ragilizado por Qutru .....111 •

de tantos homens púbHcos, do classe política deste Pais.

Ao que se co~ento, o caso do Est.do d. Par.lba ~'o •
!Solado, havendo exemplos, em outros Estados, de .titudes a essa l s.
e que se podem qualificar - repisando - de quase Insanidade, 'ace .0 1
dro de afliçDo do povo brasileiro, e~.sua malorl•••1 ganhando para.'
comer.

Há, assim, que opor obst6culo ••tltudes·coMO a QUO

ora apontamos, e entendemos que a únIca maneira de evItar a continuidade

ou ImltaçDo de comportamento tio reproch6vel o ser' etrevfs da'-<,(l(is'·ji..4
de um teto m6x1mo de remuneração pelo exercícIo do .andato leghlatho •
estuBduol, tendo como parâmetro, como o est.mo$ propondo, os subsldlos •
percebidos pelos parlamentares federais.

A presente iniciativa, de outra p.rte, deve IlRn.tj,
tuJr um alerta para n6s outros, a fim de Que. ao fIxarM.o$ 0$ nos~os sub.
ddio~, ajamos com ponderação, critério e espIrlto público.

Com as precedentes condideraçaes subMetesos aQI ~Ol.

sos demais Pores o presente proposto de ,"odUicaclo constitucional, espe
rendo que ela mereça o apoio de todos, eJ.$ que se 1105 .rlgur•••cUda li
quada 8 por cobro o comportamento tJo censur'vçl CORlO esse d. que nos •
deu notícia o Jornal Corre10 Brazlliense. consoante j' .encionado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 31, DE 1989

(DO SR. ANTONIO SALUI CURIATI)

APEIIIS:Al)f' ~ bE tJ·o 61)'10

Introduz alteração no parágrafo 29 do artigo 27 da Cons
tituição Federal J fixando teto para a remuneração dos )

Deputados Estaduais.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇli.O N9 26. DE

1989)

APR1SIO VIEIRA LI~

RENATO BERNARDI

IVO MAINARDI

CARLOS MOSCONI

PAULO RAMOS

PAULO PAIM

ANNIDJlL BARCELLOS

WALt'YR PUGLIESI

GONZAGA I'A'l'RIOTA

ARISTIDES CUNlIA

Jollo DE DEUS AIlTUNES

RITA CAMATA

PAULO SIONEI

Jollo PAULO

LAURO IIkIA

GUSTAVO DE TARIA
Jll\UL DELtM

SAHrR ACHOA

NtLSON SEIXAS

CUNIIA BUENO
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... lo - -. ..

Titulo IV

LEOFOLDO BESSONE

CLAUDIO AVlLA

GABRIEL GUERREIRO

CLEONANCIO Fct.:m~~j

ANTONIO CÂ/QRA

LURDINlIA SAVIGNON

ARNOLD FIORAVl\ll'rE

PROPOSTA DE EMENDA À,

CONSTrrUlçAo N" 25, DE 1991

(Do Sr Masalh'u Tci.Jeira)

oa.põr ,obr~ A reln\llnPI.C." do," D\'.t\Jt.do.... t.c1w.·... ~, I',!.

f.'to., Vle~~Pr.f.ltol c ~~r ••dor.l.

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

~a
IR Ementb I Cro.,.~

M.~. "~60 podm ser emendada~ pro.
posc.e:

.... _.••.........................•.•.••..•..

Capitulo I
DO POOER LEGISLATIVO

...............................................................
DA ORGAJ"UZhÇÁO DOS P'ODET.I:.S

t 2" AfC~rnunerl>Çilo dos ~pLJ1.MosEsulduais será fixr.d.o
em cll& legi!J.:lturll. p.,rll a~e,~lll Assemblela !..eq'5
It~,,·a. ob!>t'IV~(J:> o q~ d,~.r-m os erts. 1.50,., 153. l.I, e b3.
t 2·.l

DA OOC1N'C1ZAÇÁO PO ESTADO

Titulo 18

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

CONSTITUIÇÃO

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASJL
1988

...••..•...... ~ .. _....••..••
~m

DOS ESTJ\DOS FEDERADOS

M. 27. O número de [)cput&dos A As$emblo:~ ~!s.Iativ.
C'OO~r6 tIO tr.ç>1o da rC1=scnlllÇbo do~ M ú:maro
dosD~s f'. l.~ng:doo número~ t.nn!a e u:is, ~á~.
ddo d;o;' untos q'~o.O$ forun osDe~Feder~ ACimA
~d~.

...•..............•................••••••....

LEGISlAÇÃO CITADA,~A PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

CA~ENSE-St A ~~~STA Dt E"ENOA A CO~ST'TVIÇAn N9. ",

De '''0I
A. "~••• d. Cl••ra , •• Dt,vladoa •••••ft.40 ,.",.1.

hba '.'.0. 40 .?1. lO 4. Con.'t'vlclo Fed~r.l. ,ro.~J••••
aw'vlnl • ••~nd• • 0 'r.~o ~.nL\J'vcI.n.l.

GERALDO ALCKMIN FILHO

RONALDO CARVALHO

LUIZ MARQUES

ABIGAIL FEITOSA

GERALDO CAMPOS

'JOS! LUIZ DE sA

MNUEL DOr·lmGOS

EDUARDO /·:O/tEIRA

FIRMO DE CASTRO

NYDER BARBOSI\

ASSIS CANUTO

MILTON REIS

JOS!! GUEDES

ROBSON MARINHO

PAULO ROBERTO

ADAUTO PEREIRA

OSVALDO SOBRIlllIo

OSWALDSl ALMEIDJ\

LAEL VARELLA

VILSON SOUZA

ALtRCIO DIAS

MNOEL ~IOREIRA

LEONEL JOLIO

DARCY DEITOS

EJ\ALDO TRINDADE

MA.«UJ::L kJTA

ROBERTO IWGlJS',rCO

HCLIO MANU1iES

ROBERTO JEFFERSON

JOSC Io'J'.uR1cIO

JOllO DA MATA

FEDRO CANEDO

HARLAN GADELHA

ANTONIo ~ERREIRA

ARTENIR WERIlÉR

ALEXANDRE FUZYNA

FRANCISCO CARN~tRO

. H!!LIO DUQUE

RAUL FERRAZ

EIlOC VIEIRA

GUHERCmDO MIr.1I0MEM

GSRSON MARCONDES

JOS! CARLOS GRECCO

DORETO C~~PANARI

,FRANGISCO SALES

~ESSIAS SOARES

JOst ULISSES DE OLIVEIRA

,RENATO. VIANA

ERNl\IlI. BOLDRIM

THEODORO ME;NDES

JOst QUEIROZ
ALCIDES LIMA

GEOVANI. BORGES

BEZERRA DE MELO

ELI!ZER MORElllA

ILEG1VEL

VICENTE BOGO

ROBERTO BALESTRA

. JOS! CARLOS SABOIA

.CARLOS ALBERTO CAO

~HICHEL -TEMER

MAURO C1Il1POS

JosE EGREJA

FRANCISCO ROLIM

TELMO KIRST

ISRAEL FINUEIRO
FERNANDO BEZERRA COELHO

EDUARDO BORElRA

IBER! FERREIRII

JOSC DA CONCEIÇAo

SAULO COELHO

CHRISTOVAM CHIARADIA

PAULO MARQUES "

AIRTON SANDOVAL

NCLSON SAnRA

JOLIO CAl'IPOS

AROLDE DE OLIVEIRA

LEVY DIAS

PAULO MINCARONE:

MAGUITO VILELA

LUIZ SOYER

JOS!! CARLOS COUTINHO

SIGMRINGA SEIXAS

ILEG1VEI.

Jo1io MÀIA .

EDIVALDO HOLANDA

RAIMUIlDO BEZERRA

SALATIEL CARVALHO

MOIStS AVELINO

ELIAS MURAD

~L1NIO' MARTINS

FERNANDO' SAm'ANÁ

ERNESTO GRADELLA

NOSSER AL111>IDA

RDSA. PRATA

IIXRla MARTINS'

FERNAIlDO VELASCO

ADHEMAR DE BARROS FILHO

GIDEL DANTAS

JOS,! LINS,'

JOS! CA~OS VAScONCELOS

OIlMUNDO REBOUÇAS

JOS! L\lU MAIA.

HAROLDO SANFORD

J!~ROLD9·LlMA

I1AIlLO ZARZUR
'OÀRCY 'POZ Z~' ,

GENtS~O' DE' ~hRROS
, . ':. ':

·AMAIII.\Y ,MIILLER

,cAllo P(?itl~RA
RUBEM' BIlANOUINHO

ELIEL RODRIGUES

· VICTOR FACCIONI

· TADEU' FRANÇA

MAURO FECURY

MAUR1cIO FRUET

t fÊLIPE' M'ENbt!; ,
'lIh!:;oN AGÚiAft

RICARDO IZAR

RONAll!:>. ÇOR~1:A

,ED!llllNllo.GALDIND

ANTONIO. DE'. JESUS·;

A,M:IRQ GOMES

FLAVIO ROCHA

HARIOL;IM,A

UBIRATAN, SpINELLI

PIINISAR ARNEIRO

· À'ilTo'N'~O' UE~O' .
i\; 'h;"" .. :. • '.'

Jq,1\O AGRIPINO
... ,.: t : ~. z .':" "

ORLANDO BEZERRA

MELLO REIS

J~N~~ piNl;EIRO
Euiltc!O'RIillURb .

JONES SANTOS NE~S

JOS!, MARIA E;nU:L

EP~ARDd'SIQUElRAék~OS
;...\ ,'" .:

· (J0ll-qE, VIANNA

TI~O:SOS-::A

S1LVIO ABREU
t ~'f _I _

MALULY NETO

EUN~ÇE,,';IIq.lILES

DEL BOSCO AM1IRAL

PAES LANDIM

H!!LIO COSTA

RODRIGUES PALMA
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• lll ••hrnlol alI .tl..1. no_.ccnt•••

'" IUl.

~r'o I, o I 'p do arlo " d. C.nal.'vICI. ~•••••
~l'O'.' coa • I.,~int~ r.d~ç.n:

·S f~ A r.avnlroCa. t.,ol ••• ~pv'.dp.
lllt.d"... a"rj". atl I'ID'·~nt. por cah\'O do
__ Ie, d. r~.vft.r.c&.. •• ~.plct.. dOI
~.ut.doa '.d~r.a... Sen.do'~•• ob•• ry.oo 6,v. 'Iofl>•• lO••rlO. 150, 11. lU, 111 • u,.
• t •• 1. d. Con.t.tv.elo '.~lr.I.·

Ar,. '1 O lnr,.o ~ 40 .r\. J' •• eo~'t.tv'cl.

••••• • • a'Qr.r c•••••'UJ"\~ "d.~10.

·v. r••yntr.c&o 4•• Pr.t.st •• c.rr••poftd.r'.
.,... rcloftal.rftte. , d•• ~p~t.d.. , ••• r_'. _
C.ft.4or... d, .~.,4o co. o ~ó.~,o 4. .1.)\4,.,
• 1""'''0. no Kwnlclp,. a" • ti_c. c,b I".' .l.le''',
ebarrYI40 _ .U. d •• p~••••• rl •. 31, lJ. 150, lJ,
IIJ. 11J • J'J. 'Za. I, ••b.dcc.ncI••1

*•••ul~t•• ~rc.nlu.'•.,.
• J 100., ~c, "u~,~t~,•• ~•• a_ •• d~ u_ a'Jhlo -p
«1 ..1".' ....

., to,. 1110. ""In ,0, Ir ••• ~O.
~~.c.n\.. ~ ho~~~t... fte'l'
aoy.ft\a c ~O'~ ~ltlt.r•••

cl 10-. ~O. "untelplo. ~or dUlr~to•• clnc•• nt&••••t' .u.lroc~n\ nov~nt•• fto·1' •• 1.
••••C.ftl0... no~ .. nt fto.. ..) .. 'tor•• ;

.t '" ~o. Kun'cl~)•• co. C~••• 1 atl 4va..nt....
• »a,.ai no' ...a). fto...crnto& .. ~o ...nl." ftOVI'
• I.".r ;

• ) '5k. Ihol "unlcJpioa c •• clnco."t••11 .\'
ao••n~... noy•••1. novrcenl•• _ hb••~t•• AeV.
_'_'tor.Ai

'J 'St.. 1'101 ""n.C'lpso. ce••u.r~"t••11 atl
.uarcftt& • ftoyl' aaJ. nO.CCl'l'ltol • noventa. ~e~•
• J.it.r•• ;

I' 4~~. ftO~ KuftlClp,o& co. t~ln\••,1 a\1 lrln\a ..
••v••IJ. nO.l'c.nlo& • novrnt. _ nove ~l"ltor....

hJ )$., no~ "~nir'pto& co••• ~t•• ,1 at' '.ftll' •
ftev••11. no\.~~n~o•• ft~v~nt•• no~~ ele.tor•• ,

" I~•• no. "un'~l.,o. coa ~~r .11 atl d~.eftow.
••1. fto~~c.nLo•• no'~nt•• nov. ~J~.\or•••

J. IDa, nos Hunlclplo. coa .tl ftov•
••v.c.ftte. e ftOY~ft~•• no•• ~lcltorc•• •

AT~. IR Acr.~~~~t.·.~ ao art. %t~. Con.'ltvac Ào
•• ..,uln'... Sftcl ••a 1I1~ VII • "Jll,
~.a_.. r.ndo-.e o. d~•• i.:

·VI .... ..t.~ndj.. do. v.c.·'r.r•• ~oo
c.rr••ponderlo • .in~. por c.ftto 40 •• Ior da
~••ufter.çlo doa re.~c\.Yo. ll\ulart~, .~•• ry.do• 'UI dj.p~•••• arta. 110, 11. 111. 111 • IIJ. I
I •• I.

VII ~~.uft.r.cl. ••• Yrrr.'. r'.
co'r••~oftd~r'. prDporclonaJapnlp •• 40t ~vutadol
'.'.r.l. • 5.hador'l. 4. Acorde c ••• n6apr.· _.
eJ •• \.r•••J'a'.d~. n. "untclpto al' • 4.'_ C. 'VA
.I•• c&., ob.rr,.do e .vr ~S.p~~a oa art •. ". 11.
1$0. 11. 111. 111 • 111, , I., I •••b.d.c.ftd••0
•••uifttc. ~trc~nt~.I.:

• a .t' '0., ft•• "~ft.olpl••••••• ,. fi V••'I~I.
4•• I.ltoro. o

• J .,' '0&. no. Munltl.... .~ •• '.e.nt.. •
Clftr.l'nta .SI .,' ~.v.c~ft'••• Aov.ftta • no•••aJ,
••'.ceft\••• ~.v.nt. _ ft••••1.JI.r•• ;

ca at' 10., no. Mvnlolp/•••• ,ul~h.nl•• ali .,.
••\.c~~\••• ,u.r~n'. • ~••••,), ~.~.C.ft~., .
A.,pnt•• ftO\~ .J.~tor•••

4a at' tO., ftO. Mvftlolp1o.'" .u.I~.e.~t.. ..1
.,. ,v.trp,pnto•• fto~.n\•• no•••tl. ...ec.a\••
~ ~e~.nt. ~ ftO~P .J.".r•• :

.) .,. 40S. no. "untei.,•• 4. t.rPleft\••• '1 .,.
'r••• ~t•• ~ fto'~n'•• ~O•••11. fto~.e.ftt•••
ft••Pft'a • ~o,•• J~.L.r•• ;

,. .,. '0_. no. "~fttc'p~•••••w.ent.. .11 .,•
• y••ft\O& « fto~~ftl. • nove .t), ftO~cc.ft\.. •
.O~.ft\•• fto.~ .Jraler•• :

,t aL' 20~. no. ~wnlcl~l•• 4. c.ftt.. cifte•••ta
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f'ARFr.F.R DA
cOlirssl>o OE: CONSTITUrcliO E JUSTICA E DE REOACZO

I - REt.AT6Rro

PEC nR 061191

Atrll,v«-s d* Pr"'opost Il, de c_cnda const Jtuc í on~l eM

cmunt:. prOf''õt:-sr qUI: a rrl\lunrr"açâ:o dos Drputados Estaduais. fixa

da em c.~dil h:gislilt1Jr"a par .. a 5IJbs&,qJJE'ntr pcl1' A5SClftbléi~s Lrgis

lativas dos Estados. tcnh1l. seu Mont ..ntr liMitado. no ~nhtlJ1o.

setenta c cinco por cento dõ!l renllJnlt'raç:io tstabtlttcida••"..10 tspé

cie. ,.~ra os OI:Jtutados Ftd~rais.

Propõe-sc. t ••b~.....U~ a rClluncra,.ao dos vcrl'~ ::::1
r •• seJa li.lt~cta. dI: Ilual .odo. a setenta c cinco por c ..nt~,'
lIuel" 1'5tabelccida. CM cspiell'. ,ara os Oeput ...dos Estaduais. r;~~
••lvado o disposoto no art. 37. XI, da ecn.tltulclo. Ol ...;e c.inda

• ,rOPo$ta ~Ul' o total da d••,csa COM a rcauncracio dos Ucrcr.~o-

rcs nio poderá ultr..p••••r • Montante de cinco por Cento da ~,,*.

cC'ita do Hunlc/pio.

2) PEC n2 0~6/B9

A proposlcão eM apr~~o detcrMln. qU~ .. r~~unrrn~Ko

dos Deputados Estaduais ttrá co~o liMite .áxl~o dois terços do
que perC~b€M. Em C~P~CIE~ os Deputados Fl'derals. sendo vedada.

altêel desse liMite. t\ p~rcepção de pagaMento ou au):(1105 a qual

quer t Hulo.

Na Justificativa. atenta-5e para a necessidadr. dI'
$C procur~r" evitar que o ·rr2ito ca~cata·. prDv~niente das isono
.Ii ... s e vincula'i,õ,:,s l!ialariais consasu"adas na Con$tituicio .. vEnhctM

.. 'Se <:onstituir em ônus tnsuportivcl para ...,. econoMias. dos E.sta

dos.

Atenta-sr, .Ind.~ 9ara _ ncc••sldadR de SRTSC~

por • _,.agE.. do Les I f'l.t·rv.o~ :Ua"5lii:tr.allzalta por ..u.entos Inatuct"t
Minados e d~sc~bido5. principalmente ca .1gunc Estados. onde O~

• ..11Õrlo5 dos ORPut"dos J;:st.d",!,I"~U,tQ-';'_llC16>lltr..II........ li" ~l>l'

FelIo:rala.

31 PEC n2031/e9

Através desta proPosta, pret.nde-sE. COMO nas an

teriores. liMitar o valOr" d~ .re..uncracio dos Deput.-dos Estaduais.

estabelEcendo-se co~o teto »'XiMO oi~Enta por cento da reMunera
çio dos Deputados Federais •

01) PEC n!2 25/91

A proposta e_ ~xaMC. ·CONO as de_ais. Intenta 'I~~~

o tlllut&' llaXIll'lO de rlE'rnunera~ão dos Deputados Estaduais c ktu,i~

doa Prefeitos « Vereadorts.

0," acordo CDM o art. iR... rctlunrrac:ão dos Orpt.'}f-,

dOlo Estadul\h. não poderá oltrapas••r o 110ntantt dI: nOvEntil por

ernto' da r.:'tluneraçio. eM rspÉcll:. ,dos Deputados Frder~is f: Scna

dorJ;"c ~

Dispõe o art. ~~ qUt a rtMunera,ão dos Prefeitos
correspondcrá.. proporcionillmenh::. k dos DrputadpSõ Ft=der.is &' Se

ni\dOrE~. de I\cordo COlIl o núMC"ro de ~l e I t ores a1 i stad05 no Mun i

ç;pio atÉ a d~ta de sua elelcio. dE"vendo obedecer aos pcrccntull.ls
que e$PEci~ica. podendo Ir de le0~' no caco de Huniclpios com
Mais" de UkI M.ilhão dI: .EleitorlE's. ate: 2e>: .. nos Munic;pios COIl at~

nove: tl'1í1 no..,t:cent.,,,~ tE novent-. tE noVE t:leitorts.

No art. 3Q. d~terrl\.ina-s.c que os estipêndio$ dos
Vicc-PrE:f'~itos corr"1!:5Pondcrão a vintE por cento do valor da r~lIu_

ncração do!; resPEct ivos t itularf:s. e que iR. rt:atuneraç:io dos VEre~_

dor~s d~VE~á corresponder" aos perCf:nt~~i5 qúe Especi~ic.. tendo

como reFerência a rl:~un~ração dos Deputados Federais ~ do~ Sena_

doreG. aas dEYttndo ser PT4porclonal .0 nÚMero de Rlcltorcs do Hu_
tire/pio•.

Ainda no art. 32. detcr~i~.-.E qU~ a despesa toial
COA, a re.uneraçtio dos Vereador ·,n1!9 .p~dcr.á ultr·..pa....,... .r:;,lt),!:p

.,..Dr cento 11. rt~J .... ",11.0 Stunlc·l '~l'

o art. 4Q propõE' qUE os. valorrs da relluncrac:ão. eM
Esp~cie. dos O~putados F~drrais e Senadores .. s.~io r.ajustados

uniTormentr por ato 4as r;spectivas Mesas. na MeSMa data e no

.es~o p~rcentual fixado para os servJdor~s da União.

S) PEC n2 32/91

Atravis da pr"oPoslcio ~m I:)tôllte. pr~t~ndl-~slf" .,~-:~,..

COMO t~to par.· a r"cMunrra,ão dos Oeputado5 Estaduais O va~
'"rtl1l1'Va:li!nCC: '" .:. .. t~httí if t lutO POr tllilitO da filliUnctilO'uo etitbucl'_

clda~ ca cspicle~ para os 'DEPutados Federals. .
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Pr..t~ndE'-5C. alnd., dllt~rll'lln"r qUE as dCGP~5."...~~

pessol\l dE'stln.do M asses.orJa de SH'lblnetc, cuja contrata;io ....

d~ ~tr~vi5 dE Ihdlc.~ão d. Deputados E~t.duaJs. nio ~xctd.m .. 75X
das de5Pcsas dcspE:nd i das com o Secretar lado Par" 1afn~nt ar. ou ....u,l_

vaJ~nte. dos Oeputados F'~dR'rafs.

DI&põe tllnlbÉ_1 a proPDsta qUE' as- pi\rcelas recl'bldas

e. E'spécle PElos VerEadorEs, .. qu;,.)qucr titulo, Jnclu§Jve Jnd~ni_

z.ções por" dESipes--.s dE gabinete, n~o podErfio exceder a setenta t:'

cInco por cento do vil.lor etttilbe]ecido, eJll rc.pêcie, para .. rtMunlt_

ração dos Deputados Estadu.ilO, ressalvado Q dhôpoGto no art. 37,

XI. da Con5titu~ção.

l1pe Neri, Ivo Mainardi, Delfim
Horoni Torg.n, ,rdison fidells e

Sala da de 1991

JDS~ THOMAZ NONO
Relator

Veda-s.E' aos VEr"eadore1r o reccb i ftlent o de qu~.1quf:r

outya vanh\grnl,. ~m espécie,. necessária aO exercício Piu'"larllentar.

·Flnah\entc,. deterntlna-se que o toti\l das desPusQs CDm a

rCMunEração dr VereadOYRS nlo ultrapa~~.rá Q .ont.ntt de aol. ~or

cento da r«calta dQ nunlcipio.

XI - VOTO DO RELATDR

A Ifat:a C0!l'I_slo CO"'R't~, dE acordo. co. a art. 'I"~.

c.put,. do 'Regimento Interno. pronunciar-se pre:l'mlnartne-nte quanto

à adrlll ss i b 11 i d~dr das propos I ções apres~ntadas.

ExaMlni\ndo-a!h verifico que' Estio obt:br:cldas ..s

norMôlS constantes do art. 60 d~ Const itúíç;\o Federll,1,. nio havl'ndo

tendência, E'nl qualQIJer das propostas, de aba1 ição da f'Orl\l~ 4'~dc

rativa do Estado,. do voto dirEto. SEcretO,. uniVErsal €' periódico,

d. IiocPZlrilc:i:" dDSo Poderes ou dos direitos e giPoYi\ntia5 indlvi'duais.

'PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇ~O N. 76, DE 1991
CDO SR. MARCELINO, ROMANo HACijADOl

Dó"· nova redação ao inciso v do artigo 29 da Conmtituição f'!
dera!.

CAPENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇ~O N. 61, DE

1990).

AS Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe

deral. no termos do 8rt. 60 da Constituição Federal, prom~l..

~8m B seguinte Emenda ao texto canst! tucional:

Artigo único, c, O inciso V do arUgo 29 da Const!

:tuição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 ••••••... o •••••• o o o o .'0 •••••• o •••

.v - a remuneraçi}o do Prefelto, do
Vice-Pr~feito e' dos Veréadores fixada pela C!lma
ra "Municipal, ob~erYado o QuE: dispõem os arts.

:n,'XI; 150, 11. 153. 111. e 153. § 2'l., I, f}: o

seguint~:

al subsídio do cargo fixado em c."
da. legis,l atura •. para 8 súbseqüente i

b) verba de representação fl>:ada

11'1'1

Na obra do Professor Hely Lopes Meire1les, Direito

Municipal 8rasi171ro, este discorre sobre o assunto conceitua!!

do o t!rmo remuneraçlo, empregado na Co,:,stituiçlio, como o "suB.

sidio e e~ ..yerba' de" representaç·lolI, definindo, posteriormente.
, ." 4 .~

cada' qual da seguint~ maneira: "o subsldió co.rresponde ao yen..

c~mento do cargo, e ~t principal da ~etrl"bulçlJo pecuni'ria do

Prefei to", en9uanto que a "verba de represbntaçlo é a retribu,!

ç§,o pe~unjária que se atribui ao PrefeHo em razlo do desempe

nho Q.a Chefia do Executi,vo, que naturalmente acarreta despesas

extrllOrdinári8s .para o seu titular", e "tal verba tem natur~ZI

comPM!'at6r1a dos, gastos pessoais de representaçllo do Hunicl

pi~ ,; ~~r 'isso, :independe 'de comprovaçilo de'sua BPÚcaçfto,pois

à de:spesa está presumida nos encargos soci,ais de seu beneficiá,-
rio~" 'Estj cl"aro~ portanto, que ambos conceitos. apesar de PI!.

ticlpsrem" do 'e'oncei to global -de remuneraçlio, representam cer.E,
" .

ter!sticas e objetivos 'essenclal..ente distintos.

. Desta "maneira, vale obser'var o entendimento do Pr.2,

fessoi José ,Afonsõ'da S~lva, em O Município na con·~t1tuiç.o de

1988, .onde af1.rma .que "~ palavra remuneraçlo 6 empregada em

sentido geriér1-éo pBr. abranger todo tipo de retrl hul~lo do se!',

A presente proposta de emenda ConsUtuiçlo vi-

sa aQlptar o texto constitucional Vigente às regras comuns no

âmbito municipal brasileiro, qual sejB, de definir a fixaçlo,

'pela Câmara Municip.l, do subsídio e d. verba de representa

ção, ambos pa'rticipantes ,do concdto global do termo remuner~

çlo.

Tendo sido todas apresl'ntada. com o "UDru""i:~:~D
~xi51ldo c:ons.tltuc.tonkO.ll'ilcnt~,. n05~0 votO c pela "aD\J'5\óolb iA.*

dto. Propostas de E.l'nd:a , Const Ituh::o Clt!' nQa .61/91, ~':?~S~J

31/61'1 2:;"1'1 r 32"1'1. "t/$ ('"

a..l.. c/ .. C;"~.'::'lD'~/'Jjuk c/r

OtputadD Ju

"

THO~~
It..lator.

;:rr. - PARECER DA COM! 55/10

A Comissüo de COll8tituiçlo e Justiça e de
Redaçlo, em reun110 ord1nária zooBl1zado hoje. op1nou unanlme
..ente pela'admissibilidade di P,ropostl de Emenda à Cooou tui
çlfo na 61/90 e d.. de nas 26 e 31, de 1989, e 25 e n, de
1991, ,apensadas, nos termos do parecer, do relstor.

Esti~eram presentes os Senhores Deputados:

JoIo Natal - Presidente, Roberto Magalhles,
Jurandyr PaixUo e Edevaldo Alves da Silva - Vice-Presiden_
tes, lInt6nio dõs Santos, AtUa l.ins, Benedito de figueiredo,
CIro iIogueirs, Cleonâncio Fonseca, José Burnett, Messias
Gól~1 Nelson Morro, Paes Llndim.-Paulo Marinho, Pedro VllJ,a
dares, Raul Belém, Toni Gel, Vit6rio Malta, José Dutrs, José
Lui~ Clerot, José Thomaz,IIon6, Luiz Soyer, Hauri Sérgio,
Nilson Gibson, Renato ,vianna, t:den Pedroso, Francisco Eva.n
gelista, Vital do Rêgo, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel,
Osvaldo Melo, Prisco Vianl, Sigma;-inge Seixas, Nelson Trad'
Go.ton.. Righi, ,Rotfri!J"" Palma, !:'tfésl0 Passos, Hélio Bi
cudo, José Dirceu, Lul; Gushiken, Eduardo Brag~" José Ha~iú
Eymael, Jofto MelUo Neto, Luiz Piauhyllno, Beneditn De..,l~,

\los, Ant6nio' de ',Jesus, Ary Kln José,: ca~10. Ben•.vides, Fe-
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vldot público ... ". Ora, remuneraçlo é um termo utilizado para

abarcar uma sfr!e de outros conceitos, o que vale dizer que,

Quando o constituinte de 1988 determinou Que 8· remunerBç~D do

pr~feltot do Vice-Prefeito ~ dos Vereadores seria flxadg pela

Cíimora Municipal e~ cada legislatura, para a subseqüente, 11m.!

teu o poder de fixar di ferentemente o subsidio e a verba de r!

presentaçlo.

Para melhor tlrgumentar, podemos verificar 8S dlspo

slçlies constantes na leI ComplementaI nO. 1, de .5 d~ julho de

1971, que dispunha sobre a organizaçlo dos Municípios e, em seU

TíTULO IXI - 00 EXECUTIVO, CAPíTULO I - 00 PREFEITO E 00 VICE

pREFEITO, Seçlo IV - Do Subsídio e da Verba de Represe,ntaçlo"

art, '8 e parágrafo 10" determinava:

"Art. '8. O subsidio do Prefeito, que

nlo poderá ser inferior ao maior padrlo de vencime!!.
to pago a funcionário do Município no momento da f.!

xaçlo ser' estabelecido pela Cimare na' última ses
slo legislativa da Legislatura, antes das eleiç~es,

para vigorar na seguinte, podendo o decreto legisl!
tive fixar quantias progressivas parti .cada ano de
mandato.

S 1g. A verba de representaçfio do Pre
feito será fixada anualmente pela Câm~ra e nlo pod~

rá nceder de dois terços do valor do subsidio. "

Possível notar, ainda, que diversas Leis Orgânicas

possuell dispositivos semelhantes ao que acabamos de- citar, en

tendendo Que o subsídio deverá ser fixado de uma legislatura Pl'

ta a subseqüente, enquanto que a verba de representaçlo deverá

ser fixada anualmente.

Daí, decorre que a interpretaçlo dos Tribunais tem

sido pela inconstitucionalidade dessas Leis Orgânicas - verda

deiras Con.tituiç~es Municipais -, defrontando-se com o entend.!

menta e 8 pr6tica dos Prefeitos e Vereadores que ·sob-remàneira

conhecem o Município' e sua realillade.

Da mineira que propomas I presente emend., 8 Carta

M~gna manterá o subsidio sendo fixado, de uma legislatura para a

outr. e totr:'ar' d~Sposltlvo cons~ltuclon81 a flxaçlo da. verba

de repre.ent~çlo anualm,ente, restando superadas quaisquer di fi.

culdades di interpretaçlo da ~aUria em epigrafe e ajustando o

ta~to da Constituiçlo li realidade dos municípios brasileiros.

Por Isso f esperamos dos ilustres Deputados e Senl!&

dores a aprov.açlo da pre.ente emenda ao te~to constitucional.'

Sala, das ~~s.lles, em l'- de Â~ de 1991.

_,-~~Ewl

002 EDEVALDD ALVES DA SILVA

003 ALBEI\TO GOLDMAN

004 JERONIMO REIS

005 ARIOSTO HOLANDA

006 LEOMAR QUINTANILHA

007 ELIO OALLA-VECCHIA

008 EDUAROO SIQUEIRA CAMPOS

009 PEDRO PAvM

010 FREIRE JllNIOR

011 GETllLIO NEIVA

012 LAIRE ROSADO

o 13 SAULO COELHO

014 ADXO PRETTO

015 FRANCISCO RODRIGUES

016 TONY GEL

017 JOXO MAIA

018 ANTONIO DE JESUS

019 ANTONIO CARLOS MENDES THAME

020 OSVALDO MELO

021 MARIA VALADXO

022 EDUARDO MOREIRA

023 A!!CIO DE BORBA

024 ARMANDO COSTA

025 IVANORO CUNHA LIMA

026 MARINO CLINGER

027 JOXO HENRIQUE

028 MURILO REZENDE

029 CIRO NOGUEIRA

030 ORLANDO PACHECO

031 JOXO DE DEUS ANTUNES

032 JOS!! MOURA

033 MURILO PINHEIRO

034 NEIF JABUR

035 AROLDO G6,ES

036 PEDRO TASSIS

037 CARLOS ALBERTO CAMPISTA

038 GEN!!SIO BERNARDINO

039 M1>RIO DE OLIVEIRA

040 ULOURICO PINTO

041 BENEDITo' DOMINGOS

042 FETTER JllNIOR

043 AUGUSTO CARVALHO

044 PAULO DUARTE

045 EVERALDO DE OLIVEIRl\

046 JOXO FAUSTINO

047 IaERt FERREIRA

048 FRANCISCO EVANGELISTA

049 TELMO KIRST

050 VICTOR FACCIONI

051 JOllo RODOLFO

052 RUBEM BENTO

053 EDMAR MOREIRA

054 WILSON CUNBA

055 RONIVON SANTIAGO

056 ISRAEL PINHEIRO

057 FtLIX MENDONÇA

O58 PEDRO VALADARES

059 JOS!! TELES

060 AUGUSTO FARIAS

061 ZAIRE REZENDE

062 LUIZ TADEU LEITE

063 CtLIA MENDES

064 DJ:ENAL GONÇALVES

065 OSVALDO REIS

066 COSTA FERREIRA

067 lRANI BARBOSA

068 EO!!SIO 'PASSOS

069 AGAH"S ARA6JO

070 HAROLDO LIMA

'071 EURIDES BRITO

072 LUIZ ,GIRlIO

073 OLAVO CALHEIROS

074 LUIZ DANTAS

075 JONAS PINHEIRO

076 RONALDO PERIM

077 ROBERTO VALADAO

078 S!!RGIO CURY

079 RUBERVAL PILOTTO

080 Jost LUIZ MAIA

081 MAURICI MARIANO

OB2 WAGNER DO NASCIMENTO

083 JOS!! DIRCEU

OB4 OSVALDO BENDER

085 ALACID NUNES

086 EUCLYDES DE MELLO

087 VALTER PEREIRA

OB8 NILTON BAIANO

OB9 LUIZ MOREIRA

090 RONALDO CAIADO

091 SAMIR TANNllS

092 AVELINO COSTA

093 WILMAR PERES

094 JOS!! ELIAS

095 ELíSIO CURVO

096 WALDIR GUERRA

097 "NGELO MAGALHl\ES

098 MARCELO BARBIERI

099 PAES LANDIM

100 DELFIM NETTO

101 CARLOS AZAMBUJA

102 FERNANDO CARRION

103 HUGO BIEHL

104 AMARAL NETTO

105 JAIR BOLSONARO

106 FRANCISCO SILVA

107 JORGE KHOURY

108 BENITO GAMA

109 JONIVAL LUCAS

110 MALULY NETTO

111 JAIRO AZI

112 ODELMO LEXO

113 ROMEL ANíSIO

114 RAUL BEL!!M

115 MATHEUS IENSEN

116 ROBERTO JEFFERSON

117 EDI SILIPRANDI

118 "NGELA AMIN

119 FAUSTO ROCHA

120 ALDIR CABRAL

121 TADASHI KURIKI

122 JOS!! ELIAS MURAD

123 ARY KARA

124 LUIZ CARLOS SANTOS

125 BETO MANSUR

126 H!!LIO ROSAS

127 FLORESTAN FERNANDES

128 EDEN PEDROSO

129 RAUL PCNT

130 NESTOR DUARTE

131 StRGIO GAUDENZI

132 JUTAHY J"NIOR

l~; ETJ;:VALDA GRASSI DE MENEZES

'134 MAURO BORGES

135 J.oRGE TADEU MUDALEN

13'6 ODACIR KLEIN •

137 C!!LIO DE C~STRO
138 JAMIL HADDAD

139 VITT6RIO MEDIÓLI

140 PAULINO CíCERO DE VASCONCELOS

141 OSMÂNIO PEREIRA

142 MAGALH"r:S TEIXEIRA

!43 1C.0YU~liA
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144 JOst GENOíNO

145 NAN SOUZA

146 GERALDO ALCKMIN FILHO

147 ROSE DE FREITAS

148 VICENTE FIALHO

149 PAULO TITAN

150 HERMíNIO CALVINHO

151 JARVIS GAIDZINSKI

152 Jo1io MELL1iO NETO

153 LUís EDUARDO

154 JURANOYR PAIXl\O

} 5 5 ADROALDO STRECK

156 ARNALDO FARIA DE slI

157 PINHEIRO LANDIM

158 GASTONE RIGHI

159 PAULO MANOARINO

160 GERSON PERES

161 Jol\o TEIXEIRA

162 VALOENOR GUEDES

163 ERALDO TRINDADE

164 HEITOR FRANCO

165 J01iD FAGUNOES

166 tZIO FERREIRA

167 OERVAL DE PAIVA

168 NEY LOPES

169 FERNANDO FREIRE

170 ROBERTO MAGALllh'

171 JOst MARANHl\O

172 ANTONIO DOS SANTOS

173 FIIBIO MEIRELLES

174 JOst OIOGO

175 GILSON MACHADO

176 ORLANDO BEZERRA

177 CARLOS KAYATH

178 JOst LOURENÇO

179 RICARDO FIllZA

180 FELIPE MENDES

181 HUMBERTO SOUTO

182 MANOEL MOREIRA

ICOIIIIIIO 'ãiPECIAL DIITIUDA A nOP!IlIll PAJ.E~!Il À ,JÍô·'Olft· DE'

IDlDA À COlln'l'UlçXO IV 61, DE 1990, QUE "DIS,IlE SOBJ.E A RE

'llVIIUçlo DOI DEPUTADOS ESTADUAIS E DOS VEREADORES~

I) IIf:LIIT~IO

clÍega a esta caso, do Congresso. para o exerclcIo . da fu!!.
,lo raV'lsor_, _ proposta de e.enda constitucional e. eplgrare, de
!lUtorl. do Sanado Federal. tendo coa0 prIaeIro subscrUor o nobre
litNdor Nelson Carnelro. que dlspOe srore a rEOUleraçllo dos Deputados
Estlllluals a Vereadores.

" proposItura foraa apensadas as PECs nOs, 26/89, '1189.

27lf1 e '21ft. e. tr"lte nesta Casa,

li Preocupaçlo basllar de todas as propostas apresentadas
at..-s•• aoraUdade e transparêncIa dos estIp!ndlos recebIdos p~

los titulares de "andato eletivo.

De tal. sorte, a proposta principal estabelece u. perce!!,

tual cII! 751 da re.uneraçlo dos Deputados FederaIs para Del'utados
Ist_al,.. e 751 destes para os Vereadores.

LEC/SL.AÇAO CITADA. ANEXADA "ELA COOHDENACAO
DAS COIIIIIOE. 1'6~"'AN~NTn

••CONSTITUIÇÃO
aEPÚBUCA FEDElUl1'IVA DO lIUlSJL

1988

Titulo 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capitulo IV
·DOs MUNICipIOS

ArL 29. o Munidpio reger-se-a por lei orgânica, votada em
dois turnos com o íntersticlo mínimo de dez dias. e aprovada
por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a pr~
mulgarã, atendidos os princípios e.stabelecidos nesta C~sti
tuição, na Constituição do respectivo Estado e 05 segumtes
preceitos:

• V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e do5 Ve
readores fIXada pela Câmara Municipal em cada legislatora, para
a subsequente, ~seJV~do o que dispõem os arts. 37, XJ, 150.
li, J53,III, e 153, § 2', I:

'" ' ~ .

COMISSl\o ESPECIAL DESTIMADA A PROFEIlIR PAUCEIl À PII6"on1' DI

EHENDA À CONSTITUIÇÃO NV 61. DE 1990, QUE "DISPÕE SOBU A n

HUMEUÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DOS VEREADORES:'

" PEç no 26/11!1 detereIna que e reauneraç.o dos ueputaoos
.staduais tar' Cll80 U.Ue .Adeo dos terços da percebIda pelos
Da(lUtados Federais. No eesao sentido coloca-se a PECo nO 'l/ll!l.

dlferlnclo lIPenas quanto ao percentual. aquI. de 8~. A PEC n"
ui" previ a rellUneraçlo escalonada para PrefeUos, Vlce-PreteI
t.s •• Vereaciores. -

Por fi;'. li PEC' nO '2191. al~. de estabelecer coa0 par"~

trO os subsidIas dos Deputados FederaIs, refere-se a todas as
parcehs diferIdas concedIdas aos Depu~ados Estaduels e Veread~

ras.

IIs propostas fora. aprovadas pela Co.lsslo de ConstituI
Cio .:Jultlça e Redaçlo quando' ds aprecleçlo de sua .adaISSIbllId!
da constitucIonal.

E o Relat6r10.

11) VOTO DO RELATOR

CUllPre-nos exa.Inar o .~rUo das proposlçOes e aqullaJ;ar .
O .eu cabIeento e oportunIdade, tendo e. vista a dIversIdade !
conhlca dos Estados· e MunlcIplos brasllelros,

Inconteste. o escopo .orallzador das proposlturas. LOUV!
val a preocupaçlo de I"",rI.lr ealor transper!ncIa na percepçlo
dos sublJ~Ios parluentares'.

TBRItO DI: l\BCIIBIMENTO DE _AS

PROPOSTA DE EMEIlDA Ao CONSTITUICXCl" N9

Nos termos do art. 202, § 39, do Regimento Interno da

G:ãmara dos oe~utados, o. Sr. Presidente determinou a dl~lg~çi~·
na ordem do Diá. das Comissões de prazo para apresentação I ,de
-emendas, a' partir de 26 /11/9'1, por dez sassões. Esgotado o pr,!

20: não foram recebidas emendas â ~ropos1ção.

Sa~a da Comissão, em lode dezembro

JO'.M'~'
secretário •

de 1991.

Nasta quadrante. salvo .elhor juIzo. reputa.os a propo!
ta ol'llJ!lds do Senado Federal e aals oportuna, Contudo, acredU!
.s que rel_tlv_.ente 8 re.uneraçlo' dos vereadores. necess.rio
.. torna a fixaçlo. atrav~s de leI coeple.entar estadual, de cri
t'rlos d.a Pl'opou,Ionalldade entre os subsIdIos e o ll\1.ero de !
leitores do IIUnIclplo, Instituindo-se constItucIonal.aDte u. te
'to ele sttantil e cInco por cento de reauneraçlo dos Deputados E;
't.duais. . -

Dlanta do axposto.· .an!festa.os nosso voto pela aprovaçlo
·.,rrpposta da Eeenda • ConstItulçlo nO 61. de 1!19D. nos ter.os
1ii.i 'i!íiet.cIa. e. an,xo. e pela prejudlclaUdsde dss PECs nOs.26/11!1 •

)1/.t.·~~i;:1 e '2m.

SaIa da CIl8Isslo. e.

Dep~It~:::
Relator
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~ MODIFICATIVA -;Ir: PAllECER DA COMISsAO

PARECER REFORMULADQ

I) RELATÓRIO

De-se ao artigo 2. da Proposta de Eeenda • Constituiçlo nO 61.
de 1990 a seguinte redaçlo:

"Art. 2.0 .

Chega a esta ca.sa do Congresso, para o exercício da fun

ção revisora, a proposta de emenda constitucional em epígrafe,

de autoria do Senado Federal, tendo como priméiro subscritor o

nobre Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a remuneração

dos Deputados Estaduais e Vereadores.

VI - A relluneraçllo dOG Vereadores 010 poderá ultrapassar, e.
neotuMI' hip6tese , a setenta. e cinco por cento do que percebea,
e. espll§cie, os Deputados Estaduais, respeitada a proporcionall
dade ao nUllero de eleitores do .unic:lpio, cujos critérios seria
estabelecidos e. lei cOlllple.ent8r est8duai, observado o que
disp~ee os arts. 37. XI. 150. IJ. 153.111 e 153.S2Q • I õ

A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pr.2
posta de Emenda i Constituição n9 61, de 1990, em reunião rea

lizada hoje, opinou favoravelmente ao parecer reformulado do
Deputado César Bandeira, pela aprovação da proposta de 1tDIenda
Ã constituição n9 61, de 1990, e pela prejudicialidade da.

Propostas de Emenda à Constituição nCs 26/89. 31/89. 25/91 •

32/91.
Votaram favoravelmente oa senhores Deputados: Miro Te!

xelra, Hugo Biehl, João Rodolfo, Liberato Caboclo, Wellington

Faqunges, Solon Borges dos Reia, Pedro Novais, Ne180n Job1lll,

Magalhães Teixeira, Lourival Frelta., Cé.ar Bandeira e AntOnio

Britt.o~ contra o voto do SenhoJ; Deput.ado GonZAgA Motta ..

Sala da COllli8Bã~. eDl.I0 de dlOZemb?/-O.e 1991•

.. . --------vi (r-o I .---
Deputado MIRO TEIXEIRA

. p;enx

DePO: CllSAR IlJ\NDEIRA

Relator

..........................................................VII -

A propositura foram apensadas as PECs n9s 26/89, 31/89,

25/91 e 32/91, em trâmite nesta Casa.

A Preocupação basilar de todas as propostas apresenta

das atem-se à moralidade e transparência dos estipêndios receb!

dos pelos titulares de mandato eletivo.

RECURSO NII 48. DE 1992
(CoJma n.etsiD Concludva M ComiaIo)

(Do Sr. 0M1D111 LeIo ellllVos)

S.nhor ~r•• ld.nt ••

(PUBLIQUE-SE. SUBKETA-SE AO PLENARIO).

Apesar disso. o DR~art••~nto

F.drral I n.delt. C\ .n~uadrae.nto d..

rc,rrsEntantrs co.crclais CoMO MicroeMPresas.

Requer. na forma do parágrafo 22 do artigo 132 do R.gi.e~

to Interno, que o Projeto d. tei nl 1.458, de 1991, aeja

apreciado pelo Plenário.

da R.c.lta

..MPr..... dI:

1988. dlt lnlciatlya

qu~ presta. scrvico

const i tu ir'... co.o

o ~L nQ i.'64. dv

y~day. às e.,res~s

c ....~cl.l d. ••

o ~L c ltado. no Itntanto. foi a1tltrado no

Conlr•••o Haclonal. t.ndo sido ~.tlrada na Lltl d.l;

' ••ult.ntr (nR 7.713. dlt 22 dlt d.z••bro d. 1988)--e"ltn~1o

aos r ..prcsRntant ..s COMere laia do .rt i.o 'lU" eont Inha a
y.dadio.

i.

do PodRr E~~cutlvo.

de representante
alcrocapre..a••

o. DItPutado. ebalxo a •• lnado•• coe b... no

art. 132. J 2R do R.lleltnto Intltrno. ~.cor~.e ao Plenário

cont~a e ~.J.I~io total do p~oJltto dlt L.I nR 1.458 •. dlt

1991. ~u. alt.~a a lltll.le~io do Iepo.to d. R.nda·.

discutido R votado. ~concluslva.RntR. p~l. CoalssãO dR

Financa. e Tributaclo, con'ar... anúncio publicado no

Diário do Conlr•••o Nacional. s.~io I. d, ,. 'fi. p.la.

..Iulntlt. r.z3•• '

Por fim, a PEC nQ 32/91, além de estabelecer como pari

metro os 'ãúbsídios dos Deputados Federais, refere-se a todas a;
parcelas diferiQ.as concedidas aos Deputados Estaduais e Veread~

res.

Neste quadrante, salvo melhor juizo, reputamos a propo,!

ta oriunda do Senado Federa~ a mais oportuna.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto pela aprov!,

ção da Proposta de Emenda à Constituição nQ 61, de 1990, e pela

prejudicialidade das PECs nCs 26/89. 31/89. 25/91 e 32/91.

:e o Relatório.

II) VOTO DO RELATOR

De tal sorte, a proposta principal estabelece um perce,!!

tual de 75% da remuneração dos Deputados Federais para Depu-

tados Estaduais, e 751 destes para os Vereadores.

A PEC n9 26/89 determina que a remuneração dos Depu-

tados Estaduais terá como 11mite máximo de dois ,.terços da pere!!

bida pelos Deputados Federais. No mesmo sentido coloca-se a PEC

n9 31/89, diferindo apenas quanto ao percentual, aqui, de ao,.
A PEC n9 25/91 prevê a remuneração escalonada para Prefeitos,

Vice-Prefeitos e Vereadores.

Cumpre-nos examinar o mérito das proposições e 'aquil.!

tar o seu cabimento e oportunidade, tendo em vista, a diversid!,

de econômica dos Estados e Municípios brasileiros.

As propostas foram aprovadas pela Comissão de Constitu!.
cão Justiça e Redação quando da apreciação de sua admissibilid!.
de constitucional.

Inconteste o escopo moralizador das proposituras. Louv!

vel a preo~upação de imprimir maior transparência nil percepção

dos subsidias parlamentares.

Sala da Comissáo, em 10 de dezembro de I991.
2. O ~L nQ 1.458. d.. 19'1. tlte a exprr...

'inalidadlt d. po•• iblllt.r •••••n~uadr...nto.

DePU~~~RA
Relator

Na Coel ••lio d. Fln.n,a•• _Tr-lPutuio o

ilustre relator" entendeu perfeltaacnte a )nten,1o de no••o
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(nOJETO DE UI N9 1.45•• DE 1~91. A QUE SE lEFERE O PAIlECER)

PROJETO DE LEI· SI tASS-A, DE 1991
(De Sr. 0IIeS lAIa)

AU.ra • 1.,i51.;io elo 18JIOSCO el. lsael.; t ....o par.car: da
c.bsio d. Fin.nc;as • Trluu;io. pela raj.ic;io. "ODtr. o
.oto •• s.p.rado tio Sr. ".ulo HarCUDI.

~"QJ ..tD. tendo conclu(do ~U.. -c. ~t ..dld .. proPl,.ta ".,.f'tr....
lIan if....tac;:ão do Con.res.o H.c ional r Itvltando Q,...natural

d.ugasto: do: dltundas Judiciais a ro:spo:lto da 100.alldadlt
dos atos nor.atlvos do DItParta.ltnto da Rltcltlta ~o:dltraJ·.

D~poi. de constatar ql.l.. o' CDl1t ..údo rst'
adc-quado •• nor••• da Lei de Oir;trlzt. Orça••otári •• , ao
Plano Plur i.nual t ao Orça.ento Anual, o ,. ..l.tor votou

,.,t. aprovac;:ão do PL.

Acontece. todavia, qu.e a .laloria d.

COM i .são --..qulvocad....nt .. , segundo entend...os-- reJe i tou

O parrCIf,. do relator If, con...qUC'nte.rntr, o PL. O nobrr
relator designado para o parece,. vencedor reSUMiu o

pensa.ento da .aioria declarando quI' ·seria Infindávcl o

processo le.islat;Yo se à pri.eira ;nt ..rprC't.~io, por

qUillqucr autor idade do Pode,. Exccut rvo, f055t apresentado

proj.to para contornar-lhe os ~fcito.·. COhclulndo. lc.b~.

qu~ ~. n0550 aiatcM. JurídJco a interpr~t~~io ~in~l da lei

cabe- a05 tribunais e que. matéria alcan,.da pelo PL nia

ttve StU .érlto ainda discutido no Judiciário.

3. O que 5" prctC'ndtu ~vita,.. caM •

JIIpre'5tntaç;io do PL 'fai Justa.cnte o desgastante processo

Judicial nccR'ssário para fazer val.-r o direito dos

,..cprtsentant.,5 cOMerciais.

EZIO FERREIRA
ETEVALDO NOGUEIRA
SANDRA CAVALCANTI
IBERE FERREIRA
ROBERTO MAGALHAES
ARACELY DE PAULA
OSORIO ADRIANO
JAIRO CARNEIRO
WALDIR GUERRA
JERONIMO REIS
BENEDITO DE FIGUEIREDO
PAES LANDIM
JESUS TAJRA
PAULO OCTAVIO

MANOEL CASTRO
JORGE KHOURY
LEUR LOMANTO
ABELARDO LUPION
PAULO ROMANO
ERALDO TINOCO
ALACID NUNES
SARNEY FILHO
CESAR BANDEI'RÃ
NEY LOPES
RIVALDO MEDEIROS
OSVALDO COELHO
DELIO BRAZ
JOSE CARLOS VASCONCELLOS

EM nosso entende,.. o leI' l.t.dor deve- .... t ar

atento ao ~uc •• p •••• n. sociedade .x.t ....nt .. para

procurar i_pedir que se co.eta. InJustr,•• c;o.o .s aqui

do:scrltas.

·p.r',a.fo '.ico. A ....Clo .. tlt.t. o .rCi-
'0 "0 •• QUe. la ....r.... qu. pre.t aYi;oo ....oti.aio-
nal... It........nt..t. c_rclal.· '

an. 2. lat. 1.1 .ntr. _ .1'01' ....t ....... publi
c.;lo.

Al"t. 3......_ .....1.....ICh. __nAdo.

aat. II aca••e.nt.-...0 .rt. 51 .. L.I .1 7.713...
22 .........1'... 111., • paritr.f. inico, no...,ulnt.. te,!

_"

O eonir•••o~.cion.l. ao ••••in.r o proj.to d. Loi 'nl

1.0"... I'.~... InICi.tl•• do poa.r I ••cuci.o....ndou o
..u arC. 53. c ..jo t ••to orl,i••l dl.I.:--

olUl\'lPleaCllo

-Ar' :.. ..,. Ao j! 4'1'çlo (lt. .poat o dI' r.nda de que
tr.ta o .r,. il. ir•• J, da Lli nl 7.256. dI 27 d. no
••~~ro dlt )"4. nio •••pllca •••pro.a qUI aI .ncon
tr. n•• oitu.cõ.o pr.viat•• no .rt. 31. it.ns J • V,
da r.f.rfd. I.i. ata i .....r•••• qlll" pr.or.~ ••r'iCo•
profi••ionai... corrltor. doapach.ntl. r.pr•••nr.nt.
c...rci.l ••tor•••prl.lrio • 'plOdutor dI ••p.tlculo.
pibllco•• c.ntor••ú.lco. "dlco. dontl.ta ••nfor..i
co••nv.nh.l~o, flaieo, qul.teo, .~onoal.t., cont.doc,
.~ltoc, ••tatlatlco, .a.tniatrador, proqr•••dor, an.
liot. da .i.t.....d.og.do. paic61ogo. prof•••or. joi
n.1i.t.. pvblicit'rlo. oa ......lh.doa•• qll.1q...r o~
tI'. profl••lo cujo •••rcleio "panda .. h.bilit.Clo
profi••l •••l l.,.J...t •••i'I...•

a 1t.4.Clo .pr.v". paIo Con,r•••o ••elon_l ••pro••da
q". foi. a..nd••1 10 .0 Proj.to 4. i.1 .1 1.064/1•• ' •

con.t••t. do .rt. 51 "·L.I a. 7.713,'" 22 4. d•••abro ..
IH., aoa .quint.. ter_r

·art. 51. A fo••Clo '0 lapo.to .. r.nda •• que
trata o art. lI, Ita. I ••• Lal nl 7.256, 4.27.4.
........r , ..... aio a••pUca .....r••• q......n-
cORtr ltaaclê. ,cawlat••_.. art. 3., it••• ~ a

~roJ.tD Inicial

11 - N; Coaiaslo .0: Finanças I" Trlbut.clol
- tcrao .~ recebi-.eta •• e..nda.
- _.r~ccr VRftce~or

.".-rec.r ~. eo.l .....
yot o "Mo ,"t'par.llo

O Contr••••••eion.l "er.t.r

do: 1992.

JORGE UEGUED
GIOVANNI GUEIROZ
AUGUSTO CARVALHO
EDI SILIPRANDI
ANGELA AMIN
MENDONCA NETO
SIDNEY DE MIGUEL
JOSE FALCAO
MESSIAS GOlS
RONALDO CAIADO
WERNER WANDERER
JONAS PINHEIRO
ANTONIO BARBARA
ATILA LINS

'·""7/t}líi.Ok
(

/. Do:putado ODELIlO LSlO

Sala

ASSINATURA

OOELMO LEAO
VADAO GOMES
ODACIR KLEIN
WILSON CAMPOS
EUCLYDES MELLO
NILSON GIBSON
ALOISIO VASCONCELOS
OSVALDO BENDER
PEDRO TONELLI
CHICO VIGILANTE
LOURIVAL FREITAS
PAULO PAIM

Ao contrário do que a#Jra. o voto vencedor,

sábia o: do:so:Jãvo:l so:rã a 100i quo:. atrav~s do: altltraçio da
l_f anterior. evite a di.cu••1o Judicial, trazendo •

tran..Ullldadlt às ,"o:l"çio:s o:ntro: o ~isco " os
contribuintes.

Toda Iltl qult alto:ra outra to:. o claro

intuito de' aper'ei~oar o .Ist .... jurídico, neM qu. seja

apenas explicitando o conteúdo da nor•• ant ..rior. No·c.so

presente, não v••os porque sobrecarrcgar' o Poder

Judiciário co. açõe. contra l .. is que dia azo •

intcrprcta~ies da. autoridade. adainistrativ•• qUt não
#or.. a~ucl.. calia.d.. pelo le.lstador. O Poder

L•• lslatlvo pode Ir dcv.. col.borar par. o apl'rf'eic;OaMtnto

d•• rClra. juridlcas. não apcna. porque par. tanto tc. o

a.p.ro constltucion.l. s.nio. t ••bé., porque- lhe CUMPrI' ~

dever de auscult.r a sociedade .. propor •• nor••• lc.ais

~or o:la dltso:Jadas.
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V. ~a raf.rl'a 1.1 •••• i •••pr•••• que pr••t ••••r
viço. profi••ionai. ,. corr.tor. "apechant•••tor •
• apr••'rio • pr~utor ••••p.t'culoa públicoa. c.ntor.
.ú.lco••édico, dentiata. enter..iro, en,enhelco, fl
a!co. qul.ico, .cono.iata, contador, auditor, ••t.tl~
tleo, ad.iniatrador, progr...dor, .n.]J.~. ~. aiat... ,
.'voga'o. paic61ogo. prof••aor. jorn.liat•• publici
~'rio, ou ......lh.do., • qualquer outra profl••lo
cpjo •••relclo d.pen'a d. h.billtaçÃo profiaaion.l
leval••nte •••,ida.-

con..tata-••• pola. confor.... confir.. pela pr6prl.
Juatifle.ção d. Z..n~a nl '0. que o Congr.a.o .acion.l t.v.
por objetivo .anter • po••ibili•••••• aa ••pr•••• de r.pr~

• entant •• co••rciai. eontln~.r•••• enquadrando no revi••
d••lcro••pr••••• ~ c.-o •• ben.flclando da l ••nçlo pre

vi.t. no art. lI. iac. I. 'a Lai aI 7.256/14.

Me .nt.nto. por ~atarpr.t.çlo .nal6gic••• Coord.na
ção '0 51ata.a 'a ~rlbutacle '0 Otpart...nto .a' a.c.it. P._
,:., ....... ) 'toa f\"f"].r.tórlc~ ·-,)th"'· nla "JL . :-~. dc]3 d.

o .'Ir! d. 19"9), de-iaol rot" .ri. Jtir, n•• t'ff'rA Ad.ini.-

tr~tj\., o enqu.dra.ento tia•••pr•••• de r.pr•••ntant•• co

..erc.illli5 co.tI .•icro.çr•••••

~a •• fer. judiei.l, ••bora •• conheça. d.el.õ•• da

Juatiça Federal ( li in.tine!a) favoriv.Ja ao. eont~JbuJn

t.~. e STF, por .u•••z, d••ou de conhf'cer d. Açio Dir.t~ d.
Jnconatitucionalidad. n' 264-3-DF. propo.ta pela A••ociaçio

• acional doa ~.praaant.nt.a Co••rciai. '0 Ir••il - ARa~~.

co. b... •• De.pecha 40 "lnlatro a.l.tor, e. que a açio
foi eonai'.rada in.pta aob • ju.tific.tiv••• qu•••• irr~

gulari'a'•••i.t. n. e.içÃo 'oa Atoa D.el.rat6rioa Ror~ati.0., trata-•• de ilegalidade. "io propri •••nte de incon.t!
tucionalldad., .1. que o conflito e.taria .ntr. oa _tos no~

aativo. ,. • 1.1. Por razões idintica., ••gundo pareeel Ó.

Con.ultorl_ Geral d. República, nio te••••gul••nto • Açio

Dirat••• Inconatitucionalid.'. nl 337-2/600-DF. propo.ta
pela Confed.raçio"WacJonal do Coa.rcio.

M•••• cont••to, afigura-••-noa ••Ja eon••nJente que
••anlf••taçeo do Contr••ao Macional .obre o a••unto ••
concretize na aflr._çio ••plJclta d. qUR a•••pr•••• eona
tJtuJd•• por ~.pr•••ntant•• eo..rciat. pod•••nquadrar-••
coa0 .icro._pr••••• , n•••• condição, uau!rulr d. Ja.nçlo
'0 iapo.to •• r.n'••

Pelo ••po.to, contaaoa eo. o apolo doa nobr•• Parl.-
••nt.ra. para aprov.ção '0 pr.a.nt. proj.to •• l.i.

A
al,fII.~aaaPa.' , 'a O'-S~~ d. 1"1

:ti. {//..
aput.'o ODELIIO LElo

LEGISLAçÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANEN1ES

,. 1 t!'c

Iltlb.l." nDra.' 1nt'lrlnt.1 ti. li
tltute CI ~1~1'~'~r'll.r"lttvII .Õ
·tru •• · -:e ,'" ·.rrlloo. III:p1tfltl'r •",,'rI. ". nu tll'lf" 1'lIIln,'
trlt'~,. t"I.t.rID.•,.vt" ft t1irlo:
tr~L.: \ltI. ,".cithlc • ti, t1.un
,01vl•• fttn ,eç"Iarl11. -

00 RI' H.E F~~CAL

Art. 11 • " 'alcro'DprISl fica "elite Ih•• ",uI!

ttl t,,'''tu:
I • ,.,OItO .0"" • "lIdl • ,,.Vllltes til 4IuI!

4IUH IIItUrtU;

C~ISSIO DE FINANCAS E TR1'UTACIO

TIR"O DE RECEII"ENTO OE·IMENOAS

PROJETO DE LEI NR1.458/91

Nos t.r.o~ do art. 119, ca,ut, 1, do RrgiMcnto Int~rno

da Cã••ra do. Deputados, alterado p~lo art. 12, 1, d~

~lY'i.o ~e 11/91, o Sr. PrFsldtnt~ d~ttrMinoY a abrrtyra
r dlyYlg~tao na OrdFM do Dia d~~ COMis~õc~ - dr or~zo p~r~

aprE'Senta .... An de enu."'nd ..\c;. 'i< part ir rir- , 111 /91. por Clnr r.
~~~~Rr~. F~~otado o pr~=o~ nKo ~or~n, r~cc~id~~ CMcnda~ ao
P"""Jcto.

St'lR dlll Con\is~.iio. ("In 14 dr novembro dE' ~9Yl •

~!f~~l~t~
SccrctiÍ.r il'

f',\2QC«J2 no'.
coosslo ~ rIlWlCNi E TBlillITACID

pauaa V1lIICUICla

J - ULA!ÓIlIO

o lluatre Dttputado Od"lllO Lotio .pre.ent01l
proj.to de l.i incluindo a. e~re.aa que pr.at.. aerviço.
profl••1onal. de repr•••ntant. co..rcial entre •• que
pod•• beneticiar-.. d. bençlo do ilOPOato aobr•• renda
concedida •••1croeapr•••••

1:.... .apr.... ""0 e.tlo ~nadaa palo
.rt. 51. d. Lei nl 7.731. de 22 d. de.eabro.da 1"'. entra
aquel.a proibid•• da rec.bar tal baneficio fi.c.l. Z nlo
eatlo porque ."Pra....~t. r.Ur.d.. palo Congr.uo
.acion.l. na dl.eua.lo do projeto que r ••u1tou na referida
l.i.

-110 .ntanto. o Dttpart..nto da Recaita
Peder.l inadait.. por int.rpret.çlo anal6gic. (Ato.
Declar.t6doa ~""Uvo. na. 24 e 25. d. 13 de deaaabro de

19.,). o enqu.dr..nto d.a eapr.... da repre••ntante.
c~rclai. co.c .icroeap~e.aa.

O nobre relator concordou C~ o projeto,
conaidarando que .1. repr•••nt. nada ..i. que • re.fi""~o da

aanif••taçio ant.rior do Con9r•••o Nacional, no ••ntldo de

i.entar a. referidas .~res•••

T.ndo • Coa.l.ulo r.jeitado eatl parec.r. f....a
daaign.do. pelo Pr.aid.nte par. redigir o P.recer v.ncedor.

.a verdade. do dev.ria o Congrauo ••cion.1
...ndar a l.i viqente ao pri..iro c~ao d. int.rpr.taçlo
.datniatrativa que po.aa ir d. .ncontro • int.nçlo do
l!,giaIador.

Ad...lt. " lei. uaa v.z publiead•• lI.nh. vida
própria, ••• que venha. a pêlo a. razoe. que a .ativar...

S.ria inUndAvel o proc.uo 1.gial.Uvo ae •
pri.elr. interpretaçio, por qualquer 6utoridad. do Poder

Executivo, to... apresentado projeto para con~ornar-lhe oa
.f.lto•.

Mo noaao aiat... juridico • int.rpret.çlo final
da leI cabe ao. tribuna!. e, na hip6t••• pr•••nt., a lei naa
.0 ..noa tev. a.u "rito diaeutidO na. inatlneia. judiciAri•••
••ndo ••ta uma forte realo". obatar eua alteraçlo.

I I - VInO DO llKLU'OIl

'Diante do~ argumento••xpostoa do v-.oa 6bic.a
no que ... refer.. 11 odcquaç!1o ., co_tibilidlolda financelr. e
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Orçament'rIa.. ao Plano PlurIanual· ~ ao Orçam~nto Anual. voto
pela aprovaçlo do Proj~to de Lei n2 1.458. d~ 1991.

·orq...ntAria, ntó havendo outra ·alternativa, quanto ao

"rito, .enlo votar pela re'eiçlo do pro,eto de Lei n" 1.458,

de 1991. S.la da. Se.aOea. am d~ novembro de 1.991.

Sala da Coai••lo, ea ~ de 1,.1; I ". ,:~ "- de lU1

_JJ:\~t't1h.,
~- '~RECER DA C~I8SaO

A COtlli55~O d€' fin ..nç1ll5 (' Tr ibul",ç$io, € .. rf'IJ~

nlio 'nlln~rl..- re- ... ti7Il.ciil hc'.,If:. rf"jrltolJ. (o"tr ... ('l y()to 1E't11 ... r· ...

p"rado do DrPlJtil'do Paulo Hõ'rtuf"l$lf' pri.H ivo rElator. o JlrDj(;~

lo de lf"j nº 1.~5B/9s. nos trr.o~ d~ p"'r~[cr YCh[rd~r do Dl"

'''JI "do Fill): t1tndonçll.
E.t ;vcrlllt prCE,,'ntrJ. 05 Sf'nhor['!'. Df'put ltdo5t Be

nito G.M~. PrcsldrhtFt Jo~i hcl~to t Nrlson Boro I!''', Vict··
'rr~idcnt~~f B~irlto V'11~ni. JOL~ fll.tcin. Lui. (dultrdo, MlII
norJ C.ctro, Frr"~ndo 8cr~r,.. C041ho, 6tr ••oo R••otto. lui~

C~,.lo~ HaYIv. W~ll~~ No~w. Wll.~n C~.po•• C.~rlbn Júnlo~,

ál10 D~ll~ V~cchi~. sirSlo G~Y.cn%i. Drlfl_ N~ttD. Jo~r. loy
ren~o, Rohrrto CaMPos, Jac~$o" P~rcir~, PAulo H~rtun., r~Jlx

~tndonç., "á~lo thcrMont, Alofzlo "trc.d~ntt, P~yl0 8~~n~rdo,

PMul0 H~nd~rino, '~dro Novats, SiMio 6eçsiM, F~rn.ndb Dini~,

Jos~ llnharrs, Lu'z Hor~lr. c Joio Tal ••

san~ d~ tOMla.So. ~. ~ d. dc~rMbro de "'1.
I

1~~~J;tG
DEPUTADO FEDERAL

REaJRSO N" 82, DE 1992
(Conka Parecer Terminativo de COJIIlsdo)

(Do Sr. Duo Çobnbra)

......;..
Requer, na forma do artigo 144, c/c artigo 132, par!
grafo 29, do Regimento Interno, que o projeto de Lei

n9 3.528, de 1989, seja apreciado pelo Plenárl0,qua~

to à sua constituc~ona11dadel em face do parecer CO~

trário da comissão de Constituição e Justiça e de R~

dação.

(PUBLIQUE-SE E SUBMETA-SE A PLENARIO)

E>a!D. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados.

Solicl\:anDS a apreciação pelo Plenário cb parecer dacb

ao Projeto 3.528/89 cb DepUtado Daso ():)jJlbra que dispõe sobI:e a fiBe!

llzação de atos piblicoB.

sala das Sessões, 21 de fevereirO de 1990.

~~rNbrr~sid2~: GAMA \

VOTq EM SEPARADO p:... ~O· 1'A.......l.o' "'''&r,,"~<-.

-R&LATORIO
o nobre Deputado Odelmo Leio .pr••~nt.

projeto de l.i di.pando que a8 .~pr.... que prestam servlço.
proflae1onala de r.pr•••n~.nte cQ~er~1.1 podem beneficiar-se d.
1••nçlo do imposto d. renda concedido ,. .1cro~~~re.ae, .0
.cra.clnt.r par'.r.fo único••0 art.51 da Lei n2 7.713. d. 22 dI
daz~~bro de 1968.

S.~ndo o autor do projeto. per oe••ilo do
axame pelo Con.raaao Nacional do Projeto d~ lei nQ 1.054. de
1966. d. iniciativa do Pod~r Ex.cutivo e que dau ori.em à Lei n~

7.713/8e. foi .provada a Emenda nQ 90. lo .rt.53,. qual
retirava a& ~~presa. que preetam serviçoa profl••1onal. de
repr••entanee co~ercl.1 da.relaclo de empr••aa '~quals nlo &e
.plica a i ••nelo do 1~po.to de r.nd. concadld. la ~ierol~pr••a••
~~~ra~::~~.•qUelas a~pre••• poder~am .o~ar da i.ançlo do i.posto

Eaaa E~anda foi transformada no .rt.51 da Lei
n~ 7.713/5e. Entr~tantc. madi.nte intarprataçlo do Departamanto
d. ~.c.lt& F.der.l. atravia d~a Atos Declaratórios Normativo.
n98.24 e 25. de 13 de de2.e~toro d~ 1ge9. "deixou da.a .dJnltlr.
na e~~er. administrativa. o enquadramento das empreS8e de
represent.nt~8 com~rc1818 como mlercempreeas·'. l~p~dlndo-aB,

pDrtanto, d~ usufruir a i8~nçlo do l~~oeto de rendb, por lnclul
1.. ent.r~ 03 "ou a!le~melhados" previstos na referida lAi n2
7.71::'/86.

DASO COIMBRA
MUSSA DEMES
FERNANDO BEZERRA COELHO
WALDECK ORNELAS
MAURO SAMPAIO
OSVALDO SOBRINHO
ROBERTO BRANT
GUSTAVO DE FARIA
HELIO DUQUE
JOsE: EGREJA
MESSIAS GOlS
JOAO PAULO
IBERt FERREIRA
JOsE: LINS
FRANCISCO CARNEIRO
JESUS TJARA
MAURICIO NASSER
ILEGIVEL
AGASSIS ALMEIDA
PAES LANDIM
SE:RGIO NAYA
GASTONE RIGHI
FELIPE MENDES
JOAO AGRIPINO
ROBERTO BALESTRA
RAUL BELSM

JosE: TEIXEIRA
JOJlo MACHADO ROLLEMBERG
OSMUNDO REBOUCAS
TADEU FRANCA
INOCS!lCIO OLIVEIRA
AFIF DOMINGOS
ASSIS CANUTO
PLINIO MARTINS
DALTON CANABRAVA
FRANCISCO DIÓGENES
MARIA DE LOU/WES ABADIA
JOFRAN FREJAT
CARREL BENEVIDES
ARNALDO PRIETO
ADYLSON MOTTA
IBRAIN ABI-ACKEL
FRANCISCO BENJAMIM
SIGMARINGA SEIXAS
JOSE: VIANA
GERALDO BULHOES
HUMBERTO SOUTO
JOsE: MARIA EYMAEL
MILTON BARBOSA
EUNICE MICHILES
FERNANDO GASPARIAN
JOsE: COSTA
RODRIGUES PALMA

11 - VOTO ~ROJETO DE LEI NQ 3.314-A. DE 1989

(Do Sr. Koyu Iha)

Estabelece nor.as para o provl~nto de cargos
públicos na admlnlstraçlo direta, Indireta ou
fundacIonal; tendo parecer. da Comlslo de Cons
tltulÇlo e Justiça e Redaçlo. pela Inconstl
tuc lona I Idade.

De f.to. a manifeataçlo do Con.reaao
Nacional. por oeasilo da votaçAo do Projeto de Lei nQ 1.084/88.
foi no a.ntido d~ po.aibilitar ia~mpreaaa QU~ praatem aarviçoa
profiaaionala d~ representante comercikl a fruiçlo do beneficio
do I~po.to de r~nda concedido ia .icro.mpr••••• por tar ~xcluldo
da reda,lo ori8inal do art.53 do projeto, a axpr..alo"
represf:ntante comercial".

Conalderando que a ".dida propoata r ••fl ......... ..:
manlf••taclo do eonare••o N.cional. evitando o natur.l de••••te
d. demand.. jud1ci.i. • re.Peito d. l~.alidad~ do. .to.
normatiVO. do Departamento da Receita Federal. e tendo em vI.ta
qu~ o aeu cont.~do esta ad.quado àa normaa da Lei de Dir~tri~e.

(Projeto
lI11do o de
parecer.)

de Le! nO 3.314. de 1989. tendo ane
". #81'9261'5;"1 a Que se t"'efere o
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(00 Sr. Daso Coimbra)

PROJETO DE lEI NO 3.528, DE 1989

o Congresso Nacional decreta:

(Anexe-se ao Projeto de lei nO 3.314, de
1989. )

V _ os cargos em comlssão e as funções de con~lança
serlo exercldos, preferenclalmente, por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissio
nal, nos casos e condições prevlstos em lel;

IV _ durante o prazo lmprorrogável previsto no edl
tal de convocação, aquele aprovado em concurso Público
de provas ou de provas e tltulos será convocado com
prlorldade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego, na carrelra;

SEÇÃO I

DI5POSlç68s Gerais

Art. 37. A admlnistraçlo públlca dlreta, lndlreta ou
fundaclonal, de QualQuer dos POderes da União, dOs Es
tados, do Dlstrlto Federal e dos Munlciplos, obedecerá
aos prlnclplos de legalldade, lmpessoalldade, morali
dade, publlcldade e, também, ao segulnte:

I _ os cargos, empregos e funções públicas slo a
cesslvels aos brasl1elros Que preencham os requlsitos
estabelecidos em lei;

11 _ a lnvestldura em cargo ou emprego públIco de
pende de aprovação prévia em concurso públlco de pro
vas ou de provas e tltulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nome
ação e exoneração;

III _ o prazo de valldade do concurso públlco será
de até dols anos, prorrogável uma vez, por Igual 08
riodo;

TíTULO III

Da Organlzaçlo do Estado

CAPíTULO VII

Da Ad.lnlstraçlo pública

procura regulamentar, estaDelece QUE! "a admlnlstraçlo
pública dlreta, indireta ou fundacional, de QualQuer
dOS Poderes da Unlão, dos Estados, do Dlstrlto Federal
e dos Munlclpios obedecerá aos princlplos de legalida-

de, Impessoalldade, moralldade, publlcldade", aar,ma
outros prlnciplos crlstallnos.

Dai, a contrlbulção Que apresentamos, eSDerando vA
la transformada em lel, com o lndlspensável apolo dos
nossos emlnentes pares.

.. -.- .. ~ ..

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1989. _ Depu
tado Daso Colabra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

'c. V~ arantldo ao servidor Público civil o direito
A l'vre a soclaçlo sindical;

VII _ dIreito de greve será exercido nos termos e
~.os 11, I s defInidos em lei corrolementar;

_ a lei reservará percentual dos cargos e em
pregos públicos para as pessoas pOrtadoras de defi
cIência e deflnlrá os critérios de sua admlsslo;

IX _ a lei estabelecerá os casos de contrataçlo pOr
tempo determlnado para atender a necessldade
temporária de excepcIonal Interesse públlco;

X _ a revlslo geral da remuneração dos servidores
públlcos, sem distinção de Indlces entre servidores
públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data;

XI _ a lei flxará o 11mlte máxImo e a relação de va
lores entre a malor e a menor remuneraçlo dos servldo
res públicos, observados, como limites máxlmos e no
Imbi'o dos respectivos pOderes, os valores percebidos
como remuneraçlo, em espécle, a Qualquer titulo, por
membros dO Congresso Nacional, Ministros de Estado e

Deputado Koyu Ina.

I

DIspOe sobre a flscallzaçlo dos atos PÚblicos,
a. faca do art. 31 da Constltulçlo Faderal.

Sala das Sessões,

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 A nomeação de funcionários para cargos efe
tivos sem a devida aprovação em concurso público, as
sim como a prorrogação do prazo de validade deste por
mais de uma vez, é nul~ de pleno dlr.elto, Incorrendo a
autoridade Que assim proceder em c~ime de responsabi
lidade, com a conseqüente perda do· cargo e a suspensão
dos venclmentos.

Art. 20 A apuração de tals atos terá lniclo no amoi
to admlnlstratlvo, com recurso ao Poder Judlclárl0.

Art. 30 Comprovada a Improbidade administrativa, a
autoridade responsável, transitada a sentença em jul
gado, terá suspensos os seus dlreltos politlcos per-
dendo, conseqüentemente, a função pública. '

.
Art. 10 Os cargos públicos Que vierem a vagar na ad

ministração pública direta, lndlreta ou fundacional de
Qualquer. dos Poderes da Unlão, dos Estados, do Dlstri
to Federal e dos Munlciplos, serão preenchldos sempre
por concurso públlco de provas ou de provas e titulas,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de li
vre nomeação e exoneração, e serão preenchldos na se
guinte proporção:

I _ 50 (clnQüenta) por cento das vagas por servido
res integrantes do Quadro; e,

11 _ 50 (clnQüenta) por cento das vagas por concur
sados não pertencentes ao Quadro.

Art. 20 Até a reallzação do concurso de Que trata o
artlgo anterior, a vaga será ocupada lnterinamente
pelo servldor Que ocupar o cargo lmedlatamente
Inferior.

Art. 30 Esta lei entrará em vlgor na data de sua
publicação.

Art. 40 Flcam revogadas as disposições em contrário.

Just I·f Icaçlo

ProPOmOS este projeto de lei vlsando extirpar para a
prátlca hoje multo comum de Que servldores lngressem
no serviço públlco em cargos de Inicio de carreira e
imedJatamente sejam guindados a postos superiores, em
particular por apadrinhamento, desvirtuando todo o
processo. Entendemos Que todas as vagas devem ser pre-

lenc~ldas por concurso, sempre, com reserva de 50 por

~
cento delas para os Integrantes do Quadro, de n~o a
c atlblllzar o Ingresso de pessoal externo com o a

roveitamento dos servidores do Quadro.

Art. 40 Os crlmes prevlstos nesta lei prescrevem no
prazo de cinco anos.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 60 Revog~se as dlsposlções em contrárlo.

Justlflcaçlo

~ notórl0 o descumprlmento da lel no Brasl1, notada
mente no amolto da admlnlstração pública. Governos e
mais governos se sucedem, cada um mais preocupado em
rnorallzar a máQulna admlnlstratlva, porém, essa situa
ção continua se agravando, ao arrepio dos mals elemen
tares prlnciplos de zelo para com a colsa públlca. Não
se tem conheclmento de autorldade Que tenha sldo punl
da por haver transgredldo disposltlvos legals, sob os
lnocultávels argumentos da excepclonalldade. Reformas
e mais reformas admlnlstratlvas são concebidas, mas,
na prática, os resultados nem sempre têm sldo
satlsfatórios. E a Constltulção Federal é muito clara
sobre o assunto" Quando, em seu art. 37 Que ora se _
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M1n1stros do Supremo Tr1bunal Federal e seus corres
pondentes nos Estados. no Dlstrlto Federal'e nos Ter
r~t6r10s. e, nos Mun1clplos. os valores perceb1dos
como remuneraçlo. em esp6e1e. Delo Prefelto;

XII _ os venclmentos dos cargos do POder Legls1at1vo
e do POder JUd1c1ár10 nlo pOderio ser super 1ores aos
pagos DelO POder Execut lvo;

XIII _ é vedada a v1nculaçlo ou eQu1paraçlo de ven
clmentos. para o efelto de remuneraclo de pessoal do
servlço pUb11co. ressalvado o dlSposto no 1nc1so ante
rlor e no art. 39. 5 112 ;

XIV _ os acrésclmos oeeun1árlos percebldos DOr ser
vldor públtco nlo serlo c:orroutadOs nem acumulados.
para fins de concessão de acrésc1mos ulter10res. sob o
mesmo titulo ou ldêntlco fundamento;

XV _ os venc1mentos dos serv1dores públlcoS. clvls e
ml11tares 510 1rredutlve1s e a remuneraçlo observará o
Que diSpõem os arts. 37. XI. XII. 150. 11. 153. 111. e
153. § 2 12 • I;

XVI _ é vedada a acumulação remunerada de cargos Pú
bllcos. exceto Quando houver compatlbl11dade de
horárlos:

a) a de dols cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnlco ou
cientifico:

c) a de dois cargos prlvatlvos de médico;

XVII _ a proibição de acumular estende-se a empregos
e funções e abrange autarQulas. empresas publicas, so-

cledades de economla mlsta e 'u~açoes mantidas ~
POder PÚbllco'

XVIII _ a admlnlstraç30 fazendária e seus servldore~
flscals terlo. dentro de suas áreas de competência e
jurlsdlçlo, precedênc1a sobre os demals setores adml
n1stratlvoS. na for~ da le1;

XIX ~ somente por lel especlflca DOderlo ser criadas
empresa públlca. sociedade de economia mista. autar
QUia ou funda~ao publica;

XX _ depende de autorlzaçlo leglslat1va, em cada ca
so, a criaçlo de subsldlárlas das entidades mencIona
das no lnc1so'anter10r, asslm como a part1clpaç30 de
Qualquer. delas em empresa prlvada;

XXI _ ressalvadçs,os casos eSDeclf1cadOs na legls1a
çlo. as obras, servlços. comQras e allenações serlo
contratados medlante processo de 11cltaçlo públlca Que
assegure Igualdade de cond1ções a todos os concorren
tes. com·cláusulas Que ~stabeleçam Obr1gaç6es de paga
mento, mantidas as COnd1ções e«et1vas da proposta, nos
termos da le1. o qual somente permlt1rá as exlgênclas
de quallflcaçlo técnlca e econOmlca Indispensáveis â
garant1a do cumprimento das Obr1gações.

§ ,g A PUblicldade dos atos. programas. obras. ser
vlços e campanhas dos órgAos púb11cos deverá ter
caráter. educatfvo. fnformatfvo' ou de orlentaçlo so
cial. dela nlo podendo constar nomes. slmbOlos ou Ima
gens que caracter1zem ~romoção Dessoal de autoridades
ou servldores púb11cos.

§ 212 A nlo-Observlncla do d1sPOsto nos 1nc1sos 11 e
111 lmpllcará a nulidade do ato e a pUnfçlo da autor1
dade resDOOsável. nos termos da lei.

S 312 As reclamações relatlvas a prestaçlo de serv1
ços públtcos serlo dlsclplfnadas em lel.

§ 412 Os atos de 1mprObldade admlnistrat1va fmporta
rio a suspenslo dos d1re1tos polltlcos. a perda da
funçlo pÚb11ca. a 1ndispan1b111dade dos bens e o res
sarc1mento ao erárlo. na forma e gradaçlo previstas em
le1. sem prejUlZO da açlo penal cablvel.

S'512 A le1 estabelecerá os prazos de prescrlçlo para
11lc1tos prat1cados por quelauer agente. $erv1dor ou
nlo. que causem prejulzos ao erárlo. retsalvadas as
respect1vas açOes de ressarcimento.

§ 612 As pessoas jurldlcas de dlrelto PÚb11CO e as de
dtreito privado prestadoras de serviços Púb11cos res
penderão pelos danos que seus agentes, nessa qualida
de. causarem a terceiros, assegurado o d1re1to de re
gresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.

•• •,,1• •••••••••••••••••••• '••••••••••••••'•••••••••••••••

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E

JUSTICA E REDAÇÃO

I _ Relat6r lo

Visa o autor do projeto d1sclpllnar o acesso aos
cargos PÚblicps da admlnlstraçlo pública em geral.

II _ Voto do Relator

Inegavelmente o autor, ao elaborar o projeto. segun
do afirmou na justlf1catlva. quer evftar o apadrlnha
mento no serv1ço públlco.

No entanto. nlo atentou para uma sérle de Obstáculos
colocados pela legislação em vigor. seja a nlvel cons
tituclonal. seja a nlvel do dlrelto admlnlstratlvo.

A norma geral hoje, para lngresso no servfço público
_ admfnfstraçlo d1reta _ é o concurso. É exfgêncla
constltuc1onal. Basta Que o agente da adm1n1straçlo
Públlca tenha necessiaade de novos serv1dores e haja
dlspanlbllfdades de vagas. o preenchimento dos cargos
deve ser felto medlante a saleçlo por concurso da pro
vas ou de provas e tltulos. É de ressaltar que se tra
ta de concurso públlco onde as OpOrtunldades são 1
guals para todos. A nova ConstltufÇlo Federal vedou
formalmente os prov1mentos der1vados ao dlspor. d1fe
retemente da ConStltulÇlo anter10r, de Que a Investi
dura em ~argo ou emprego público depende da 'aprovaçlo
prévia em concurso público. A ordem ConstItucIonal re
formada diz1a: "a primeira 1nvestidura em cargo
públlco••. ". Agora. tOda e Qualquer 1nvest idura em
cargo ou emprego públicO, lsto é. nos cargos e empre
gos crlados por lel. será mediante concurso públfco.
Para os empregos da admln1straçlo indlreta e fundaCIO
nal vale a regra da leg1slação Que crlou cada
entfdade. Como previsto no art. 112 do projeto. haver1a
uma reserva de 50% dos cargos vagos para serem preen
'Chldos por servldores já em exerclclo e os outros 50%
pelos concursados. Cria a des1gualdade de OPortun1dade
de lngresso no serviço públIco. Nlo há cond1ções cons
t1tuclonals de se acatar tal procedlmento.

Por ffm. o autor fere frontalmente mals uma vez a
Lel Maior ao 1nvadlr área de competêncla exclus1va do
Chefe do Poder Executivo ex vi do art. 61. § 19.
11. C do texto const1tuclonal que nao permlte que o
parlamentar tenha InIciativa na matérla.

Nestes termos sou de parecer Dela 1nconstltuc1onall
dade do projeto.

À elevada conslderaçlo dOs nobres pares.

Sala das ComfssOes. 3 de outubro de 1989.
Deputado Messias 661., Relator.

111 _ Parecer lSa C_lulo \.,",\

A Comlssllo de Constltulção e Just1ça e de Red~
em reunlão ordinária plenária realizada hoje, OPinou
unanimemente pela Inconst1tuclonalldade do Projeto de
Lei n12 3.314/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Job1m, Presidente; João Natal, V1ce-Presldente; Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre, Héllo Manhlles, José Outra,
Harlan Gadelha. Leopoldo Souza. Mendes Rlbelro, Michel
Temer, Nl1son G1bson, Osvaldo Macedo. Plinto Martins.
Renato Vianna. Rosário Congro Neto. Sérgio Spada. The
odoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves, Dlonlslo Ha
ge. Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Messlas Góis.
Ney Lopes, Oscar Corrêa. Horác10 Ferraz, Jorge Hage,
Juarez Maraues Batlsta. Slgmarlnga Selxas, Gerson Pe
res, Ibrahlm Abl-Ackel. Doute1 de Andrade, Silvio A
breu. Bened1cto Monteiro, Roberto Torres. José Genof
no, José Mar1a Eymael. Marcos FormIga, Aldo Arantes,
Roberto Freire. Afrls10 Vieira L,lma. A,1ulzlO Campos.
Jesus Tajra. Alcides Llma, Adylson Motta. Gonzaga Pa
trlota e Rodrlgues Palma,
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Pfi /{.t:C? tEI!- :cA
COMISS.O DE COMStlTUIÇAO E JUSTiÇA E OE AEDAÇAO

Sala da Ccmtsslo. 29 de novembro de 1989. _ DepU-
tadO Helson JObt., Pre.tdente Deputado .
G6ts, Relato!".

A Sua Exc.lincia o S.nhor
Deputado TIlEOOORO HElIDU
P~e.id.nte dá Coai••io d. Con.tituiçio • Justiça • d. Redaçio

Requer, na forma do artigo 144, ele artigo 132, pari
grafo 29, do Regimento Interno, que o Proj.to d. Lei
n9 3.637, de 1989, seja apreciado pelo Plenirio,qu&n
to à sua constitucionalidade, em face do par.cer CO!
trário da COmissão de Constituição e JUltiça • d. I!
dação.

(PUBLIQUE-SE E SUBMETA-SE A PLENARIOI

E>cnD. Sr. Presidente da Cãrram doG Deputados.

SolicitanDs a a~iaoão pelo Plenário dei~ dIIdcl
ao proje;o 3.637189, do dep.rtacIo raso Cointlra, que alt... a~

do art. 117 da Lei n9 1.711 (Estatuto dos Fur>:::icmrios PlÍblieos Ci
vis da União).

pela inconstitucionalidade, seja 5ublllet1do a Pl.n'rio, ,.r
nlo ter sido manl festa.ente expressa naquele parlclr, .. 'lI!
tude de estar apensado la Projeto de Lei nli :'-31./8'·, 0,1
nau unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto •
Lei nQ '.528/89, nos termos do parecer do Relatar.

Estiverall presentes os Senhores Deputad••:

Josó Luiz Clarot - President., Antanlo ...
Santos, Benedito de Figueiredo, Cleonincio F'onslc" J.'uI
TaJra, Messias G6is, Paes Landill, Paulo Marinho, RObart.
Magalhles, Ton1 Gel, Tourinho Dlntas, Allno di rrelt•••
José Thomaz Nona, Luiz Clrlos Slntos, Nelson JoblM, Nl1....
Gibson, Renato Viann., Ulysses Cu!..arles, D'reio te,..,.
F"rlncisco Evang.lista, S~rg!o Cury; Adylson Mott., [d.~.l"

Alves da Silva, Ibrahi. Abl-Ackel, Isrl.l Pinheiro, Jut""
Júnior, Moron! Torgan, Osvaldo Melo, SlQlnarlnga 5.1••••

. Edésio Passos, Hélio Bicudo, Jos4 Genoíno, Sandra Stlrl1"1.
CIstoo, Righi, Mendes Botelho, Nelson Trld, Robson Tuaa.
Wilson MDller, Rodrigues Pallnl, Pedro vIlldlres, Harol..
Lillla, Everlldo de OliveIra, Freire Júnior, José F'.ic".
Nelson Marra, Alberto Goldllan, Ant6nlo dI Jesus, JurlMrf
Palxlo, Luiz raôeu Laite, Nastor Duarta, Ed'sic 'rl•••
DelfiM NettO,.,))lrrdlDeul Antunes, Roberto Jefferson, Cetlila.

'''.', ..", '":;:'~=:::f: :~;;,:;,:r.;':"~
~1\!lA /l. !ÍVV

~
PI- t dó Jost LU Cl:eilOT •

• d 1'1 I

utaOo NENOES RI EIRO
Relator

REaJRSO NlI 83~ DE 199:1
(CemIn. Pancar TUIIIInaUm IM ClmIiIIID)

(Do Sr. Duo CoIIIIhra)

/

Brasília, ll'" d. março d.·199~

IIenhor 're.ident.,

Jtequero nobr. Deputado DUO COIMBRA, com fun
~nto no .rt. 54, I 19, do le91Mnto Int.rno, que o par.cer
de••a c~i••io pela incon.tituciona1idad. do Projeto de Lei n9
3.521, d. UU, de .ua autoria, nja .uIlIletido a P1.nário.

<:.-0- ~(IJ 1"'0

Con.id.rando que r.f.rida .propo.ição, embora
apen.ada ao Proj.to d. Lei n9 3.314, d. 1989, cuja inconstitu
ciona1idad. foi d.clarada por •••• órqio técnico (Avulso AI,
nio foi ..ncionada .xpr......nt. no r ••pectivo parecer (art.
57, I, do Reqi..nto Internol, .olicito a VOI.a Excelincia, pa
ra que •• po.,a dar .equi..nto ao pedido, e.clar.cer .e a man!
fe.tacio em cau.a i ou nio coapreenliva do projeto apenso.

Aprov.ito a oportunidade para r.novar a vos.a
Exce1in c:l.a prot••to. d. apr.ço.

_....:i~~,~
Pre.idente da Ciaara do. D.putados

A ~._uslo .1 CoriltituiC.o e JUltiça I .1
RIOIC.O, .. reul'l1l0 o'dlnorh relUZlOI noje, lO Iprlchr
I Conluita 1/1'11, .1 i"O, do Sr. Prllldlnt. OI CII,," .01
DeputldoS, que. "enc••lnna rIQuarl..nç.a do Sr. Oeputada 0_.0

CalIbro, co. funOI.lntO no art. '., 5 10, Co Regilento In
tl.no, quI o PlrlCI. 00 Projlto OI LI! 1'11 '.52', dI 198',

Sala das Sessões. 21 de fevereiro de 1990

AGASSIS ALMEIDA
MAURíCIO NASSEIl
ILEGíVEL
FERNANDO GASPAltIAM
FELIPE MENDES
Jost LINS
ROBERTO BALESTRA
JoAo AGRIPINO
Jost TEIXEIItA
CARREL BENEVIDU
JOAo MACHADO 1l0LLllllUO

OSMUNDO REBOUÇAS
RAULBELtM
TADEU FRANÇA
AFIF DOMINGOS
PLíNIO MARTINS
DALTON CANABRAVA

MARIA DE LOUIlDES AlADIA
JOrRAM FIlEJAT

DASO COIMBRA
MUSSA DEMES
FERNANDO BEZERRA COELHO
WALDECX ORNELAS
Jost MARIA EYMAEL
MAURO SAMPAIO
FRANCISCO DIOGENES
OSVALDO SOBRINHO

ROBEltTO BRANT
GUSTAVO DE FARIA
H!LIO DUQUE
INOC!NCIO OLIVEIRA
Jost EGREJA
MESSIAS GOlS
JoAo PAULO
IBERt FERREIRA

FRANCISCO CARNEIRO
JESUS TAJRA

Messias.

$- PARECER OA COMISSIO

5.1. d. éo.l••lo. 05 di junhO-de 1991

M.ntenho o p.rlclr do Relator Deputado
aprovldo Im 29/11/89.G6is
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.. , ~ ' ~" ' : '.' ,,' " .. " ..
PROJETO DE lEI NR 3.637. DE 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Altera a redaçlo do art. 117 da Lei ng
1.711. de 28 de outubro de 1952. Estatuto
dos funcionAr los PÚblicos Civis da Unllo.

ASSIS CANUTO
AMALDO PRIETO
ADYLSON MOTTA
IBRAHIN ABI-ACKEL
FRANCISCO BENJAMIM
SIGMARINGA SEIXAS

JOst VIANÂ
GERALDO BULHOES

HUMBERTO SOUTO

MILTON BARBOSA
EUNICE MICHILES
PAES LANDIM
StRGIO NAYA
JOst COSTA
RODRIGUES PALMA

GASTONE RIGHI
(Anexe-se

1. ?85/89. )
ao Projeto de le1 nll

PROJETO, DE LEI Hg 1.78S-A, DE 1888

(Do Sr. Carlos Cardinal)

,DA nova radaçlo ao art. 117 da Lal ng
1.711. da 28 da outubro da 1852 _ Estatuto
dos funclonArlos P~bltcos Civis da Unllo:
tandó paracar da Co.lsslo de constltulÇlo e
Justiça a Radaçlo, pala Inconstitucionali
dade.

(Projeto de lei nQ 1.785, de 1989, ten
do anexado o de n8 ª 63ZtB9L a que se refe
re o parecer.)

O Conprésso Nacional decreta:

Art. íQ O art. 117, da lei nQ 1.711. de 28 de outu
bro de 1952, passa a viger com a seguinte redação:

"art. 117. O tf:llTlPO correspondente ã li
cença especial não gozada é considerado
como de efetivo exerclcio para efeito de
gratificação adicional por tempo de serviço
e contado em dobro para efeito de aposenta
doria. "

Art. 2Q Esta le1 entra em vigor na data de sua
publicação•.'

Art. 3Q Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Just lf Icaçlo

práêe1lua oart. 117, do Estatuto dos Funcionários
PúbliéoS'Clvls'da UniãO qUe o tf:llTlPo referente a licen
ça esRecjal. não gozada será contado em dobro. para e
feit~ de, aposentadoria.

Entretanto, se o tempo em Que o servidor se ausenta
do serviço, em gozo de licença especlal. é computado
como de efetivo exerclclo, consoante a norma Inserida
no art. 79, IX, do referido diploma. porque não
considerá-lo, também. para efeito de percepção de
QOlnqüênio?

.<" (tI'.;- .-',

,"~)justo. por consegu1nte, que o perlodo referente à
11cen~'-Rrêmio não gozada seja considerado para a con
cesslSCi'de adlcional por tf:llTlPo de serviço. ainda Que
computado singelamente.

",.10 proP6sito desta lniciatlva que. esperamos,
~r6 acolhimento.

Sala das SessOBs. 20 de março de 1989.
Deputado Carlos CardInal.

LEGISLA,ÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDEHA'ÃO
" ,', DAS COMISSOES PERMANENTES

lEI NQ 1.7". DE 28-10-52

DlspGa, sobre o Estatuto dos Funclon'rlos
Públfcos Cfvls da Unllo

.......................................................
TITULO III

Dos Direitos e Vantagens

CAPiTULO IV

SECÃO VIII

Da Licença Especial

"A~t~ .117. Para efe1to de aposentadoria será conta
do'êlIl'deibro o tempo de l1cença especial que o
funclonár10 não houver gozado.

O Congresso Nacional decreta:

Ar-t. 111 Dê-se, ao art. li? da lei nQ 1.711 de 28 de
outubro de 1952, a seguinte redação:

"Art. 117 Será consIderado como de efe
tivo exerci cIo para efeito de gratlf1cacão
adIcIonal por tempo de servIço e contado em
dobro para efeito de aposentadoria, o tempo
correspondente ifI, ",licença especial não
gozada."

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
pUblicação.

Art. 311 Revogam~se as dlspos1ções em con,trário,.'

'lU" t If fr."clln,

O art. 117 da ~ei nll1.711 de 28 de outubro cie*t52
_ Estatuto dos Func1onários PÚb1.1C'OS C1vis da UnI q _
estabelece que o t8fTC)O de serviço referente' 11 ç.
especlal nlo goz~da será computado.em dobro para e ,
to de aposentadorIa. No" ·.nta·nto. pOr "Que
considerá-lo. também para efeito de parcepçlo de
qü1nqüênlo?

Nada ma 1s j UI> t o que o per i odo ' r,e feren te' 11cença
prêmio nBo gozada sej,a consi,d.E\radq para a conc",sslo ,de
ad1c10nal de tempo de servlço, ainda Quê de moao
singelo.

Sala das Sessoes. 6 de setembro de' 1999~
Deputado Daso Col.bra.

LEGISLA'ÃO CITADA. ANEXÁDA'PELA COORDENA,10
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI Nll 1.711. DE 28 DE OUTUBRO DE 1952: ,.

Dfsplla sobre o Estattito dos"uncfoni·
rios P~bIICOS Clvlii,'c:t'a'Unt'lo .

TiTULO 1,11 ,':

Dos, Iílreltos e Van,t.gans,'

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .' .. '.. .. ;, .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..~ ......_,..,. ," _." .. .. ". .. .. .. .. 'I' .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CAPiTULO IV
.. ~ lO ..

SECÃO VIII'

Da LIcança E,p,.,c: ~"l..........................................................
Art. 117 Para efeito de aposentadoria será contado

em dobro o tempo de licença especial Que o funcionárIo
não houver gozado.

.................. :~•. -r ., ••••••••••••.-. '" !' ;o -•• ~ ...................................................................

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTI~UICÃO E
JUSTICA E REDACÃO

J _ Relatór:to c'

o p~ojeto v1sa a alterar o art. 117 da Lei nQ
1.71', de 1952 Estatuto dos Serv1dores C1v1s da Uniao,
~ara que o tempo correspondente à lICença especial
pdsse a ser computado para flr., .:Ie concessao da gratl-
< 'c~"ção adicional por temiJO dI: ,,"'viço ,""·fJc'·"e-
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rfJícfefR- pPt
COMISSnO OE CONSTITUIçnO E JUSTIÇp E OE REDAÇAO

-:r. ~]I _ ~H"''-;;'~'' E VOTO ;;Do I~ ELI"ITO~

Mantenho, na integra, o voto do Sr. Deputado José

rr _ Voto ao Relator

A matérla de Que trata o projeto dlz respelto ao
reglme juridico de serv1dores civ1s 1nstituido pela
Lel n2 1.711. de 1952.

VE. se tratando de servldores públlcos e respec-
tlvo r lme jurldlco. a Const1tulçâo vlgente. art. 61.
t l Q r c. reserva a Inlclatlva da leg1s1açAo corres
pond te ao Presidente da República. Maria Eymael de 22/09/89 e a decisão da Comissão

Deputado PAES DE ANDRADE
Presidente da câmara dos Deputados

11 ..dv
F~ENOE5' RIBEIRODeputado

de Constituição e Justiça e de Redação em 29/09/89.

Sala da Comissão, 05 de junho de 1991

~ PARECER DA COMISsAo

José Luiz Clerot - Presidente, Antônio dos
Santos, Benedito de Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, Jesus
Tajra, Messias Góis, Paes Landim, Paulo Marinho, Roberto
Magalhães, Toni Gel. Tourinho Dantas, Alano de Freitas,
José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Santos. Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Renato Vianna, Ulysses Guimarães, Dércio Knop,
Francisco Evangelista, Sérgio Cury, Adylson Motta, Edevaldo
Alves da Silva. Ibrahim Abi-Ackel, Israel Pinheiro, Jutany
Júnior, Iotoroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigmaringa Sehas,
Edésio Passos, Hélio Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling,
Gastone Righi, Mendes Botelho, Nelson Trad, Robson Tuma,
Wilson MOIler, Rodrigues Palma, Pedro Valadares, Haroldo
Lima, Everalda de aliveira, Freire ';únior, José Falcão,
Nelson Morra, Alberto Goldman, Antônio de Jesus, Jurandyr
Paixão, Luiz Tadeu leite, Nestor Duarte, Edésio ~rias,

Del fim
Neiva, Mário

De

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, ao apreciar
a Consulta s/no, de 1990, do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, que "encaminha requerimento do Sr. Deputado, Da
so Coimbra, com fundamento no art. 54. § 10. do Regimento
Interno que o parecer do Projeto de Lei nO 3.637/89. pela
incons titucionalidade, seja s'ubmetido a Plenário, por não
ter sido manifestamente expressa naquele parecer, em virtu
de de estar apensado ao Projeto de Lei nO 1.785/89". opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
nO 3.637/89, nos termos do parecer do Relator.

1989.de

Inconstltuc1onalldade
Inlclatlva. ficando

aspectos da comoetên-

Brasilia, cl~ de

Senhor Presidente,

Conclulmos, dessa forma. pela
do projeto. por lmprOPrledade de
prejudicada a anál1se dos dema1s
cfa desta ComlssAo.

Sala da Comissão. 22 de setembro
Deputado Joa••arla Evaael.

rtr _ Parecer aa Co.laalo

Reque= c nchre Dep~tado PASO C~:MBRA, com fJ~

ca~~~t~ ~c art. 54, § ~9, d~ R~~ime~tc :nternc, q~e o par~çe=

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência protestos de apreço.

A Com1ssão de Const1tu1ção e Just1ça e de Redação.
em reun110 ord1nárla plenár1a rea11zada hoje, op1nou
unanimemente pela 1nconst1tuc1onal1dade do Projeto de
Le1 nQ 1.785/89. nos termos do parecer do relator.

Est1veram presentes os Senhores Deputados:

Nelson JObim _ Pres1dente. Joio Natal _ V1ce
Presidente. Arnaldo Moraes. Carlos Vinagre. Hélio Ma
nnães. José Outra. Harlan Gadelha. Leopoldo Souza,
Mendes R1be1ro •.M1chel Temer. N11son G1bson. Osvaldo
Macedo. Plln10 Martins, Renato Vianna. Rosár10 Congro
Neto. Sérg10 Spada. Theodoro Mendes. Tito Costa. Aloy
510 Chaves. D1onls10 Hage. Eliézer Morelra. Franclsco
Benjamlm. Messlas GÓ1s. Ney Lopes. Oscar Corrêa.
Horácio Ferraz. Jorge Hage, Juarez Marques Bat1sta.
Slgmarlnga Seixas. Gerson Peres, rbrahlm Abl-Ackel.
Doutel de Andrade. S11vl0 Abreu. Bened1cto Monte1ro.
ROberto Torres. José Genoino. José Mar1a Eymael, Mar
cos Formiga. Aldo Arantes. ROberto Fre1re, Afrislo VI
elrà Lima. Alulz10 Campos. Jesus Tajra. Alc1des Lima,
Adylson Motta. Gonzaga Patr10ta e Rodrigues Palma.

Sala da Comisslo, 29 de novembro de 1989. _
Deputado Nelaon JODI•• Presidente _ Deputado Jost .a
rIa Ev.ael. Relator.

dessa Comissão pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n9

3.637, de 1989, de sua autoria, seja submetido a Plenário.

Considerando que.referida proposicão, embora

apensada ao Projeto de Lei n9 1.785, de 1989, cuja inconstitu
cionalidade foi declarada por esse órgão técnico (Avulso Al,
não foi mencionada expressamente no respectivo parecer (art.

57, l, do Regimento Interno), solicito a Vossa Excelência, para

que se possa dar seguimento ao pedido, esclarecer se a manifes

tação em causa é ou não compreensiva do projeto apenso.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado THEODORO MENDES
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
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Todo lojista, proprlte·tárlo OIJ ·locatário,. beM COMO Rntidadc

da área ocupada po,. cada u•• delas, ine\u~ive quiosque,.

unidades. devendo o seu rateto ser IIttetulldo na. proport;il'aPROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 125, DE 1"2

(Do Sr. Wilson. :MüII."

Art. 4;0 -

Ar~. 70 -

.-S de-cPC'!lilC c:onda. i n i. i s lJ~O obr i g.tdr i as todas ilS

Denomina "Salão Ulysses Guimarães" o
Salão Verde da Câmara dos Deputados.

r"C'preu'ntativa da. loJistas. POOR" «-x;gir da adatin/st"iildora.

JlJst i/lc:ac:lo ou cOMProvaçi:o dR qualquer dr5P~'5õl efrl:uada.

p~la condoM rn i o.

(À Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação; e à Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1 Q O Salão Verde da Câmara dos Depu
tados passará a denominar-se "Salão Ulysses
Guimarães" .

PIlRAGRAFO ~NICO - Q~ant:lo solicitado pe-la Maioria dos

)ojl~ta~. ou PRla entld..d~ MRnc:ionada no c;tput· de'str

artigo. serro noM~ados auditores a ser ... indica.dos petos

solicitantes R ls expensas do ,condo.rnlo,. COIl ~ final id;a.de

de exaMinar as contas apresentadas pela adMini~tl'"...dol"a.

convocada. porlo ••preendedor oU

PARAGRAFO ~NICO - Nas assRMbltl ...s de • shoPltlng-centrrs •

Art. 2 Q Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

conde.inos que representeM. terço do

lJust H i cação

O DR. ULYSSES GUIMARÃES foi a síntese da
Câmara dos Deputados e do próprio Congresso
Nacional. Transformou-se em sinônimo e sím
bolo do PARLAMENTO. Era no SALÃO VERDE que o
DR. ULYSSES atendia e conversava com todos,
transmitindo, acima de tudo, confiança no
futuro do País.

Dar o nome de SALÃO ULYSSES GUIMARÃES ao
Salão Verde é a melhor forma de fazer com
que o povo que por ali transita diariamente
mantenha viva a lembrança daquele que foi o
responsável pelos momentos mais importantes
da Câmara dos Deputados.

caberi a cada conda.ino o dirR"ito de UM voto por cada

:.;••2 ( cintluenta • .,tros cwadrau10s ;> de ~r..... locada.

Ar.!:. 90 - No que for OMissa esta lei aplle.ull-slt as nor ..as d~ L.ci

• No••4.591, dc 16 de dezeMbro de 1964.

Art. 180 - Esta Lcl entra •• vigor na data da sua publica;:ào..

Art. 110 - R.VOfnt••-se as dlsposlG:l5.s e. contrãrio.

JUSTlFICACICO

Nas 111 ti .as dicadas, tCM oc:orrldo eM nosso Pa rs,. beM COrA0

•• todo o Mundo. u.a prol I f'RraG:Vo dos ccntros COMere la j s conhqc j dos

coa0 • shopping-centers· .. Tais e.pre~nd;.e-nto. ,..eprC'scnta. ua novo

C'oncfrif;o de eOMircio. «lU. ve. encontrando grande ae.ltac;~o Jtor parte do

pt1b I I co eon.UM i dor.

Quando a l.cl dt Condo.rnlos Foi criada. ainda não

exist ia no Sl"'ilsí 1 • shopp ing-;,mttrs· da fOl"lla COMO eçt~s t~",

sido adMlnist:r",do5 no!;; últiMOS 1~ anos.
~N nos.sa legislação civil. notadaMente a ql.1e diz l"eSPRito

.. condo.rnias. n~o tEM demonstrado e-/ieieia eM disciplinar ~~ rtlac;~Es

Sala das Sessões, i4 de outubro de 1992. _
Deputado Wilson Müller.

PROJETO DE LEI NJI 3.245, DE tm
(Do Sr. 0I6rI0 AdrlImo)

Júrfdícas suí 5Ienel" is que passaraM a cxist Ir c. razão da

dt u.a For_a genérica a este ••preendi_ento enio .6 a edi,rcios dt

sio obrigadas .,arta_«ntas. ou salas. ou conjunto de lojas e. prédios coaftrCíalS

I."lanta,i:o .. funcion ......cnto dos • shopplng-c.mters" onde os e ...pr«En

d.do,.es são. via de reg,.•• proprictirios d.s lojas t respondf:"*, talllbillt.

Itela adlllinistraclo do COndOMroio. I"estando ao~ lojistas. apena5.

CUM,r Ir o que for por trles det.erMinado. A estes não i dado podEr dr

fiscal i::;ar ;as cont.as que são obrigados a pagar e .ulto Menos. seql.1rr

d íSClJt ir e" aS5~lllbliia os Pl'"oblelllõls que lhes "Ja af'€to'5.

relilula-se ptrlo SabeMOS no entanto. qUe a-Mencionada Lei aPlica-se talllb~nl

Dispõe sobre o condominio em ·shopping-cantars·.

(AS COMISSOES DE VIAçAO E TRlINSPORTES, DESENVOLVIMENTO

URBANO E INTERIOR; E DE CONSTITUICAO E JUSTICA E DE

REDACAo - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL d~cr~ta:

Art. 10 - O condo.rnlo e•• shopping-centel"s

d i.pasto ntsta lei.

~I"t. 30 - t VRdado lI. adMlnlstrador.s IIUI: reccba. r ••,,,,ncr..;i(o p.:1o~

-das receitas te despesa. do condolldnio.

a . forneceI", MensalMent t.

,,.op,.le'='l"lo$ Ot.l toe.t.irlas.

todos

"restacio de

os loj ist.as.

cont.s Mensal

yert leal izados.
No Rntanto t pcl ... peculiaridade de UM • shopPing-ccnter '.

alster se taz a necc•• idade d. crla;$:o dR u... L... I eSPRcrflc. par;a. C'stE

eMPrecndIMent.o, país. na pritica os locat'rlos/loJlstas te. se visto EM

outl"OS dRyidos "e10 10..1 j.sta,. devE' ser ,,'etuada de Ç'or"",a

aut8noa•• 'Scndo vedada a sua vincuh.;io COM o pa.gaMento do

...luSluRl.

Art.:;o - O "dMerO de all.1Juils cobrados ao loJista nlo podt:r;t "Hcf!d~r

a 12 C do~r ) par .no.

.... no ent.nto "'od~rcM OP Inar sobre. aprovaclo ou nlo, d~s despesas

ordin'... ~as que ,rio aSSUM."'. Objetivando suprir esta lacuna da Lei. i a

,re!lô~ntlf pro'o.l~ro. tE taMbi. lIara tornar viiv«l o desejado bonl

relac i ona.cnto entre o. par~.;rDs desta .ode"na tlcn )ca de vendas

( JoJ i _ta .. c.pf":R"endrdortS ).
A.si. sendo. e atendendo aos reclaMOS dos loj i.tas dI!'

• shoPII ina-ccnters •• altr._enta.os este projeto de lei. 4U" procura dar"
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ua .C"iao dc cq .... i] (brio às r.lac~cs entre iU ••pl"'ccndcdoras e os

lDjl.-t~s. A '1"0'061,1'0 abri.a o forneciacnto \aos loJista. de Pl"'cst.""ões

de conta. alrnsais r 'lU. podea ser contestada., pl"e-(bc a VinC1.l]a,ro. da

taxa condoainial coa o alUlue], pa". evitar" .. ~ cobran,. cas»-da·,

'l"eJudícial ao conda.ino, Ir liMita I) nú.ero ~c.-alu!iluiis .. do:1l' por ano,

de .odo coibir al"blt:r.rlcdac:c, ~li. de outras di,.OS,L~Õ.s

cspccrflcas da atividade.

Desta 101"'11&. contaMoS COM o apOlO de nossos Ilustres ParES

no Congresso Na.,onil] para a"I"ov..,io desta proposta.

Salo dn Sn.an. ~. 01-.10. qt

~S~

'''LEGISLACAO r.1T~OA ANEXADA PELA
~ÇAO DE E~llJDOS L.fGISLATlVOS-CeQl!·

LEIN? 4.591, ,DE 16 DE DEZEMBR~DE 1964 Wf

Displ'M $ob/Y O condomínio ~m fflificQÇ~$ ~ as incorporQÇ~s

ímobi/i/J"Ds, ' ,

o Presidente da República:
Faço saber que o Concresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DO CONDOM1NIO

Art I~ As edificações ou conjuntos de edific~ç~S, de um ou ,mais ~a~iinentos,
construWoi sob a forma de unidad~s isoladas entre si> destinada~ a, fIOS resldencl~" ou
nlo-residenciais, poderio ser alienados. no todo ou em pa.rl.e~ obJcl~v.mentc~onslder~6
dos. e cónstituir•• cada uriídade. propriedade aut6no~~~.ulel~a às hmll~çOe< desta Le~.

§ I~ Cada unidade ser'mi~.~r desicnaçlo especIal. numerlCa ou alfabéu·
ca, para ef~i,os de identificaçlo ~ dlscnmmaçlo. .

I 2~ A cada unidade caberá. como ~arte inseparávd., uma fraçlo ,deal do terr~no
~ coisas comuns. expressa sob forma decImal ou ordmana.

Arl~~j!'Cada unidade com saida para a via p~blitat_ direta.,-nente ou por, processo
d~ paSSalem comum. ,erá sempre Iralada como obJelO de propnedade excluSlv~,qual
qu~r que seja o numero d'. suas peças e sua destinaçlO; ,i~luslVe (V~/Ddo) edlf'CIO'~'
racem, com ressalva das restrições que se lhe Imponha"", .' .'

I .0, O direito á luarda de veiculos nas laralens o!" locaIS a .sso desunados ~as
edificações ou conjuntOS, de edifICações será lratado como'objelo de propnedade exc U·

siva. com re>salva das restrições que ..o mesmo sejam impostas por instrumentos con·
lratuais adequados. ~ será vinculada á unidade hllbilaciorlal a qu~ corresponder, no ca·
so d~ 1110 lhe ser atribui~a fr..çlo ideal especifica d~ l~fr~no.

.. , J! «:fYS«II/No JWM /A, ". 4.164• • 19« ftO""",,/Nb". 19dJ.

I 2~. O direito de que trata o t I~ deste milO~á ser transferido a OUIrO con·
dômino independent~menteda alienaçJo da unidade .. que corresponder. vedada sua

transfer&tà,a a pessoas estranhas ao condomínio. .

! ',J.- a:rat:M,~", LM ""'.161.• JfI.IIO..",.brO ~'1NJ.

§ l~ .No, edillcios·C&rqens. U vqas serlo atribuldas fraçlles ideais de terreno es·
pecificas. .,

, .." f J,. «:rat:rlltl/do,.. 1.11 ,,"1.164. dt 1J. 1tO"""~• 196$

An. 3~ O terreno em que se levantam a ediflCaçib ou conjunlo de edificllÇOC< e
suas instalações. bem como as fundações. paredes extenás. o telo. as áreas internas de
ventilaclo. e tudo o mais que sirva a qualquer dependeneia de uso comum dos proprie.
tários ou titulares de direito' aquisiçJo de unidades ou ocupantes. constituirJo conda
m~io de todos. e serIo insuscetlveis de divislo. ou deaIf~destacada da respectiva
umcW\e., 5erJo. também. insuscetlveis de ulilizaçJo Cltclu$iva por qualquer condômino
(JI~/lIdol.

A":"~ A alienaçJo de cada unidade. a transferi!ncia de direitos pertinentes' sua
aquisiçJo e a constiluiçJo de direitos reais sobre ela indej>enderlo do consentimento dos
condôminos (JI~IDdo). ,', ,

ParáJrafo único. A alienaçlo ou lIansferi!ncia ri~ direitos d~ que trata esl~ migo
d~~erá.de prova de quitaçlo du obriJa;lles do aliertaille pata com o respectivo con.

, donumo.

An. 5~ O condomínio por meaçlo de parede. soalhos e tetoS das unidóldes isola·
das rqular·se-á. pelo disllOsto no C6diJo Civil. no que lhe for aplicável.

Art. 6~ Sem prejuízo do disposlo nesta Lei. r..ular·se·' pelas disposições de d!.
reito comum o condomínio poc quolA ideal de mais de uma peuoa sobre a mesma um·
dade autônoma.

An. 1~ O condominio por unidades autônomas instituir·~á.por alo entre vivos
ou por testamento. com insc:riçlo obriplOria, no Reeisuo de Imoveis. dele conslando:
a individuali:açlo de cada unidade. sua identiflCaçJo e discriminaçlo. bem como a fra
çJo ideal sobre o terreno e panes comuns. atribuida a cada unidade. dispensand<>-se 11 '

descriçlo inlerna da unidade.

An •. 8~ Quando. em terreno onde nlo houver ediflCaçlo. o proprietário, o promi·
lente comprador. O cessionário deste ou promilente cessionário sobre ele desejar eriJir
mais de uma ediflCllÇlo. observar·se-á. também o quinte:

a) em relaçSo U unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou as·
sobradadas. ser' discriminada a pane do terreno ocupada pela edificaçJo ~ também
aquela eventualmente resetVada como de ,utilizaçlo exclusiva dessas casas. rornO jar.
dim e quintal. bem mim a fraçlo ideal do todo do terreno e de panes comuns, qu~ cor·
responder' " unidades:

b) em re1açio U unidades aUtônomas que constituírem edi/lcios de dois ou mais
pavimentos. será discriminada a pane do lerreno ocupada pela edificaçJo. aqu~la que
eventualmenle for reservada como de utilizaçlo exclusiva. correspondente is uriídades
do edifício. e ainda a fraçlo ideal do lodo do lerreno e de panlS comuns. que corres
ponder' li cada uma das unidades;

c) serlo discriminadas as panes do total do terreno que poderio ser utilizadas em
comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas;

i/) seria discriminadaS as lrtas que se constiluirem em pass.aJem comum para as
vias públicas ou para as unidades entre si.

CAPITULO 11

DA CONVENÇÃO DE CONDOMiNIO

Are 9? Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promilentes
cessionarios dos direitos pertinentes' aquisiçlo de unidades aulOnómas, emi:\IiljcaçOes
a serem construidas. el\l construçlo ou já constr~ld~•.e~l!<>rarlo. por esc,ito.,~Con·

. venclo d~ Condominio. e d~v~rlo. lambém. por contraiO ou por deliberaçlo. em as
sembléia. aprovar o Recim~D1o Int~rno da edificaçlo ou cón)unto 'de edificaçlles.

I ,I ~ Far·se·' o reeistro da Convençlo no Reeistro de Imóveis bem como a averba·
çto das 'uas ev~ntuais allera;ões. '

§ 2~ Considera-se aprovada. e obri&albria para os proprietários de unidades. pt'~
mitenres compradores, cessionários c promitentes ccssionarios. atuais e futuros, como
para qualquer ocupante. a Convençlo que reuna as assinaturas d~ titulares de direitos
que represc:ntml. no minimo. dois terços das frações Ideais que compOem o condomlnia.

I 3~ Além de outras normas aprovadas pelos ínt~resSlldos. a Convençlo dever'
conter:

D) a discriminaçlo das panes de propriedade exclusiva. e as de condomínio. com
especificaçOes das diferentes áreas;

b) o destino das diferentes partes;
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns;
di enQfCos. forma e proporçlo das contribulÇOes dos condOminos para as despe.

sas de cuSleio e para as extraordinárias: ,.,

~I o modo de escolher o sindico ~ O Conselho Consultivo: .
J) as atribuiçlles do slndico. além das le&ais:
tI a definiçto da natureza Ifatuita ou remunerada lIe ,uas funções;
h) o modo I o prazo de convocaçlo das assembléias lerais dos condOminOs;

I) o quorum para os diversos tipos de votaçOes;
J) a forma d~ contribuiçAo para constituiçlo de fundo de reserva:' ..
I) a forma e o quorum para as alterações de convençlo;
m) a forma e O quorum para li aprovaçlo do ReIi~tO Intemo q,llandonlo in·

cluidos na própria Convençlo. ' ..

..... ~ lO lO .' I.~, .. l~: .. lO' .. lo,."" ' ..

REQUERIMENTO DE CPI
N° 27, DE 1992

(DOS SENHORES DEPUTADOS Jos1!: 17 ICENTE BRIZOLA, 'E

CARIUON JúNIOR)
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Senhor Prosidente:

JUSTIFICATIVA

I~põe-Bb, por conseguinte, U~8 completa iU

v••tlgaçlo doa ratos apontados, justificando-so planamente a cri~

~I. da CQ.iaaio ParlaMentar de Inquérito, respaldada pelas aS8in~

tU"•• que aco.panha. esta proposição.
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Sala das Sessõos, ell \~ I (!) ~

Ogp~~ do JOSE VIC;(ENTEBRIZOLA

é..t:n/Z/tA.AAAc'
Deputado CARRlDN IOR

1 - JOSE VICENTE lIRIZOLA
2 - NIL"ARIO "IRANOA
3 - JOAO ALl'IEIOA
4 - WALTER NORY
S - LUIZ SOYER
6 - EDMUNDO GALDINO
7 - ALOIZIO SANTOS
8 - CAR~OS ALBERTO CAMPISTA
9 - EULER RIBEIRO

10 - ROBERTO MI3ALHAES
11 - ZUCA l'IOREIRA
12 - PAULO SILVA
13 - EDUARDO l'IASCARENHAS
14 - "URI LO REZENDE
15 - ZILA BEZERRA
14 - JOAO FAGUNOES
17 - LOURIVAL FREITAS
1& - A~"ANDO COSTA
19 - ' PAULO TITAN
20 - JOSE DIRCEU
21 - ~NDONCA NETO
22 - PAULO HARTUNG
23 - OEJANDIR OALPASQUALE
24 - JOSE REINALDO
25 - WELLINGTON FAGUNDES
2' - VLAOIIIIR PALMEIRA
27 - PAULO BERNARDO
21 - SANDRA STARLING
'" - "AULO DUARTE
30 - ADYLSON 1I0TTA
31 - ANDRE BENASSI
32 - HAROLDO LI"A

Requeiro a Vossa Excolência, nae termos do
i 3' do a,.t .. 58 da Constituição fode~al e na forma do Art. 35 do

,,,i••nto Interno, a instituição de Comissão Parlamentar de l~

quil'itu p.~. ~purar 8S liberações de verbas, bem co~o convênios e

outr•• ror••a do concessão de recursos públicos pela Fundação Sa,!!

I;a, do Qrausil desde 01.01.1989 até a presente data.

Afastado da Presidência da fundação Banco

do a,••jl e. 18.09.92 por solicitação do Sindicato dos Bancários

aD [atado d. 5io Paulo, roi reintegrado ao cargo por decisão do

~••• ~r •. Pr.aidDnte do Tribunal de Justiça do Df, Or luis Cláudio
Abr.u.

Reportagens, pronuncia~entos e a própria

denúçni. que araatou o Sr. Lafaiete Coutinho da Presidéncia daqu~

1. fundaçio. p.reCBIn-nOS suficiente para constituir uma Coltlíssão

Pa,l"'ntar. de Inquérito COII o objetivo de i~vestigar 08 referi

~D" .pi.~d.1Q3, JJtor128nts no instante om quo esta Casa arroga-so

ta...r • .I••oralizar a política da Nação.

Nos últimas dias a imprensa tem veiculado
RGtlci.. de liberações irregulares de verbas por parte da Fund~

çlo 8~tio do BraBil. Não foram poucos os pronunciamentos de parl~
..ntar•••• pl.nário denunciando o Sr. lafaiete Coutinho Torres

COIKI PI'QtÍlgonista destes episódios.
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VI - HOMENAGEM

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos dar iní
cio à Sessão Solene Comemorativa dos 90 anos de Carlos
Drummond de Andrade.

o Autor do requerimento foi o Deputado Sigmaringa
Seixas. Estão presentes a esta sessão solene o Sr(Ministro
Antônio Houaiss, o Sr. Embaixador Wladimir Murtinho e
a Sr~ Superintendente da Fundação Cultural Carlos Drum
mond de Andrade, da nossa querida cidade de Habira, Dona
Maria do Rosário de Sousa Rosa.

,Sr4' 'e Srs. Deputados, Sr'" e Srs. convidados, a Carlos
Drummond de Andrade, sempre aborreceram o tumulto, as
efusões, as grandes festividades. Assim, não é sem um certo
sentimento de estarmos a violentar a sua modéstia e a discrição'
com que sempre protegeu a sua intimidade que hoje o home-
nageia e'sta Casa. Que nos perdoe, por isso, O Poeta! ,

Por certo, se ainda estivesse entre nós, não consideraria
ser motivo de maiores celebrações a passagem do nonagésimo
aniversário de seu nascimento. Que nos perdoe o poeta por
dele discordarmos!

Razões, as temos de sobra, para homenagear o homem
e o artista. O homem que sempre se houve com total honesti
dade, com integridade a mais absoluta, e o artista que soube
como poucos, no labor diário, com a admirável simplicidade
dos grandes, transfÇlrmar a sua vivência pessoal na experiência
de todos n6s; transmitir uma emoção que, ultrapassando as
contingências pessoais, torna nossa a sua voz, a nossa voz
humanistia.

Drummmond declarava-se cético quanto à influência do
intelectual na vida social e política, mas,nem por isso, mostra
va-se insensível ao que se passava no País. Por não se acreditar
"um ser político, no sentido de querer influir na marcha da
sociedade, na estrutura da ordem social brasileira" , foi, princi
palmente, no plano do indivíduo, do cidadão que se definiu
a sua maneira de não compactuar com a injustiça e a opressão.
"Recusei favores que me compravam, me usavam, e isto foi
uma forma de não ceder, de resistir", afirmou, certa vez.

'136 - TUGA ANGERAMI
137 - LUIZ GUSHIKEN

, 138 - JOAO PAULO
139 - CARLOS LUPI
140 - FLORESTAN FERNANDES
141 - SERGIO GAUDENZI
142 - JOSE CARLOS SABOIA
143 - TELMO KIRST
144 - MARIO DE OLIVEIRA
145 - PAULO PORTUGAL
146 '- ANGELA AMIN
147 - JOSE THOMAZ NONO
148 - AUGUSTO CARVALHO
149 - SERGIO CURY
150 - ERNESTO GRAOELLA
151 - ALoIZIO MERCADANTE
152 - LUIZ PIAUHYLINO
153 - TILDEN SANTIAGO
154 - EDEN PEDROSO
155 - EDI SILIPRANDI
156 - ELIAS MURAD
157 - VALDENOR GUEDES
158 - NEIF JABUR
159 - MAURO BORGES
160 - ADROALDO STRECK
161 - ALDO REBELO
162 - LUIZ GIRA0
163 - JOSE CARLOS COUTINHO
164 - JOAO NATAL
165 - ODACIR KLEIN
166 - GIOVANNI QUEIROZ
167 - MARIA LUIZA FONTENELE
168 - VALDOMIRO LIMA
169 - OSMANIO PEREIRA
170 - VIVALDO BARBOSA
171 - IRMA PASSONI
172 - CARRION JUNIOR
173 - CELIO DE CASTRO
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Militância política, não há por que a cobrarmos de todos,
mas dessá honestidade individual, desse senso de dignidade
e de comportamento ético nenhum cidadão está dispensado.
Não será, afinal, essa virtude individual o fundamento e a
segurança de uma ação política honrada e voltada para o
bem comum? ,

E é nessa mesma simplicidade do cotidiano que Drumm
mond vai encontrar sua inspiração. Não tem a pretensão,
como afirmou por várias vezes, de abordar os grande proble
mas humanos, metafísicos, da existência e do destino. A maté
ria de sua arte são as cenas prosaicas, as miúdas realidades
do dia-a-dia com que todos convivemos e cuja dimensão poé
tica nos é por ele revelada.

Uma solidariedade profunda, visceral, o ligava aos ho
mens, companheiros na jornada da vida. Certa vez declarou
considerar-se, como cronista, mais do que um escritor, "um
amigo e companheiro da hora do café da manhã" que "procu
rava distrair as pessoas dos males, dos aborrecimentos da
vida cotidiana". Acreditava que um dos grandes benefícios
da literatura é causar bem aos outros - não apenas politica
mente, socialmente, mas pelo simples fato de transmitir uma
vivência, uma emoção, que é assimilada pelo próximo".

Em sua modéstia, Drummmond foi grande. Um poeta
maior, pois, se, como afirmou, "a obrigação do escritor, do
artista é fazer a melhor literatura, a melhor arte," ele a cum
priu"cabalmente, com incomparável mestria.

"Não houve, portanto, Poeta, como evitar as homenagens
que hoje esta Casa lhe presta! A sua vida exemplar e a sua
obra imperecível no-Ias impuseram. Não há como escapar,
esta homenagem lhe é mais do que devida!

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Antes de conce
der a palavra ao próximo orador, quero anunciar a presença
em plenário do Sr. José Héldér de Souza, Secretário-Geral
da Academia Brasiliense de Letras, e da Sr~ Flávia Andrade
Goulart, sobrinha do inesquecível poeta Carlos Drummmond
de Andrade.

Concedo a palavra, em nome da Liderança do Partido
Socialista Brasileiro, ao eminente Deputado Célio de Castro.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB- MG) - Sr. Presi
dente, ilustre Deputado Israel Pinheiro Filho, Sr. Antonio
Houaiss, ilustre Ministro da Cultura, Embaixador Wladimir
Murtinho, também do Ministério da Cultura, autoridades pre
sentes, familiares do grande poeta Carlos Drummmond de
Andrade, Sr~S e Srs. Deputados, minhas Senhoras, meus Se
nhores, em nome da Bancada do Partido Socialista Brasileiro
e como representante do Estado de Minas Gerais, trago a
nossa palavra de homenagem na comemoração dos noventa
anos do poeta Carlos Drummmond de Andrade.

Digo ao Poeta, onde ele estiver, que serei breve, bem
ao seu gosto, porque foi ele mesmo quem disse:

"Bem sei que o discurso, acalanto burguês, não
te envaidece, e costumas dormir enquanto os veemen
tes inauguram estátua, e entre tantas palavras que como
carros percorrem as ruas, só as mais humildes, de xinga
mento ou beijo, te penetram. Não é a saudação dos
devotos nem dos partidários que te ofereço, (... )"

(Carlos Drummmond de Andrade - "Canto ao
Homem do Povo Charlie Chaplin)".

Mas, como dizia também um conterrâneo nosso, tão
próximo de Drummmond, "o homem é o pastor do ser" (Hei
degger), acrescento: pastor desajeitado. Ele abate suas ove-
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lhas. Desajeitado pastor, onde pretendes pastorear da próxi
ma vez? Onde estarás na próxima noite? (Célio Garcia 
"Sujeito'e Violência - Sujeito à violência".)

Estão aí, meus senhores e minhas senhoras, os temas
principais de Drummmond, da sua vida e da arte desse Poeta
- Maior: a noite, a morte e a simplicidade. Noite infinita
e misteriosa - no dizer do Poeta - morte, preparação para
o ofício e a posse. Simplicidade na ironização sublime do
cotidiano. Mas, ao assumir a morte, a noite, a simplicidade,
o Poeta se transfigura no cantor apaixonado do amor e da
vida, paradoxo bastante intrigante. Demonstram-no as suas
poesias "Claro Enigma" e "Amor se aprende Amando".

Para o Poeta Maior Carlos Drummmond e·Andrade, no
despojamento de sua "Vida aos Outros Legada", na transce-. .
dência dos eternos conflitos que visitam o ser, a comovida
homenagem do Partido Socialista Brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado Sigmaringa Seixas, autor da proposição.

o SR. SIGMARINGA SEIXAS (PSDB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) --,.Exmº Sr. Presidnte,.Deputado Israel
Pinheiro Filho, Exmº Sr. Ministro da Cultura, Professor Antô
nio Houass, Embaixador Wladimir Murtinho, Sr, José Hélder
de Souza, da Academia Brasiliense de Letras,Sr' Flávia An
drade Goulart, sobrinha do grande poeta,Sr' Maria do Rosário
de Sousa Rosa, Superintendente da Fundação Cultural Carlos
Drummond de Andrade, de Habira, jovens estudantes do
Colégio Fênix, Srs. Deputados, minhas Senhoras, meus .Se
nhores, no dia 31 de outubro de 1992 cQmemora-se"em todo
o Brasil, o nonagésimo aniversário QO nl/scimentode, Carlos
Drummond de Andrade. Exposições bibliográncas,.conferên,
cias, reportagens e lançamentos de obras inéditas lembram
o intelectual que, desaparecido há cinco anos, passou para .
a história da literatura brasileira como UJll dos· mais altos
e representativos valores da nossa cu\tura. Não poderia a .
Câmara dos Deputados manter-se alheia às homenagens que
no País inteiro se prestam ao grande escritor, motivo pelo
qual nos reunimos hoje para reverenciar a memória do.poeta
que, colho poucos, soribeexpressar o caráter e a essência'
do seu povo.

.Já em "Alguma Poesià", livro com que estreou. aos 28
anos, em 1930, acham-se alguns dos versos que logo se inclui~

riam entre os mais famosos de toda a literatura brasileirà:

"Mundo mundo vasto mundo,
se eu me;' chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução."

Nele se enconira~ ta'mbém, o célebre "No meio do cami
nho", causa de verdadeiro escândalo no meio literário de
então. A violência das críticas o poeta reagiu com graça e
bom humor, como se vê no "Auto-retrato" que escreveu em
1943: "O SI. Drummond de Andrade passa por ser o autor
de um poema, ou que melhor nome tenha, a que deu o título
"No meio do caminho". Essa produção corre mundo e é consi
derada ora obra de gênio, ora monumento de estupidez. Na
realidade não é nenhuma dessas coisas, nem pertence ao estro .
do Sr. Drummond. Com efeito, quem se der ao trabalho
de examinar-lhe o texto verificará que se trata tão-somente
da repetição, oito vezes seguidas, dos substantivos "meio",

"caminho" e "pedra", ligados por preposições, artigos e um
verbo. Não há nisso poema algum, bom ou mau. Há ~penas

alguns vocábulos, que podem ser encontrados facilmente no
;'Pequeno Dicionárío Brasileiro da Língua Portuguesa", revis
to pelo SI. Aurélio Buarque de Holanda".

Passados apenas oito anos desde que a Semana de Arte
Moderna abalara a tradição acadêmica, "Alguma Poesia"
anunciava Drummond como uma das mais vigorosas expres
sões da nova literatura brasileira. Em 1934 sai o segundo
livro, "Brejo das Lamas", percorrido pelo suave desencanto
que se tornará marca inconfundível da criação drummondiana: .

."Perdi o bonde e a esperança.
Volto pálido para casa."

Por seu forte conteúdo social, "Sentimento do Mundo",
lançado em 1940, e "A Rosa do Povo", datado de 1945,
apresentam-se aos olhos de muitos críticos como as grandes
obras de Drummond. Em versos primorosos, o poeta concilia
o mais profundo intimismo com a dolorosa experiência por
que se passa o ser humano, paralisado ante o horror da Segun
da Grande Guerra:

"Tenho apenas duas mãos .
e o sentimento do mundo, ... "

Não por acaso, é a época em que Drummond busca defi
nir-se politicamente,'chegando a trabalhar, como co-diretor,
no jornal do Partido Comunista Brasileiro. O comprometi
mento ideológico, não o afasta do lirismo.

Compondo poemas socialmenteeilgajados ou mergulhan
do na mais funda individualidade, Drummond sempre questio
nau' o fazer literário, os mistérios e segredos da concepção
poética.

, X"Rosa do Povo'" sucedem-se ~'Claro Enigma", "Fazen
dejro do Ar" e "A Vida Passada a Limpo", em que o autor
passa do social para o pessoal. O que em outros poderia
significar retrocesso, na poesia de Drúmmond tem um sentido
de evolução: ao afastar-se progressivamepteda inspiração po- .
lítica, o po'~ta volta-se, cada vez mais para dentro de si memso,
porquy no mais secreto da pessoa é .que se descobre a universa
lidad~ ,da espécie. Drummond fala do amor e da morte, dos
amigos que se foram e do neto que acaba de nascer, e dizendo
de si mesmo expressa', as grandezas emisérias da condição
humana.

De "Lição de Coisas" para "Boitempo" e "A Falta que
Ama", Carlos Drummond de Andrade chega ao fim da década
de 60 como o Poeta Maior da literatura brasileira, honra que
faz questão de repartir com Manuel· Bandeira, Vinícius de
Moraes e outros grandes nomes das letras contemporâneas.
Depois viriam"As Impurezas do Branco", "Menino Antigo"
e "Discurso de Primavera" e "Algumas Sombras", em que,
a par do memorialismo poético, encontramos as grandes ques
tões que sempre angustiaram o homem transformadas em
poesia de boa qualidade:

"Como vi;ver o mundo
em termos de esperança?
E que palavra é essa
que a vida não alcança?"

Em "A Paixão Medida", "Corpo" e "Amar se Aprende
Amando", Drummond festeja os amigos, revela os contrastes
e contradições do cotidiano nacional e celebra o amor com
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tal refinamento que sobe às alturas do melhor lirismo já publi
cado em língua portuguesa:

"O mundo é grande e cabe
nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
no breve espaço de beijar."

Não obstante a vocação lírica, Drummond jamais descui
dou de perceber e de pensar a realidade brasileira, fiel que
sempre foi, como intelectual, à missão que lhe cumpria desem
penh!1r em um país onde milhões de pessoas ao menos sabem
ler. A voz do poeta soma-se a consciência do cidadão, na
denúncia vigorosa do "Favelário Nacional";

"Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver
nem de tua manha nem de ú~u olhar.
Medo de que sintas como sou culpado
e culpados somos de pouca ou nenhuma irman

dade. "

Sem que haja feito concessões aopopularesco e aocon
vencional, Carlos Drummond de Andrade chegou ao fim da
vida como um dos mais admirados e queridos poetas da nossa
literatura. Fato inédito, inspirou "O Reino das Palavras",
tema com que a Estação Primeira da Mangueira sagrou-se
campeã do carnaval de 1987. Alguns dos versos que escreveu
passaram mesmo para o domínio público, tamanha a precisão
com que traduzem o espírito e o caráter do povo brasileiro.
"Tinha uma pedra no meio do caminho", "mundo mundo
vasto mundo", "E agora, José?" são recitados pelo homem
comum que, muitas vezes nem lhes sabe a autoria, mas que
com eles se identifica porque expressam o sentimento que
lhe vai no coração. Será essa a glória maior com que pode
sonhar um escritor, como o próprio DruTI;lmond afirmou certa
vez: "O maior prêmio de Estocolmo ou dos Estados Unidos
não vale o telegrama de amor que alguém desconh,ecido, e
que não conheceremos nunca, nos manda lá do Pará porque
leu uma coisa nossa e ficou comovido e rendido".

Se não resta dúvida, sobre a excelência da poesia que
deixou, poucos lembraram, quando da sua morte, que com
Drummond também desaparecia um admirável cronista, dos
melhores de toda a literatura brasileira. Em livros cOmo "Fala,
Amendoeira", "A Bolsa e a Vida", "Cadeira de Balanço",
"Caminhos de João Brandão", "Boca deLuar" e "Moça Dei
tada na Grama", os textos são límpidos, saborosos, de um
português castiço ao mesmo tempo que coloquial, ora embe
bidos de fina ironia, ora de discreta amargura, quase sempre
do mais requintado humor. Será o humor, justamente, uma
das especialidades da prosa drummondiana: crônicas já amare
lecidas pelo tempo, como a sobre a extinção do Estado da
Guanabara, perderam a atualidade mas continuam vivas pela
graça dos diálogos, pelo inusitado das situações, pelo moder
nismo da linguagem.

Cônscio do seu talento, permitiu-se o esquivo itabirano
borboletear entre os limites extremos a que pode chegar um
cronista: foi do cômico ao' trágico, do irônico ao patético,
numa performance raramente alcançada na língua portuguesa.
Quando ainda colaborava no "Correio da Manhã", pregou
deliciosa e inesquecível peça nos leitores, a propósito de uma
pretensa - e secretíssima - estada de Greta Garbo na Belo
Horizonte dos anos 30. Depois, no "Jornal do Brasil", haveria
de sensibilizar o País inteiro com um belo e emocionante
protesto contra a destruição de Sete Quedas. Em ambos os

casos o mesmo escritor, hábil e brilhante, que de um modo
ou de outro consegue falar à sensibilidade do leitor, no que
ela tem de mais pessoal e de mais profundo.

A par de tudo, ressalte-se a permanente atitude crítica
do cronista com relação ao seu ofício. Nisso, pôs-se acima
de quase todos os contemporâneos. Drummond não apenas
escreveu crônicas, mas pensou a crônica, -nos seus múltiplos
e significativos aspectos. Ao irritado leitor mato-rossense que
o acusou de frívolo, respondeu: "Não pretendo fazer aqui
a apologia do cronista, em proveito próprio. Reivindico ape
nas o direito ao
espaço descompromissado, onde o jogo não visa ao triunfo,
à reputação, à medalha; o jogo esgota-se em si, para recomeçar
no dia seguinte, sem obrigação de seqüência". Mas é João
Brandão, seu simpático alter ego, quem melhor o define:
"Dentro das norams surrealistas do país, a crônica de Andrade
nem sempre é crônica. Este meu compadre é sonso, mineiro,
e está dito tudo: cronista da ambigüidade". De fato: poucos,
como ele, souberam exercer essa tão difícil arte de revelar
ocultando, de sugerir despistando. O que ficará no espírito
dos leitores, porém, é a sua incrível habilidade de sentir o
cotidiano mais banal, dele aprendendo, sempre, o mais fundo
e verdadeiro sentido da vida.

Considerar-se a prosa de Drummond inferior à sua poesia
é falácia que ainda se discute no território crítico. Já Wilson
Martins observara, a propósito da "Seleta em Prosa e Verso"
organizada pelo próprio Drummond para a Editora José
Olympio, que o autor "dá tanta il1'portância à sua obra em
prosa quanto à poesia que o consagrou em nossas letras con
temporâneas". Verdade que Drummond mesmo consolidou,
de certa maneira, essa distorção. Em uma entrevista, à per
gunta sobre o que mais o realizava como escritor, disse: "A
crônica eu faço profissionalmente, porque preciso ganhar di
nheiro. O jornal me paga, então eu debulho aquilo como
uma coisa até meio mecânica. Uma vez ou outra é que me
sinto assim com mais prazer; fora disso, faço aquilo por obriga
ção".

Com tudo isso, o malgrado ele mesmo, é impossível des
conhecer a enorme importância da prosa drummondiana na
literatura brasileira. O cotejo com a poesia é, até, muito discu
tível: no excelente ensaio "A Linguagem Criativa de Drum
mond", incluído na "Seleta em Prosa e Verso", Gilberto Men
donça Teles, com muita argúcia, opõe a essência mineira dos
versos drummondianos ao espírito predominantemente cario
ca das suas crônicas. Facetas que se distinguem mas que não
se agridem - freqüentemente até se penetram-, num dualis
mo que o próprio Drummond tentou resolver - é ainda Gil
berto quem observa - nos textos híbridos do seu "Versi-
prosa". '

Numa das faces mais expressivas da literatura de Drum
mond, o memorialismo é a substância dos versos de "Boitem
po", "Menino Antigo", "Esquecer para Lembrar" e a matéria
da prosa de "O Observador no Escritório" e "Tempo Vida
Poesia". Entenda-se: o memorialismo assumido como tal, pois
em todo livro subjaz, mínima que seja, a experiência de vida
do autor. Do texto, nenhum escritor consegue ausentar-se,
por mais que o procure: o artista é a sua obra, e vice-versa.
"Eu não vivi a minha vida, eu a escrevi", disse Pirandello.

A memóriaodrummondiana resgata logo de início a Habira
natal, pelas figuras do irmão Altivo, do santeiro Duval e do
farmacêutico Camilo - de quem receberia, o futuro grande
poeta, os primeiros e fundamentais estímulos. Havia ainda
o Dr. Sampaio, delegado de polícia, que lhe declamava Guerra
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Junqueiro e emprestava livros, vocação literária sufocada pela
tediosa rotina de prender doidos e bêbados. Mais tarde con
cluiria o poeta, num belo achado, que "o único preso real
mente preso de Itabira era ele, delegado, que se consolava
como podia". A propósito, é curioso observar a inusitada
presença dos delegados de polícia na biografia de Drum
mond... Dois, pelo menos, o marcaram fortemente: o de Itabi
ra e um outro, de Belo Horizonte, arbitrário e truculento
a ponto de os estudantes se decidirem por seu enterro simbó
lico. Em manifestação frente a uma empresa funerária, viu-se
o jovem Carlos, para surpresa dele mesmo, reclamando aos
gritos um caixão para a cerimônia. Negado o esquife, declarou
moralmente morta e insepulta a autoridade, sob os aplausos
da moçada. Dias depois, ao tomar o bonde, dá de cara .com
o tal delegado, que aproveita a ocasião para mostrar a um
amigo o revólver com que responderá aos fedelhos que andam
a desafiá-lo. Apavorado, corre Drummond à casa de Mílton
Campos, amigo e conselheiro, que resolve o problema com
a sagacidade que o tomaria, depois, famoso na política minei
ra. Ao encontrar-se com o delegado, adverte-o para o risco
que corre em ameaçar ,o rapaz: os Andrades são terríveis,
lendários na região de Itabira pelos crimes que cometem...
Só mais tarde revelou Mílton a artimanha, temeroso de que
o companheiro repetisse a provocação.

Tão rica e significativã quanto' a notável obra que criou
é a dimensão humana de Drummond. Em mais de meio' século
de intensa atividade literária, interessou-lhe sobretudo o ho
mem, sua história e seu destino, mais até do que a própria
literatura, como fim em si mesma: "o tesouro estético do
mundo alegra, alimenta, con.sola os privilegiados, que têm
acesso aos seus primores, mas as grandes massas humànas
parecem condenadas a não participai: do festival. Eu pergunto
se não há um egoísmofundamerital no criador literário, no
artista, que se distrai com as formas.de beleza, com o jogo
sutil do 'espírito, enquanto a realidade em volta é apenas o
esforço pela sobrevivência, sem qualquer Gioconda de mu
seu".

Em 17 de agosto de 1987, apenas doze dias depois que
perdera Maria Julieta, desaparecia Carlos Drummond de An
drade. Foi insuportável' a idéia de viver ,sem a filha querida,
a amiga perfeita e ~ brill)ante cronista em quem reconhecia
o próprio talento. A dor da solidão e da saudade preferiu
o poeta deixar-se ir, discreta e sileilciosàménte conio sempre
vivera. Ao enterro compareceu o Presidente Interino da Repú
blica, Deputado Ulysses Guimarães, que há pouco nos dei~ou,

vítima de dolorosa tragédia. No velório do escritor, disse o
inesquecível companheiro: "Pela minha voz e pela minha pre
sença, está aqui o povo brasileiro. Venho me solidarizar com
a perda do nosso Poeta Maior. Com Carlos Drummond de
Andrade, morreu a poesia no Brasil".

Em 1972, na sessão solene com que se comemoraram
nesta Casa os 70 anos de Drummond, afirmou o então Depu
tado Tancredo Neves: "Saudamos em Carlos Drummond de
Andrade não apenas o artista intenso e justamente celebrado
onde haja espírito e sensibilidade, mas igualmente o homem
admirável, digno e reto, que assumiu consigo o difícil compro
misso de ser autêntico. Essa fidelidade a si mesmo, essa coe
rência no modo de ser e de agir fizeram dele um modelo
de decência, de singular comportamento não só moral quanto
estético" .

Drummond foi tudo isso, o talento, a sensibilidade, o
amor e o afeto para com os amigos. Mas em sua personalidade
não faltou o cidadão dos momentos mais comprometidos com

a causa do povo, ou em outras fases da História contem
porânea manteve-se preocupado com O destino da Nação e
de sua gente. Essa cidadania, reforçada pela solidariedade
universal de sua obra literária, se expressa em poemas da
altura do canto que faz a Charles Chaplin, intitulado "Canto
ao Homem do Povo Charles Chaplin" e em versos urgentes
com todoo despojamento, como "Morte do Leiteiro". Mas
na sua forma de testemunhar a vida e de int1uir no destino
do País, Carlos Drummond de Andrade foi também um ho
mem público.

Este, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Carlos Drum
mond de Andrade a quem hoje prestamos nossa homenagem,
quando o Brasil inteiro festeja os 90 anos de seu nascimento.
A imortalidade acadêmica, que tanto envaidece, mas que tão
pouco dura, Drummond preferiu a outra, menos breve.

Pelos belos poemas que escreveu, pelas admiráveis crâni
cas que assinou, seu nome e sua obra continuarão presentes
em nossa literatura, cada vez mais vivos no coração e na
lembrança do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Piriheiro) - Com a palavra
o Deputado Maurício Calixto, pelo Bloco Parlamentar.

O SR. MAURÍCIO CALIXTO (Bloco - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados,
Sr. Secretário de Cultura, minhas senhoras e meus senhores,
falar de Carlos Drummond de Andrade é falar de simplicidade
e coerência. Quando evocamos sua pessoa, temos imediata
mente diante de nós a imagem do homem discreto e generoso,
cordial e corretíssimo.

Não existe verdadeiro poeta nó qual vida e obra estejam
apartadas. Se ocorrer tal fato, basta olharmos de perto par~

ver que ou desconhecemos a vida, ou não existe a obra. E
por isso que a busca da exatidão e da sutileza foram, no
caso de Drummond, uma constante em todos os momentos
em que ele esteve presente. Se a vida corrente, cotidiana,
cheia de riquezas descobertas nos acontecimentos mais banais,
se essa era a matéria de seus versos, no momento em que
agia ele levava consigo toda a sua grandeza.

Os depoimentos de quem travou contato com Drummond
são unânimes em apontar um homem simples, gentil, meticu
loso, atencioso para com os amigos. E: sobretudo, um homem
que levou às últimas conseqüências a verdade que descortinava
em seus versos.

Transformar Drummond em exemplo é uma injustiça.
Ele nunca quis ser exemplo de nada. Dizer que ele foi um
revoltado é uma imprecisão. Ele foi, sempre, fascinado pela
realidade. Lutou com ela uma luta de vida e morte, como
costuma fazer os grandes poetas.

Ele não queria dizer suspiros ao anoitecer, nem"distribuir
cartas de suicida, nem fugir para as ílhas, nem ser raptado
por serafins. No poema "Mãos Dadas", ele repetiu, 'para os
que pudessem ouvir: "O tempo é á minha matéria, o tempo
presente, os homens presentes, a vida presente".

Tudo o que Carlos Drummond de Andrade pretendeu
foi vencer uma tarefa impossível e transformar a vida em
poesia. A vida é sempre maior, inesgotável. Como poeta,
coube-lhe seguir a ferro e fogo (e por que não dizer palavras)
o seu destino de lutar uma luta sem vencedores nem vencidos.
Lutar, porque viver é lutar.

Toda poesia é irredutível. Não pode ser transformada
em nada diferente dela mesma. O poeta cria o mundo e nos
convida para participar do seu afazer.

Portanto, se queremos homenagear o poeta, se queremos
participar do sentimento do mundo de que ele nós fala, então
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aceitemos o convite e mergulhemos em sua obra. Isso nOs
fará bem, sem dúvida. A política, sobretudo, precisa da poesia
como contraponto.

Do homem, devemos falar pouco. Drummond não gosta
va que se abusasse das palavras.

Carlos Drummond de Andrade, um hino ao Brasil, um
hino a Minas Gerais, um hino à poesia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Zaire Rezende, pelo PMDB.

O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.
Antônio Houass, Ministro da Cultura, Embaixador Wladimir
Murtinho, Sr. José Hélder de Souza, Secretário-Geral da Aca·
demia Brasiliense de Letras, Sr~ Flávia Andrade Goulart,so
brinha do poeta homenageado, Sr' Maria do Rosário de Sousa
Rosa, Superintendente da Fundação Cultura de Carlos Drum
mond de Andrade, senhoras e senhores, jovens do Centro
Educacional Fênix:

Apenas a poesia permite que eu reveja Drummond todos
os dias.

Apenas a poesia admite, na pureza da palavra e do estilo,
meu diuturno reencontro.

À semelhança do José, ilha e universo num só tempo,
também desafio o mistério e questiono:

E agora?

Tenho a poesia e posso através dos passos alcançá-lo
sem necessidade da matéria.

O ritmo da minha dimensão funde·se frágil ao poeta que
emerge de infinito qualquer guardado em mim.

Não porque seja ilustre filho das Gerais ou porque seu
sangue estivesse misturado ao pó das nossas muitas Minas.

Sim porque homem sem fronteiras além do próprio tem
po, passado e presente convergindo no futuro, estuário dos
seus caminhos sem pedras.

Não reverencio Drummond por aquilo que foi ourepre
sente.

Reverencio pelas gerações do amanhã que o conhecerão
silenciosamente engastado na intangível paz do verso.

Apenas a poesia renuncia ao formalismo posto indiferente
no lugar comum.

Faço-me nostálgico e viajo meus olhos sobre telhados
de Habira buscando descobri-los.

Não consigo porque contaminados pelos milhões de tetos
do meu país enfermo.

Releio a Sinfonia Pastoral e lembro Gide lamentando.
Impossibilitado de 'chorar tenho o coração árido como

desertos. (Palmas.)

DISCURSO DO SR. ARTUR DA TÁVOLA
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SE
RÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado Paulo Delgado, em nome do PT.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.familiares de Carlos
Drummond de Andrade, autoridades presentes, senhoras e
senhores, jovens: é para mim um prazer e uma honra muito
grande ter sido indicado pela Bancada do meu partido, o
Partido dos Trabalhadores, para participar desta sessão come-

morativa ao nonagésimo aniversário de nascimento de Carlos
Drummond de Andrade, iniciativa do Deputado Sigmaringa
Seixas, um colega diferente da regra geral dos políticos brasi
leiros, que tendem a se tornar, na função pública, pessoas
insensíveis para as coisas sensíveis.

Na condição de conterrâneo de Drummond, embora da
Zona da Mata mineira, tenho por Habira uma admiração mui
to grande, admiração que cresceu a partir de Drummond,
que foi jornalista, fundador de revista literária, farmacêutico,
servidor público, chefe do gabinete do Ministro da Educação
e Saúde, cronista, tradutor e poeta.

Drummond foi um homem comum, um homem possível,
um homem como milhares de homens e mulheres sensíveis
do mundo. Drummond da "A Rosa do Povo", do "Amor
Natural", democrata, libertário, universal, apaixonado, o mais
público e cotidiano de nossos poetas, o mais competente corta
dor de palavras em um País que se fala muito e se faz pouco.
Celebrou de maneira magistral a dor do povo, suas confidên
cias, seus símbolos, seu pessimismo, seu tédio, seu humor,
sua solidão, sua coletividade, suas esperanças.

No "Sentimento do Mundo" , o tempo é de absoluta depu
ração. Os ombros suportam o mundo, os homens perdem
completamente a ilusão e a possibilidade de ver a vida de
maneira superficial e imatura. Os olhos não choram e as mãos
tecem apenas o rude trabalho. O coração está seco.

. Drummond morreu no início da Constituinte. Era agosto
de 87, lembro-me bem, e as possibilidades que se apresen
tavam naquela ocasião com a nova Constituição associavam
as idéias germinativas que aparecem no "Sentimento do Mun·
do" àquilo que poderia surgir de um texto constitucional,
que poderia ajudar a superar a situação que produziu a poesia.
A poesia, que é da década de 40, continua atual e a necessidade
de uma nova realidade brasileira também continua atual, com
um pouco mais de esperança.

"Eu preparo uma canção
em que minha mãe se reconheça,
todas as mães se reconheçam,
e que fale como dois olhos.

Caminho por uma rua
que passa em muitos países.
Se não me vêem, eu vejo
e saúdo velhos amigos.

Eu distribuo um segredo
como quem ama ou sorri.
No jeito mais natural
dois caminhos se procuram.

Minha vida, nossas vidas
formam um só diamante.
Aprendi novas palavras
e tornei outras mais belas.

Eu preparo uma canção
que faça acordar os homens
e adormecer as crianças."

Poesia impressa numa nota sem valor. Saiu de circulação,
virou pratinha. Transitória a moeda nacional; permanente
a poesia de Drummond. Transitório como tudo que está vincu
lado excessivamente, ou exclusivamente, ou predominante
mente às coisas materiais.

Drummond sempre di~ia que de tudo fica um pouco.
O resíduo daquilo que Drummond colocou nas poesias, can
tando a história do nosso País, a vida do nosso povo, é um



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 30 23757

compromisso deste Parlamento, que não pode ter o c.eticismo
construtivo do poeta, mas que tem de estar sempre vmculado
e pensando nas lições que Drummond, sempre atual, deu
ao povo brasileiro.

Por isso, ao agradecer a Carlos Drummond de Andrade,
na passagem do seu nonagésimo .anive!~ário, lembro um pouco
do que ele, numa das suas poesIas, d1Z1a:

MEMÓRIA

Amar o perdido
deixa confundido
este coração.

Nada pode o olvido
contra o sem sentido
apelo do Não.

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.

Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão."

Parabéns, Drummond!
Muito obrigado por sua obra.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado José Maria Eymael pelo PDC.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Exm? Sr. Ministro Antônio
Houaiss; digníssimo Ministro de Estado da Cultura, Exm?
Sr. Embaixador Wladimir Murtinho, Exm' Sr' Maria do Rosá
rio de Souza Rosa, Superintendente da Fundação Cultural
Carlos Drummond de Andrade, ExmO Sr. José Hélder de
Sousa, Secretário-Geral da Academia Brasileira de Letras,
Exm' Sr' Flávia Andrade Goulart, dileta sobrinha de Carlos
Drummond de Andrade, jovens do Centro Educacional Fênix,
Sr" e Srs. Deputados:

Certos poetasparecem representar a síntese cultural de
um povo, como se neles se condensassem, alquimicamente,
as características mais marcantes de uma civilização, de uma
cultura, de um modo peculiar de ser e ver o mundo das nações
em que surgem. Assim é Drummond. Ele é sua pequena
Itabira, Minas Gerais, o Brasil sublimado e, cosmopolitamen
te, o Mundo.

Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, pratica
mente junto com o século XX, do qual seria na literatura
brasileira a expressão maior, o Poeta Maior, antonomásia
que o incomodava, mas que era sua por justiça e unanimidade·
dos críticos.

Sua estréia literária deu-se com o livro "Alguma Poesia",
numa pequena edição de 500 exemplares, publicada sob o
selo imaginário de Edições Pindorama. "Alguma Poesia",
se ainda não traz o Poeta Maior de corpo inteiro, traz em
todas as cores a promessa daquele que seria, ainda vivo, um
monumento das letras brasileiras. São versos dessa fase:

"Eu também já fui brasileiro
moreno como vocês.
Ponteei viola, guiei forde
e aprendi na mesa dos bares
que o Nacionalismo é uma virtude.
Mas há uma hora em que os bares se fecham
e todas as virtudes se negam."

Era o aironia da primeira fase de sua poesia, a fase do
"Eu" maior que o "Mundo", sua fase incendiária, por assim
dizer. Itabira agora ia conhecer o Brasil e sonhar com os
exotismos de além-mar em "Europa, França e Bahia". Estava
iniciada a grande viagem do "Eu" para o Mundo". Do perso
nalismo irônico da primeira fase para o universalismo meta
físico dos últimos tempos.

Drummond de Andrade surge num cenário cultural mo
derno, onde paira uma certa vergonha da província e a super
valorização das metrópoles, das máquinas, do progresso, onde
o sotaque caipira vem cinicamente escondido no galicismo
literário do Parnasianismo e sua erudição risível.

Drummond, identificado com o Modernismo do Grupo
Paulista, quer redescobrir o Brasil e mergulha com lucidez
na província assumida de suas origens, será sempre o Itabi
rano, ainda que o tempo reduza Itabira a apenas uma dolorosa
fotografia na parede. Diria o poeta:

"A dois passos da cidade importante
a cidadezinha está calada, entrevada.
(atrás daquele morro, com vergonha do trem.)"

O contato com os novos tempos, com a metrópole é
traumático e se traduz numa consciência feroz dás vastas di
mensões do mundo, agora tão maior que o "Eu" que o sufoca.
Diz Drummond:

"Tenho apenas duas mãos
e o sentimento do mundo,
mas estou cheio de escravos. "

É a fase em que os ombros suportam o mundo, e o}nundo
se agita em guerras, ideologias e conflitos de classe. E a fase
de crítica social e política. O Poeta se prende à vida e olha
seus companheiros, sua matéria é o tempo, "o tempo presente,
os homens presentes, a vida presente". .

Drummond de Andrade transforma-se, então no cidadão
do mundo, no homem de sua época, tradução poética de
um tempo em que tudo que é sólido se desmacha no ar.
Ouçamos seus versos:

"Tu sabes como é grande o mundo
conheces os navios que levam petróleo
e livros, carne e algodão.
Viste as diferentes cores dos homens,
Viste as diferentes dores dos homens,
sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar

tudo isso,
num só peito de homem... sem que ele estale."

Os livros se sucedem: "Brejo das Almas", "Sentimento
do Mundo", "José", "A Rosa do Povo", "Claro Enigma",
"A Vida Passada a Limpo". "Fazendeiro do Ar", "Lição
de Coisas". Drummond já é o poeta traduzido em vários
idiomas, seu campo de trabalho se amplia, seus horizontes
transcendem nossas fronteiras e a intimidade com o mundo,
termina por gerar a identidade, é o "Eu" que empata com
o "Mun<;lo", e a sua poesia busca no presente a eternidade
do ser. E a metafísica. Serão os versos mais representativos
dessa fase:

"E, de repente, o resumo de tudo
é uma chave.
A chave de uma porta que não abre
para o interior desabitado
no solo que inexiste,
mas a chave existe."
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Aqui, Orummond chega à estatura dos grandes nomes
da literatura universal, à profundidade de Fernando Pessoa,
à humanidade de Walt Wittman, ao sentimento trágido de
Federico Garcia Lorca, à consciência política de Pablo Neruda
e à plenitude poética de Maiakovski.

Mas não se deitou sobre os louros, segue criando: "Versi
prova", "Corpo", "Discurso de Primavera" e todo seu v~st?
trabalho no campo da prosa, especialmente o conto e a crom
ca, a que deu tratamento de tal forma ousado que elevou
o gênero à dignidade e ao status da Poesia.

A maior homenagem que podemos prestar ao Poeta
Maior é criarmos condições para que as futuras gerações te
nham acesso a sua obra imortal, ao seu pensamento universal
e à sua poesia, patrimônio literário do Brasil e de toda huma
nidade.

Morreu Drummond aos 84 anos de idade como o serra
lheiro do seu poema "A Chave", sem saber como o ato de
criação é potente, prolongando-se ressoanté na coisa criada.
Escutemos a voz de sua poesia:

"E, aperto a çlÍave,
e de apertá-la
ela se emranha em mim... , corre nas veias!
É dentro em nós que as coisas são:
Ferro em brasa, o ferro de uma chave. "

É dentro de nós, como ferro em brasa, que vive ainda
Carlos Drummond de Andrade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Ao encerrar
esta sessão, quero agradecer às ilustres autoridades já nomi
nadas e também dos estudantes alunos do Centro Educacional
Fênix a presença honrosa para esta Casa.

Quero também homenagear, mais uma vez, a memória
do meu conterrâneo Carlos Orummond de Andrade. Habira
do Mato Seco e 'Caété '- somos da mesma origem, geografi
camente vizinhos.

E, eventualmente na Presidência desta sessão, quero dei
xar registrado nos Anais da Casa a minha homenagem à obra
imortal de Carlos Drummond de Andrade.

Quero convidar todos os presentes a comparecerem à
exposição instalada na biblioteca da Câmara, após o encerra
mento dos nossos trabalhos.

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 29 minutos.)

Ata da 1678 Sessão, em 29 de outubro de 1992
Presidênéia dos Srs.: Genésio Bernardino, 1°Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira, 1°Secretário.

. .

Àf) 14 HORAS COMPARP.CP.M OS SP.NI10RES:

Ibsen Pinhéiro. .
Genesio Bernardino
Waldir Pires
Inocencio Oliveira
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira

Roraima

Avenir Rosa - PDr:; Francisco Rodrigues - PTB; Joao
Fagundes- PMDH; Marcelo I.uz - PTR; Rubem Hento - Hloco.

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Fátima Pelaes - Bloco; Gilvam
Borges - PMDH; Lourival Freita'l - PT; Valdenor Guedes 
PTR.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Hilário
Coimbra - PTB; Niciall Ribeiro - PMDH; Osvaldo Melo 
PDS; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes - PC do B.

Amazonas'

José Dutra - PMDB; Pauderney Avelino - PDC.

RondOnia

Antônio Morimoto - PTB.

Espfrito Santo

.AJofzio Santos - PDT.

Rio de Janeiro

AJdir (',abral - PTB; Álvaro Valle - PI.; Arolde de Oli
veira - Bloco; (',arlos Alberto (',ampista - PDT; ('.srlos I.upi
_ PDT;' Cidinha Campos ~ PDT; Cyro Garcia - PT.

São Paulo

André Benassi - PSDB; Beta Mansur - POT.

Distrito Federal
Augusto (',arvalho - PPS; Chico Vigilante - PT.

Goiás

Alano de Freitas - PMDB; Antônio de Jesus - PMDB.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco; BasrJio Villani - PDS; Delci
no Tavares - PST.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 30 23759

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; César Souza -: Bloco.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Aldo Pinto - PDT; Amaury
Müller - PDT; Carlos Azambuja - PDS.

I - ABERTURA DA SES~~O
O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - A lista

de presença registra o comparecimento de 53 Senhores Depu- .
tados.

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 (Genésio Bernardino) - Passa-se
à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra aSr~.Lúcia Braga.

ASRA. LÚCIA BRAGA (PDT - PB. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupa
mos a tribuna desta Casa, para fazer algumas considerações
que refletem a nossa preocupação com o atual quadro sócio-e
conômico de nosso País.

A Nação brasileira encontra-se gravemente enferma, deli
neando-se uma situaçãoque,pela sua gravidade, não encontra
paralelo mesmo nos momentos das mais graves crisç:s pelas
quais já passamos ao longo de quinhentos anos de nossa His-.
tória.

Em todos os quadrantes desse imenso território nacional,
nas mais diversas regiões que o compõem, o exercício da
cidadania, para a maioria da população, é ~onceito que permac
nece na letra fria da nossa Constituição. Perguntamos, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, como podemos falar em exercício
efetivo da cidadania, se não há as mínimas condições para
uma existência digna?

A verdade é quegrànde maioria do povo padece do flage
lo da fome. Essa situação faz com que milhões de crianças,
adolescentes e adultos permaneçam em estado crônico de des
nutrição, que destrói quaisquer perspectivas de sua partici
pação no processo de desenvolvimento brasileiro.

Tal situação não é fruto senão de desumana e atroz polí
tica recessiva adotada pelos vários governos nos últimos anos,
cujas conseqüências se agravaram ainda' mais durante o Go
verno do Presidente afastado Fernando Collor de Mello. A
política recessiva, defendida pelos neoliberais, provocou tão
somente o desemprego e a miséria que hoje enfrentamos.

Como pano de fundo de toda essa imensa tragédia nacio
nalpersiste, sem solução, a chaga do analfabetismo, que tem

seus números agravados ao longo da nossa História até os
dias de hoje, sem que as administrações que se sucederam
no País tenham tido uma preocupação efetiva para a solução
de tão grave problema.

Atores infelizes desse ato, perambulam' pelas ruas das
grandes cidades brasileiras as crianças abandonadas pelos diri
gentes da República. São meninos e meninas de rua que com
põem esse quadro infeliz que envergonha os brasileiros e enche
de revolta todos os que se preocupam com o nosso futuro
e com a qualidade de vida do nosso povo. ,

Sendo este plenário o escoadouro natural para o debate
de todos os problemas que afetam a Nação, não é por acaso
que, nos últimos tempos, a situação social de nosso País yenha
ocupado tanto as intervenções dos Srs. Deputadas. -E que
a crise, de tão escancarada e intolerável, se sobrepõe a todo
e qualquer outro assunto.

Evidentemente, tais preocupações ganharam mais dimen
são após os acontecimentos, documentados pela imprensa,
ocorridos nas praias da Zona Sul do Rio de Janeir.o. Centenas
de crianças e adolescentes da Zona Norte carioca, movidos
pela fome e pelá revolta, traduziram o seu desespero andando
em hordas nas praias da Zona Sul, átemorizando os banhistas
que ali se encontravam.

Isso era o que faltava, a nosso ver, para amendrontar
as elites brasileiras, historicamente insensíveis ao que ocorre
nas camadas mais sofridas da sociedade. A configuração de
um estado de pré-convulsão social intimida, finalmente, aque
les que somente agem quando percebem alguma ameaça aos
seus privilégios. Os descamisados da Baixada deram um claro

.si~al de. alerta ne:;;se sentido. A ação das elites, no entanto,
'prossegue no equívoco.

. ,Até,onde irão a angústia e o desespero da~ nossa:;; crian
ças? Elas se encontram desassistidas, maltratadas, são assassi
nadas ou confinadas e externam a sua revolta como ocorreu
dias atrás na rebelião da Febem de São Paulo, fato gravíssimo
que também deveria servir de alerta aos donos do Poder,
a fim de que despertem para uma nova concepção de um
Estado justo e humano, que deverá debruçar-se de forma
consistente e profunda sobre o pr991l:lrna do ménor em nosso
~fu. •

Ê nosso dever, como representante do povo, questionar
o modelo econômico neoliberal que permite a concentração
de renda nas mãos de uma minoria, enquanto a ,maioria vive
em condições subumanas, modelo que deu curso a um desen
freado e incoerente programa de privatização das empresas
estatais no Governo Collor de Mello, ameaçando .persistir
no Governo Itamar Franco.

. Éíniperativo de consciência é também nosso dever, como
Parlámentar do PDT, partido que defende a social-democracia
e os direitos humanos, incorporar ao nosso discurso o questio
namento ao modelo deturpado do Estado quando ele se revela
coercitivo e opressor.

Recentemente, fatos gravíssimos ocorreram na Casa de
Detenção, em São Paulo. Os requintes de perversidade e
barbárie com que foram fuzilados os presos indefesos estão
a indicar, Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, a existência
de uma ideologia criminosa dentro do aparelho de segurança
do Estado, nivelandó a ação deste à prática comum dos crimi
nosos mais selvagens,

Como pode o Governo de São Paulo criar uma força
pública adestrada e preparada para realizar operações tão
monstruosas, transformando seus soldados em autênticos as-
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sassinos, sem a mínima noção de respeito à dignidade e à
vida humanas?

Nesse contexto, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
os governos vão terminar se transformando em verdadeiras
organizações criminosas, e nossos governantes em autênticos
assassinos.

O fuzilamento sumário de centenas de presidiários em
São Paulo, por policiais militares, não se constitui um fato
isolado. Ele foi mera seqüência de uma onda de violência
comandada pelo próprio Estado, que culminou com a matança
impedusa e generalizada de presos indefesos e foi antecedida
por outros massacres, como o ocorrido na penitenciária de
São Paulo, em 1987, quando o próprio Governador Antônio
F1eury, então Secretário de Segurança do Governo Quércia,
comandou pessoalmente um massacre de detentos que tam
bém culminou com o fuzilamento e a morte de dezenas de
presidiários indefesos.

Existe, sim, uma ideologia criminosa, incrustada na ação
do próprio Estado, que está perpetuando e institucionalizando
a delinqüência oficial.

O Governo do Sr. Itamar Franco herda, assim, um quadro
de crueldade, patrocinado pelo próprio Estado, que massacra
os indefesos e ao mesmo tempo se omite na solução do proble
ma da fome e da miséria que penalizam a maioria do povo
brasileiro.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ao votarmos a favor
do impeachment, fizemos uma profissão de fé no nosso sonho,
que também é o de milhões de brasileiros, por um Brasil
livre, justo e digno. ,

A grande diferença, no entanto, é que nós, do PDT,
expressamos naquele momento histórico o sentimento da Na
ção revoltada que dama por uma nova era da cidadania brasi
leira, enquanto aos fisiológicos o que interessava era o assalto
a um poder do qual se encontravam afastados.

Daí a nossa independência em relação ao Governo Itamar
Franco. Queremos contribuir para assegurar a governabili
dade, queremos colaborar, mas queremos ficar livres para
criticar e denunciar sempre que estiverem em jogo as aspira
ções e as justas exigências do povo brasileiro. '

Assim, sob pena de cOJ;nprometer definitivamente o futu
ro do Brasil, cumpre ao Governo Itamar Franco revelar um.
imediato programa de redenção do povo brasileiro. Antes
da negociação e do loteamento de cargos federais, é preciso
discutir princípios e programas. A Nação não suporta mais
uma decepção como a que sofreu com o corrupto Governo
Collor de Mello. É preciso, sobretudo, reformular esse modelo
econômico perverso, cruel e desumano.

É preciso, por conseguinte, Sr. Presidente, Sr~' e Srs.
Deputados, aproveitar a imensa e inesgotável boa vontade
dos brasileiros, para empreender um esforço nacional pela
erradicação da miséria em nosso País e pela construção de
um Estado comprometido com o respeito à dignidade da pes
soa humana.

Caso contrário, toda aquela penosa tl emocionante mobi
lização popular, que terminou com a decisão deste Plenário
de afastar Collor de Mello do Palácio do Planalto, terá sido
em vão.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, cumprimento a Casa
por ter aprovado ontem, unanimemente, no Dia do Funcio
nário Público, em caráter de urgência urgentíssima, o Projeto
de Política Salarial.

Sou daqueles que defende o princípio de que a política
salarial deve ser a mesma para todos os trabalhadores.

Estive ontem conversando com o Ministro Antônio Brit
to. Entende também S. Ex' que a discussão de uma nova
política salarial é fundamental tanto para o salário mínimo
como para os trabalhadores da área privada e do serviço públi
co. Mas eu lembrava a S. Ex' que seria importante se essa
questão acompanhasse a discussão do projeto de ajuste fiscal.
O Deputado ~oão de Deus Antunes, do PDS, é o Relator
do projeto. Tenho certeza de que S. Ex' haverá de somar-se
a nós e a tantos outros Deputados que defendem uma política
salarial digna para o País, a fim de que, na primeira quinzena
de novembro, possamos aprová-la, contemplando assim todos
os trabalhadores, os aposentados e pensionistas.

Quanto ao fato de o Deputado João de Deus Antunes
ser o Relator da matéria e do PDS, acredito que não há
problema algum. Entendo que todos os partidos têm uma
contribuição a dar com relação a essa nova proposta'.

O SR: ALDIR CABRAL (PTB - RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, dois
fatos se destacam no tumultuado comércio de bens duráveis
e de veículos automotores que se processa via consórcio e
merecem destaque e comentários que nos remetem a uma
reflexão profunda sobre a conveniência de serem mantidas
as atuais regras existentes para o setor.

O primeiro, Sr. Presidente, vem do próprio Banco Cen
traI, de sua Diretoria de Normas. O titular do cargo, Dr.
Gustavo Loyola, entrevistado pela mídia nacional, alertou
a Nação para o fato de que ele mesmo, Diretor de Normas
do Banco Central, não integraria nenhum grupo de consor
ciados, em face das normas por ele mesmo editadas, que,
tornando inviável o sistema, indicam no momento a opção
pela caderneta de poupança.

O segundo evento vem da Autoplan, uma das miores
administradoras de consórcios de veículos que, por meio de
anúncios pagos e divulgados nos principais órgãos de comuni
cação social, aconselha: "Não compre consórcio".

Diz expressamente a mensagem publicitária:

"Autoplan
O Primeiro Nqme em Consórcio
Aconselha:
Não Compre Consórcio."

A revista Exame, edição de 28 de outubro de 1992, comen
tando a situação dos consórcios de veículos, diz que estes,
"depois de atravessar uma longa trilha de dificuldades com
a inadimplência de clientes, a falta de entrega de produtos
e a investigação por operações irregulares, parecem ter entra
do num beco sem saída".

Acrescenta a notícia que "o diagnóstico é da própria
Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios 
ABAC. As razões estão nas restrições impostas pelo Governo
desde agosto, quando o Banco Central autorizou a abertura
dos grupos de consórcios, após mais de um ano de paralisa
ção". Sabe-se, Sr. Presidente, que menos de 10% das 123
administradoras autorizadas a abrir novos grupos não o fize
ram, não existindo di,entela para os restantes 90%.

Depreende-se desse fato que basicamente dois disposi
tivos das normas estabelecidas pelo Banco Central geram essa
situação: o primeiro estabelece que o consorciado não pode
antecipar o pagamento de suas cotas nem v.ender o carro
enquanto ele estiver alienado à administradora; o segundo
prevê o fim do reajuste do saldo de caixa.
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Sem aquele mecanismo, Sr. Presidente, os aumentos
ocorridos no período' que medeia o sorteio' e a entrega do
bem são assumidos pelo sorteado, enquanto 'que no sistema
anterior tais reajustes eram cobertos por um fundo comum,
banc~do pelos clientes.

E certo, Sr. Presidente, que as normas estabelecidas pelo
Banco Central inviabilizam o sistema de consórcio, daí a ad
vertência do Diretor de Normas daquele 'Bànco; para quem
o melhor é não comprar consórcio, mas aplicar o dinheiro
em caderneta de poupança. ' "

É também por isso, Sr" e Srs. Deputadós, que a Autoplan
protesta contra a legislação atual, afirmando um de seus direto
res, segundo a imprensa, que: "o Banco Central saneou o
sistema, eliminando as empresas que não eram idôneas, mas
não consegue legislar".

De fato, o Banco Central não sabe legislar. Já chamei
a atenção da Casa, em pronunciamentos anteriores, para esta
verdade, prevendo de modo claro o que iria acontecer se
as regras editadas e ditadas pelo Banco Central não fossem
modificadas imediatamente. '

Assill), Sr. Presidente, nada do que vem ocorrendo a
mimsurpreende, sobretudo porque, sendo óbvio, o que ocorre
era de fácil previsão, escapando o fató apenas à observação
dos técnicos do Banco Central que, no caso, costumam legislar
unilateralmente, sem consultar os demais segmentos envol
vidos: os consorciados e as administradoras de consórcios.

Eis por que sou favorável a uma ampla discussão dessa .
matéria não somente no ambiente restrito do Banco Central,
mas em todos os setores interessados, devendo o assunto ser' '
cuidado a partir do Poder Legislativo, onde ecoal1), com m~jor
clareza, os sentimentos e aspirações da sociedad~ brasileira.

Existindo um estudo bem elaborado, apresentado em for
ma de projeto pelo Dr. Aurélio Moreira, pessoa abalizada
para o trato da matéria, creio, Sr. Presidente, que esse docu
mento poderia ser o ponto de partida para dar estabilidade
ao setor dos consórcios, sem o que a balbúrdia continuará,
sobretudo pela inaplicabilidade de normas que, em verdade,
são desconhecidas pela, grande maioria dos consorciados
atuais. .

Termino, Sr. Presidente, informando que, em pesquisa
realizada recentemente, 80% 'dos consorCiados entrevistados
declararam desconhecer as normas a que 'estão sujeitos nos
contratos de consórcios. Esse é um outro erro lamentável
em que labora o Banco Central, que assim se sente senhor
de uma situação que destrói o sonho do consorciado, o qual,
impossibilitado de continuar cumprindo as normas e de pagar
o exigido, deixa de obter o bem desejado.

Era o que tínhamos' a dizer, Sr. Presidente, Sr" eSrs.
Deputados.

Outro assunto O Sr. Presidente; Sr" e 'Srs. Depútados,
decisão das mais justas e oportunas acaba de' ser tomada pela
Assembléia Legislativa, do Estado do Rio de Janeiro, ao apro
var a realização, nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, de sessão
solene destinada a homenagear vários profissionais de im
prensa.

Durante esse expressivo ato, Sr. Presidente, inúmeros
jornalistas serão distingüidos com a Medalha do Mérito Tira
dentes, a mais alta condecoração do Poder Legislativo daquele
Estado, graças a uma iniciativa do Deputado Estadual Paulo
Duque, 19 Secretário daquela Casa de Leis.

O ato, inédito no Parlamento, tem como objetivo retri
buir o muito que tem sido feito pelo Rio de Janeiro e pelo
País por jornalistas e radialistas, além de alguns professores, ,

pesquisadores e escritores, totalizando 104 profissionais que
colaboraram na divulgação das festividades alusivas ao bicen
tenário da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o "Tira
dentes" .

Além da medalha, Sr. Presidente, os homenageados rece
berão um diploma e um broche da Assembléia Legislativa,
marcando, de forma indelével, aquele momento histórico e
de especial significado para as relações entre o Poder Legis
lativo Estadual e imprensa.

Devemos ressaltar que entre os agraciados se encontra
o Ministro da Educação, Prof. Murílio Hingel, que irá repre
sentar o Presidente da República, Dr. Itamar Franco, também
agraciado com a Medalha do Mérito Tiradentes.

Como se verifica, Sr. Presidente, trata-se, sem dúvida,
de solenidade do mais alto significado e cuja realização exalta
o sentimento de civismo que irmana parlamentares, jornalistas
e radialistas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, 'neste mo
mento peço a concordância da Mesa para a divulgação ea
transcrição, na íntegra, nos Anais desta Casa, de dois docu
mentos produzidos pela Liderança do Partido dos Trabalha
dores. E importante que seja feito dos mesmos um registro
mais amplo, para sua maior divulgação entre os Deputados
e o público em geral.

, O primeiro deles, SI. Presidente, intitulado "Objeções
do Partido dos Trabalhadores ao Substitutivo do Projeto de .
Resolução n9 93", é um estudo feito pela nossa Liderança
sobre o Plano de Carreira dos servidores do Legislativo. No .
documento estão detalhadas as razões pelas quais o PT tem '
algumás objeções à aprovação do 'referido plano. Hoje, na .
reunião das Lideranças, entregamos uma cópia dessa contri
buição do PT a todos os Líderes de partidos nesta Casa e
ao Presidente da Mesa. Espero que 'as nossas observações
sejam levadas em conta, para que o projeto seja votado o
mais rapidamente possível. '

, .o segundo, preparado pelo PT, PPS, PDT, pC do B,
P~B e PSDB, é soore a Medida Provisória n" 309/92, que
pretende reorganizar administrativamente os Ministérios e a .
própria Presidência' da República. O trabalho foi feito em '
conjunto pelos assessores e pelas Lideranças desses seis parti- '
dos e pretende ser um verdadeiro substitutivo à referida medi
da provisória. É um trabalho amplo, fundamentado e que
contém, no final, um índice do que foi modificado.

, DOCUMENTO A QUE SE REFERE o. ORA-
o DOR: .

OBJEÇÕES DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES AO SUBSTITUTIVO DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 93

- O texto do Sutistitutivo aprovado pela Mesa incorpora
mudanças anti-regiméntais no texto aprovado nas Comissões,
contrariando o Regimento Interno da Câmara, Pela sinopse
fornecida pela Secretaria-Geral da Mesa, o Projeto de Resolu
ção n9 93/92 foi aprovado por unanimidade pela Mesa em
16-12-91, tendo sidq ·encaminhado ao Plenário em 18-3-92,
quando foi aprovado,requerimento por mim apresentado soli
citando a tramitação do projeto pelaComissão de Constituição
e Justiça e de Redação e pela Comissão do Trabalho e Admi
nistração. Na comissão do Trabalho, o relator, Deputado Pau-
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lo Ramos, apresentou substitutivo ao projeto. Esse substi
tutivo foi aprovado e encaminhado à Comissão de Consti
tuição e Justiça, onde foi aprovado com três emendas e enca
minhado à Mesa para que promova a sua adequação à Resolu
ção n~ 1, de 1992 (isonomia).

Assim, a Mesa só poderia ter alterado o substitutivo da
Comissão do Trabalho nos estritos limites das adequações
necessárias a adaptação da proposição à Resolução n~ 1/92.
Entretanto, não é isso que verificamos ao analisarmos o substi
tutivo aprovado pela Mesa em 21-10-92. Com exceção dos
dispositivos constantes nos artigos 40, 41 e 42 do texto, as
demais modificações e supressões introduzidas no texto extra
polam os limites da adequação. Em assim fazendo, a Mesa
contrariou o art. 191, 11, do Regimento Interno que deter
minou que o substitutivo de Comissão tem preferência na
votação sobre o projeto. O que deverá ser votado pelo Plená
rio é o substitutivo da Comissão de Trabalho com a adequação
da Resolução nQ 1192, e não o substitutivo da Mesa. A Mesa,
se quiser alterar o substitutivo só poderá fazê-lo através de
emenda apresentada em Plenário. Entender o contrário é acei
tar todas as modificações introduzidas no substitutivo da Mesa
e ignorar todo o trabalho das comissões e, por conseguinte,
o Regimento. Sendo assim, a Mesa não poderia ter aprovado,
em 21 de outubro de 1992, o substitutivo ao Projeto de Resolu
ção n9 93/92. Em o fazendo, ela extrapolou da delegação conce
dida. As inovações são amplas, algumas referindo-se a dispo
sitivos das Leis n(O 8.448/93 e 8.460/92, e não à Resolução
n~ 1/92: art. 28, 40, 41 e 42. Outras, não tem qualquer corre
lação com o processo de isonomia: § 39 do art. 49, .art.50,
parágrafo único do art. 51 e art. 60. Em especial, o art.

61 merece ser considerado, pois convalida atos praticados
sem amparo em resolução da Câmara dos Deputados, portan
to ilegais.

- A estruturação de uma única carreira envolvendo to
dos os cargos do Quadro de Pessoal da Câmara de Pessoal
(Carreira de Especialista em Atividades de Apoio Legislativo),
pressuposto para todos os demais dispositivos, é imprópria
e contraria o sentido do texto constitucional. O conceito de
Carreira adotado também não encontra' qualquer respaldo
na doutrina administrativa brasileira. A Constituição prevê
planos de carreira e não apenas um "Plano de Carreira",
que considerem as carreiras como conjunto de cargos organi
zados segundo a sua especialização (carreiras técnicas) e com
plexidade das atribuições.

- O conceito de carreira adotado inverte a composição
usual: não são as carreiras que se organizam em grupos de
atividade ou serviço, mas estes que compõem a carreira. As
sim, fica o todo (grupo) integrando o que deve ser part.e
(carreira), de modo a justificar uma exagerada e inconsti
tucional flexibilidade no provimento dos cargos do quadro.

- As formas e conceitos adotados para o ingresso e pro
moção são inconstitucionais, visando contornar a impossibi
lidade jurídica do ingresso e da efetivação em cargo público
sem concurso público específico. O instituto da "Mobilidade"
não é outra coisa senão a ascensão funcional considerada in
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN nço 231
e 245). A implantação do Plano dar-se-á pela transposição
(que se refere a cargos), e não pelo enquadramento (que
se refere ao servidor e seu vencimento). Isso significa a efetiva-

..\ão automática dos servidores não concursados nos cargos

da Carreira, infringindo o art. 19, § 1Q do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

- O conceito de classe, como subdivisão da carreira,
é substituído, de forma pouco transparente, pelo de Padrão
Legislativo, permitindo a adoção de critérios subjetivos de
diferenciação entre as especializações.

- As regras de enquadramento (transposição) levam em
conta a situação de fato do servidor, e não de direito, ao
considerarem como requisitos para o enquadramento ao nível
11 não o cargo ocupado pelo servidor, mas o atendimento
do requisito de nível de escolaridade. Servidores ocupantes
de cargos de nível médio poderão ser enquadrados no nível
superior, ferindo a Constituição, pois se trata de novo cargo
público, para o qual deve ser exigido concurso público.

- O texto do projeto (art. 11, parágrafo único) permite
a mudança de área de especialização, o que também caracte
riza ingresso em cargo público diferente do de origem sem
novo concurso. Com esta regra, fica subvertido o princípio
do concurso público específico. Embora dirigidos a cargos
de mesma denominação (ex.: Assessor Legislativo), trata-se,
em cada área de especialização, de cargos diferentes, que
exigem formação básica específica e diferenciados requisitos
de ingresso.

- São estabelecidos diferenciais de remuneração que
contrariam o Regime Jurídico Único (Lei n~ 8.112/90) e ferem
o processo de isonomia:

1) O Adicional de Especialização reproduz, inadequa
damente, Gratificação de Habilitação Profissional que deve
incidir sobre o vencimento do servidor e devida pelos cursos
inerentes ao ingresso e à promoção na carreira.

2) O Adicional de Qualificação reproduz, cumulativa
mente, o Adicional de Tempo de Serviço, já devido aos servi
dores por força da Lei n9 8.112/90 à proporção de 1% ao
ano.

3) O Adicional de Padrão Legislativo, criado pela Reso·
lução n9 30/90, também é inovação não-isonômica: incide,
'em diferentes percentuais, sobre o vencimento do servidor,
em cada padrão.

4) É criado, ainda, um acréscimo de remuneração ao
servidor posicionado no Nível IV, correspondente ao FC-07,
que será pago em decorrência do efetivo exercício de tarefas
de consultoria, supervisão, planejamento ou instrutoria.

- É permitida, na implantação da carreira, dispensa da
comprovação do cumprimento do requisito de formação básica
específica necessária para ingresso nas áreas de especial~ação

dos cargos.

Em face dos aspectos que prejudicam a aprovação do
projeto de resolução, entendemos necessária sua rediscussão
e aperfeiçoamento, nos termos regimentais, e obedecidos os
dispositivos constitucionais referentes ao ingresso e efetivação
em cargo público, os quais devem ser acessíveis a todos os
cidadãos brasileiros que atendam aos requisitos da lei, e não
apenas àqueles que, por força de circunstâncias pessoais e
especiais, a eles tiveram acesso, no passado ou no presente.
- Eduardo Jorge,Líder do PT.

Anexo: - Parecer da Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados sobre
o Projeto de Resolução n' 93, cujo teor é endossado pelo Partido dos Traba-

lhadores.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 93, DE 1992
(ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIO

NAIS)

1. Caracterização
O art. 39 da Constituição estabelece:

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios instituirão, no âmbito de sua compe
tência, regime jurídico único e planos de carreira para
os servidores da administração pública direta, das au
tarquias e das fundações públicas."

, . ,
A Resolução n9 30, de 1990, dispõe sobe o plano de

carreira dos servidores da Câmara dos Deputados. O Projeto
de Resolução n993, de 1992, daquela decorrente, cria e carrei
ra Espeéialista em Atividades de Apoio Legislativo.

,A discussão do projeto, do ponto de vista administra
ti"ista e 'constitucional, deve considerar a ReSOlução n930/90
eenvolVe obrigatoriamente o conceito de carreira.

2. Pontos fundamentais
2.1 Caracterizàção de carreira
A Resolução n9 30/90 define carreira funcional como o

p\~no gerai de atribuições, vencimentos e vantagens de deter
minado grupo profissional ou de atividades, organizado em
níveis de escolaridade e em estágios de complexidade e retri
buição crescentes, a serem percorridos por seus integrantes...
(art: 10). Nível é a divisão básica da carreira, correlacionada
à escolaridade indispensável ao desempenho das atividades
quç lhe'são inerentes (art. 11). Cargo público (art. 59) é a
unidade básica do quadro de pessoal, remunerado pelos cofres
públicos, cujo provimento individualiza ao seu ocupante as
atribuições e vencimentos de sua posição na cerreira.

.' Desse conjunto de preceitos resulta que se dá à carreira
o~çn'c~ito de um conjunto de atribuições; parte dessas atribui

.ções é referida a certo cargo, que é ocupado, em caráter
efetivo, por um servidor. Assim, o servidor ocupa um cargo,
unidade básica do quadro de pessoal, (mas não da carreira),
que tera atribuições de acordo com a sua alocação na carreira.

. , ,', (Observa-seque o art. 19 do Projeto de Resolução n9

93/92 estabelece que a carreira é integrada de cargos de provi
mento efetivo e de funções comissionadas, o que cria uma
incógnita: a carreira seria um conjunto de atribuições ou um
conjunto de,cargos? H~ flagrante inconsistência entre os dois
conceitos. E relevapte notar que o conceito do citado art.
10 est~ em desacordo com a tradição da administração pública
brasileira e com a norma legal, como adiante se aponta).

2.2 Carreira singular
A Resolução n9 30/90institui carreira única para a Câmara

dos'Deputados (art. 10), dividida em níveis (art. 11) e organi
zada por áreas, que são conjuntos de atividades profissionais
inter-relacionadas, cujo exercício configura o atendimento a
um~ função, podendo subdividir-se em especialidades (art.
12),
, O conceito adotado não encontra fundamento na doutrina

administrativistabrasileira, pelas razões adiante apontadas.

2.3 Mobilidade
A Resolução n° 30/90 institui a !ll0bilidade como a passa

gem do servidor para nível imediato, de grau de escolaridade
mais elevado, após aprovação em processo de treinamento
e aperfeiçoamento específicos (art. 41). '

Embora se possa argüir que a concepção adotada conduz
a entender-se a mobilidade como mera elevação com mudança
de nível, verifica-se que o art. 41 se refere a mudança de

nível do servidor, e não do cargo que ocupa. Nessa circuns
tância, mobilidade é sinônimo de ascensão, sobre cuja viabili
dade legal pairam dúvidas, conforme também adiante se de
monstra.

3. O sentido constitucional de plano de carreira
O Plano de Carreira da Câmara dos Deputados é conce

bido "nos moldes da tradição e legislação de países europeus
que adotaram com pleno êxito essa sistemática, notadamente
a República Federal da Alemanha, com meticuloso exame
do Direito de Carreira do Estado da Renânia do Norte Ves
fália e da Federação Alemã - que têm por alicerce o princípio
de carreira" (item 5, pág. 28, da exposição de motivos, de
13-5-91, que acompanha o Projeto de Resolução n9 93/92).

A utilização do modelo europeu é explicada em razão
da inexistência de bibliografia disponível sobre a matéria (pla
no de carreira) e tendo em vista que o Brasil têm sido adotados
"os modelos americanos de planos de classificação de cargos
que diferem muito dos planos de carreira (sistema europeu),
tanto na teoria como na prática" ("Esclarecimento da Comis
são de Implantação do Plano de Carreira", encaminhado ao
Líder do PT com o Ofício n9 1.129/91, do Diretor-Geral da
Câmara, § 19).

Cumpre iniciar-se a análise, portanto, pela verificação
da consistência dessas alegações.

O art. 39. caput, da Constituição, refere-se a planos
de carreira e não a Planos de Carreira. Usou o termo como
designação comum e não como uma determinada espécie,
em uso na Alemanha ou em qualquer outra parte do mundo.
Como designação comum, deve ser entendido à luz da dou
trina e da tradição administrativa nacional.

Segundo a tradição brasileira, têm sido sempre usados
planos de cargos, com algumas experiências significativas na
aplicação do princípio do encarreiramento, com base no de
senvolvimento profissional e no mérito, em certas categorias
(posteriormente denominadas carreiras) na Administração
Federal, p.e., na área da receita federal e na área da diploma
cia. Havendo experiência concreta na administração brasi
leira, não há por que não se entender que a expressão constitu
cional não tenha sido inspirado nesses casos concretos.

A referência constitucional à carreira de nota preocu
pação com a sistematização objetiva dos planos de cargos
que, assim, devem eleger a perspectiva de carreira como carac
terística fundamental. Em outras palavras, a expressão planos
de carreira deve ser entendida como planos de cargos fundados
especificamente no princípio de carreira.

Não é outro o entendimento de eméritos administrati
vistas contemporâneos.

Adilson Dallari, em seu "Regime Constitucional dos Ser
vidores Públicos", Editora Revista dos Tribunais, 2~ ed., 1990,
págs. 51 e segs., informa:

"Isso significa que todos os funcionários públicos
têm, constitucionalmente, assegurado o direito à evolu
ção funcional. As conseqüências da afirmação desse
direito são infinitamente maiores do que aquilo que,
à primeira vista, se pode supor. Realmente, trata-se
de algo capaz de mudar totalmente o quadro desolador
da administração pública no Brasil.

Inicialmente, cabe salientar que quando o texto
fala em planos de carreira ele, na verdade, está dizendo
que é obrigatória a previsão de carreiras, de meios
pelos quais o funcionário possa progredir, à medida
que vai acumulando conhecimentos e experiências, de
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maneira a atingir postos de maior complexidade e maior
responsabilidade, ao mesmo tempo em que melhora
sua remuneração.

A previsão de planos de carreira, significando um
direito à evolução funcional, enseja a verdadeira profis
sionalização do funcionário público... "

Em sua clara exposição sobre o significado de planos
de carreira, o autor prossegue no desenvolvimento da idéia,
especificando as medidas necessárias à implantação da profis
sionalização do servidor público. Sua descrição se assenta no
texto constitucional e em princípios e técnicas administrativas
universalmente consagrados, sem necessitar de se socorrer
de modelos alienígenas.

Celso Antônio Bandeira de Mello, no "Regime Constitu
cional dos Servidores da Administração Direta e Indireta",
Editora Revista dos Tribunais, 1990, pág. 22, confirma:

"Carreira é o conjunto de classes da mesma natu
reza de trabalho, escalonadas segundo o nível de com
plexidade e o grau de responsabilidade. Esta é a defini
ção do Estatuto dos Funcionários do Estado de São
Paulo. Portanto, cargo de carreira é o que faz parte
de um conjunto de cargos da mesma denominação esca
lonados em função das responsabilidades e atribuições.

A carreira, ou série de classes, é a escala natural
de ascensão dos funcionários de uma dada profissão
no serviço público. Ingressando em cargo de uma certa
classe, ao longo de sua vida funcional tem possibilidade
de galgar os vários degraus da carreira (série de classes),
pela passagem para classes mais elevadas."

Fica claro que o conceito de carreira está perfeitamente
incorporado à tradição e à doutrina administrativista pátrias,
não se fazendo necessário buscá-lo em culturas externas.

Hely Lopes Meirelles, em "Direito Administrativo Brasi
leiro", Editora Revista dos Tribunais, 15ª ed., 1990, pág. 357,
ensina:

"Os cargos se distribuem em classes e carreiras
e, excepcionalmente, criam-se isolados.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma profis
são, e com idênticas atribuições, responsabilidades e
vencimentos. As classes constituem os degraus de aces
so na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos
cargos que a integram."

Além de comprovar a existência do conceito de carreira
na administração pública brasileira, o autor confirma a concep
ção de carreira como um conjunto de cargos - e não de
atribuições, como previsto na Resolução n9 30/90.

Participa de idêntica opinião Diógenes Gasparini, em seu
"Direito Administrativo", Editora Saraiva, 1989, pág. 134.

Tem-se, portanto, por demonstrado que a expressão cons
titucional plano de carreira encontra pleno sentido à luz da
doutrina administrativista brasileira, não se justificando o ar
gumento em contrário e a adoção de modelo estrangeiro que,
a despeito de eventualmente eficiente para a realidade sócio- ,
político-econômica em que se desenvolveu, resulta em concep
ção que encerra deformações injustificadas em relação à reali
dade brasileira.

Dois fatos adicionais podem ser arrolados em reforço
a essa conclusão. Em primeiro lugar, a referência constitu-

cional a carreira não constitui inovação da Constituição de
1988. De fato, a Constituição de 1946, em seu art. 186, adotava
a expressão cargos de carreira. O conQeito está, portanto,
inserido no direito administrativista nacional há, pelo menos,
quatro décadas e meia.

Finalmente, a origem da expressão constitucional planos
de carreira está registrada nos anais da Assembléia Nacional
Constituinte, onde se encontra dispositivo constante do ante
projeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos, da Comissão da Ordem Social, aprovado
na reunião de 25 de maio de 1987, que conceituava com cla
reza:

"Art. 19. A União, os Estados e os Municípios
instituirão em lei complementar do seu respectivo âm
bito, plano de classificação de cargos segundo os seguin
tes princípios entre outros:

a) abrangência a todos os cargos públicos;
b) correspondência entre capacidade pessoal e

complexidade das atividades do cargo;
c) escala remuneratória definida em índices em

ordem hierárquica decrescente;
d) evolução na carreira com base em efetiva ava

liação de desempenho;
e) quadros de pessoal organizados sob a forma

de carreiras, garantido aos servidores o acesso a todos
os seus níveis hierárquicos." (Os grifos não são do
original).

Do anteprojeto da Comissão da Ordem Social, de junho
de 1987, passou a constar:

"Art. 13. Aplicam-se, ainda, aos servidores pú
blicos civis as seguintes normas específicas:.. .

IV - a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão regime jurídico único para
seus servidores da administração direta e autárquica,
bem como planos de classificação de cargos e de carrei
ras;"

A redação foi mantida no Projeto da Comissão de Siste
matização, de julho de 1987 (art. 86, IV). A expressão plano
de carreira surge no Projeto de Constituição (A) e, no plural,
no Projeto (B), 29 turno.

Fica, perfeitamente caracterizado que a expressão planos
de carreira da Constituição sintetiza o conceito de planos de
classificação de cargos organizados sob a forma dé carreiras.

4. Carreira singular versus carreiras múltiplas
O Plano de Carreira de que trata a Resolução n9 30/90

é, em seu art. 10, conceituado como "o plano geral de atribui
ções, dencimentos e vantagens de determinado grupo profis
sional ou de atividades..." (o grifo não é do original). A
parte grifada do conceito está em consonância com a doutrina
administrativista e encerra o sentido de carreiras múltiplas.
O Projeto de Resolução n9 93/92, entretanto, preferiu reduzir
o conjunto de grupos profissionais ou de atividades a uma
carreira única (a,rt. 19), dividida em níveis e organizada por
áreas de especialização, compreendendo dois grupos de ativi
dades (art. 29).

O detalhe, aparentemente de menor significado, repre
senta vício formal que colide com a doutrina administrativa
brasileira. O vício formal advém do fato de ser pacífica, para
os administrativistas, a vinculação de cada carreira a certa
categoria profissional ou de atividades de mesma natureza.
Celso Antônio Bandeira de Mello, já citado, caracteriza a
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carreira como "a escala natural no serviço público". Hely
Lopes Meirelles, também já citado, conceitua a carreira como
"o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade".

A concordância genérica dos autores quanto a esse aspec
to encontra pleno sentido a partir do conceito técnico de carrei
ra, no qual está implícito o princípio da evolução funcional,
traduzido pela possibilidade de o servidor galgar todos os
seus níveis, em virtude do mérito, com base na avaliação
de desempenho, na aprovação em concursos internos de pro
moção e no aperfeiçoamento continuado (vide Adilson Dalla
ri, o.C., pág. 53).

Pressupõe, portanto, o conceito de carreira o agrupa
mento de cargos de mesma natureza (de mesma profissão
ou de atribuições assemelhadas, diversas apenas no grau de
complexidade e/ou de responsabilidade), para assegurar plena
possibilidade de atendimento a sua principal característica,
que é a permeabilidade à evolução funcional. Cargos de natu
reza diversa, por isso mesmo, não podem e não devem integrar
uma carreira única.

A estrutura de pessoal da Câmara dos Deputados pode
ser descrita como um conjunto de cargos voltados para a
área administrativa, ao qual se acresce um outro conjunto
de cargos direcionados para a área legislativa. Cada um desses
conjuntos, por seu turno, compõe-se de um conjunto de ativi
dades com caractarísticas profissionais e operacionais distin
tas. Dessa forma, o Plano de carreiras (no plural) da Casa
deve ser constituído por carreiras múltiplas e não por uma
carreira singular. Cada um dos denominados Grupos de Ativi
dade de que se compõe a Carreira (Projeto, art. 39) constitui,
na verdade, um conjunto de carreiras; cada área de especia
lização (resolução, art. 17, e Projeto, arts. 49 e 59) caracteriza
uma carreira, se admissível a organização de carreiras por
atividades, ou um agrupamento de carreiras, se necessária
a organização por profissão. Assim, a estrutura de pessoal
da Câmara comportaria, no mínimo, três carreiras relacio
nadas com os objetivos institucionais e, no mínimo, seis carrei
ras voltadas para as atividades-meio.

A organização do plano em carreiras múltiplas afasta
o vício formal e a hipótese de afronta aos princípios da doutrina
(especialmente, neste caso, no que respeita à evolução funcio
nal). Além disso, revela com clareza a inconsistência de outros
aspectos do Plano. Não poderia haver, por exemplo, o enqua
dramento dos servidores, após seu ingresso no Plano "de acor
do com as atividades que estejam exercendo (decorrente da
aplicação do art. 63 da Resolução); tal enquadramento poderia
dar-se exclusivamente segundo a profissão ou as atividades
do cargo legalmente ocupado pelo servidor. E seria inadmis
sível, ainda por exemplo, a mudança de área ou especialização
(art. 43, idem), a não ser por via de novo concurso público.
A inconsistência em ambos os casos, reside no fato óbvio
de caracterizarem provimento em carreira distinta e, portanto,
investidura sem a observância do preceito constitucional do
concurso público..

Por tàntas razões, a estruturação do plano em carreiras
múltiplas é absolutamente essencial.

5. Mobilidade
A mobilidade prevista no art. 41 da Resolução parece,

à primeira vista, não apresentar problema em relação à restri
ção constitucional do art. 37, lI, em razão de o Plano resu
mir-se a uma carreira única, constituída por atribuições (art.
10 da Resolução): não havendo mudança de cargo do servidor,
apenas de atribuições, estaria afastado o conflito.

O raciocínio não prospera, tendo em vista o que se discu
tiu no item anterior. Houvesse, efetivamente, possibilidade
técnica e doutrinária de se organizar o plano em carreira única,
apenas aí o raciocínio estaria correto. E apenas então poderia
ser aplicada em seu favor a fundada conclusão adotada pelo
Senador José Paulo Bisol, no relatório da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, sobre a Con
sulta n9 5, de 1991, referente à constitucionalidade, juridici
dade e legalidade da Proposta de Ato da comissão Diretora,
que dispõe sobre a plicação dos sistemas de ascensão e progres
são funcional. Mesmo sem ter força normativa, citado parecer
não pode ser desconsiderado no estudo da questão, quer pela
autoridade indiscutível de seu relator, quer pelo substancial
conteúdo que encerra.

Uma vez que a organização do plano da Câmara em
carreira única não encontra sustentação técnica e doutrinária,
como se demonstrou, todos os indesejados vícios arrolados
no parecer mencionado, que fundamentaram a exclusão da
expressão primeira do art. 37, 11, da Constituição, terão conti
nuidade, com a aplicação do instituto da mobilidade.

A mobilidade, entendida como promoção dentro da car
reira, é considerada admissível, nos termos do parecer citado
que, entretanto, afasta qualquer possibilidade de se considerar
como promoção o provimento de uma carreira para outra
(item 10 do parecer. Define como integrantes de uma mesma
carreira os cargos de mesma natureza (itens 5 e 10), vinculan
do-os a igual nível de escolaridade. (Cabe observar que a
vinculação dos cargos de carreira a mesmo nível de escola
ridade não constitui preceito universalmente adotado pela
doutrina. De fato, o nível de escolaridade pode ser determi
nante em certos casos, mas não sempre. Existem certas ativida
des que devem admitir a organização de carreiras com níveis
de escolaridade diversos, correlacionados com diferentes graus
de complexidade. Tais são os casos, dentre outros, de auxiliar
de enfermagem, assistente de enfermagem e enfermeiro, ou
de técnico de contabilidade e contador, dentro de uma concep
ção de carreira por profissão, para os quais seria não apenas
possível, mas desejável, a organização de carreiras com dife
rentes níveis de escolaridade).

Ressalta-se, entretanto, que a primeira característica
apontada pelo autor, de mesma natureza dos cargos (ou de
mesma profissão ou atividade), como visto, está em confor
midade com a melhor doutrina, devendo ser tomada sempre
como fundamento para a constituição de uma carreira. Como
o Plano da Câmara não observa esSe princípio fundamental,
a utilização da mobilidade, com esta ou outra denominação,
permitirá, na prática, o provimento em áreas (carreiras) diver
sas com afronta ao princípio constitucional do art. 37, 11.

6. Conclusão
Do exame da questão, sintetiza-se que o conceito de car

reira adotado no Plano da Câmara, bem como a opção por
uma carreira única, não estão de acordo com a tradição e
a doutrina administrativista brasileira. Nesse contexto, a mobi
lidade não encontra amparo na melhor interpretação constitu
cional, caracterizando violação do princípio da aprovação pré
via em concurso público para a investidura (CF, art. 37, 11).
Além disso, o Plano materializa outras incorreções, como.
o enquadramento do servidor de acordo com a atividade que
esteja exercendo (e não em função do cargo ocupado legal
mente) e a possibilidade de mudança de área de especiali
zação. Em ambos os casos, pode-se caracterizar o provimento
em nova carreira sem o atendimento da exigência do concurso
público.
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Os aspectos aqui comentados apontam para a fragilidade
do Plano, tornando-o vulnerável a questionamentos judiciais,
o que acabaria por inviabilizar sua implantação.

Tantas razões indicam a necessidade de se proceder a
revisão integral do Plano e, portanto, da Resolução n9 30/90
e do Projeto de Resolução n9 93/92.

Brasilia, 20 de julho de 1992. - Adhemar F. Dutra Jr.
Assessor Legislativo.

MEDIDA PROVISÓRIA N9 309,
DE 16 DE OUTUBRO DE 1992

SUBSTITUTIVO

Dispõe sobre a organização da Presidência da Repú
blica e dos Ministérios e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Da Presidência da República

SEÇÃO I
Da Estrutura

Art. 19 A Presidência da República é constituída, es
sencialmente, pelo Gabinete Civil, pela.Secretaria-Geral e
pelo Gabinete Militar.

Parágrafo único. Também a integram:
a) como órgãos de consulta do Presidente da República:
1. O Conselho da República;
2. O Conselho de Defesa Nacional;
b) como órgãos de assessoramento imediato ao Presi-

dente da República:
1. O Conselho de Governo;
2. a Consultoria-Geral da República;
3. O Alto Comando das Forças Armadas;
4. O Estado-Maior das Forças Armadas;
5. o Conselho de Desenvolvimento;
c) como órgão de assistência direta e imediata ao Presi

dente da República:
1. a Secretaria de Planejamento da Presidência da Re

pública;
2. a Secretaria de Assuntos Estratégicos;
3. a Assessoria de Comunicação Institucional;

SEÇÃO 11
Das Finalidades e Organização

Art. 29 O Gabinete Civil da Presidência da República
tem como finalidade assistir direta e imediatamente ao Presi
dente da República no desempenho de suas atribuições, espe
cialmente no relacionamento com o Congresso Nacional e
na coordenação da ação governamental e no relacionamento
com o Congresso Nacional.

Folha n9 2 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309/92,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

§ 19 O Gabinete Civil tem a seguinte estrutura básica:
1-Subchefia para Assuntos Parlamentares;
11 - Subchefia para Acompanhamento da Ação Gover-

namental;
111 - Subchefia para Assuntos Jurídicos;
IV - Subchefia para Divulgação e Relação Pública;
Art. 39 A Secretaria-Geral da Presidência da Repúbli-

ca, com a finalidade de assistir direta e imediatamente o Presi
deI)te da República no desempenho de suas atribuições, espe-

cialmente na coordenação da ação administrativa da Presi
dência da República, mediante serviços da secretaria parti
cular e ajudância-de-ordens, tem a seguinte estrutura básica:

I - Subsecretaria-Geral;
11 - Gabinete Pessoal;
111 - Cerimonial;
IV - Assessoria;
V - Secretaria de Controle Interno.

Art. 49 À Secretaria de Planejamento, corno órgão de
assistência direta e imediata ao Presidente da Repúblic;a, in
cumbe:

I - assistir o Presidente da República na coordenação
do sistema de planejamento federal, inclusive no tocante ao
acompanhamento e avaliação da execução dos planos nacio
nais de desenvolvimento econômico e social, à política de
desenvolvimento econômico e social e aos assuntos afins ou
interdependentes que interessem a mais de um Ministério;

11 - acompanhar a execução dos planos, programas· e .
políticas governamentais;

111 - promover a elaboração dos planos econômicos,
projetos de diretrizes e propostas orçamentárias, bem assim
a formulação de estudos e pesquisas sócio-econômicas;

IV - promover negociações econômicas e financeiras
com governos e entidades estrangeiras, inclusive quanto ao
financiamento interno e externo dos programas de desenvol
vimento econômico e social;

V - supervisionar administrativamente os sistemas car
tográfico e estatístico nacionais.

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento tem,a
seguinte estrutura:

I - Comissão de Financiamentos Externos;
11 - Secretaria de Orçamento Federal;
111 - Secretaria de Planejamento e Avaliação;
IV - Secretaria da Assuntos Internacionais;

Art. 59 O Gabinete Militar da Presidência da Repú
blica, com a finalidade de assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de suas atribuições
nos assuntos referentes à administração militar, de zelar pela
sua segurança pessoal, do Vice-Presidente da república ti dos
titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem assim dos respectivos palácios e residências presidenciais,
tem a seguinte estrutura básica:

1-Subchefia da Marinha;
11 - Subchefia do Exército;
Folha n9 3 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309/92·,

que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outra providências.

111 - Subchefia da Aeronáutica; .
IV - Serviço de Segurança.

Art. 69 O Conselho da República e o Conselho de Defe
sa Nacional, com a composição e as atribuições previstas na
Constituição, terão a organização e o funcionamento regula
dos em lei especial.

Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional terá
como Secretário Executivo o Secretário de Assuntos Estra
tégicos.

Art. 79 O Conselho de Governo, integrado pelos Minis
tr~s d~ Estado e pelo Consultor-Geral da República, com
a fmahdade de assessorar o Presidente da República na formu
lação de diretrizes da ação governamental, reunir-se-á quando
por ele convocado.
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Parágrafo único. O Conselho de Governo será presi
dido, em cada reunião, pelo Ministro de Estado para este
fim designado pelo Presidente.

Art. 89 A Consultoria-Geral da República incumbe as
sessorar diretamente o Presidente da República em assuntos
de natureza jurídica, uniformizar a jurisprudência adminis
trativa federal e coordenar, supervisionar e controlar as ativi
dades do serviço jurídico da Administração Pública Federal,
bem como desempenhar as demais atribuições previstas em
lei especial.

Art. 99 O Alto Comando das Forças Armadas, integra
do pelos Ministros Militares, pelo Ministro de Estado Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado
Maior de cada uma das Forças Singulares, tem por finalidade
assessorar o Presidente da República nas decisões relativas
à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes
às Forças Armadas.

Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas
reunir-se-á quando convocado pelo Presidente da República
e será secretariado pelo Chefe do Gabinete Militar da Presi
dência da República.

Art. 10. O Estado-Maior das Forças Armadas, mantida
sua atual estrutura, tem por finalidade aSSessorar o Presidente
da República nos assuntos referidos no art. 50 do Decreto-Lei
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e legislação especial super
veniente.

Art. 11. O Conselho de Desenvolvimento, de natureza
consultiva, reunir-se-á mediante convocação do Presidente
da República que, para cada reunião, designará os membros
e a pauta dos trabalhos, e será secretariado pelo Secretário
de Planejamento da Presidência da República.

Parágrafo único. A participação no Conselho será consi
derada serviço relevante.

Art. 12. À Secretaria de Assuntos Estratégicos incum-
be:

I - coordenar, em articulação com a Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República, a formulação do plane
jamento estratégico nacional;

Folha n9 4 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309/92,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministros e dá outras providências.

II - promover estudos, elaborar, coordenar e controlar
planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim
caracterizados pelo Presidente da República, inclusive no to
cante a informações e ao macrozoneamento geopolítico e eco
nômico;

IH - exercer as atividades permanentes necessárias ao
exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional;

IV - exercer as atribuições de Secretaria Executiva do
Conselho de Governo;

V - fornecer os subsídios e informações de caráter estra
tégico ao Presidente da República;

VI - coordenar a formulação e acompanhar a execução
da Política Cuclear, em articulação com outros órgãos da Ad
ministração Federal.

§ 19 A Secretaria de Assuntos Estratégicos tem a se
guinte estrutura básica:

. I - Departamento de Planos, Programas e Projetos Es-
tratégicos;

II - Departamento de Inteligência;
III - Centro de Estudos Estratégicos;
IV - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recur-·

sos Humanos;

V - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segu
rança das Comunicações.

§ 29 As atividades de inteligência a cargo da Secretaria
de Assuntos Estratégicos, ou de órgão ou entidade que para
tanto venha a ser criado, serão definidas e disciplinadas em
lei específica.

Art. 13. A Assessoria de Comunicação Institucional
tem por finalidade, o controle, a supervisão e coordenação
da publicidade dos órgãos e entidades da Administração Públi
ca Federal direta, indireta e sociedades sob controle da União.

CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Art. 14. São os seguintes os Ministérios:
I - da Justiça;
II - da Marinha;
III - do Exército;
IV - das Relações Exteriores;
V - da Fazenda;
VI - dos Transportes,
VII - da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrá-

ria;
VIII - da Educação;
IX - da Cultura;
X - do Trabalho e da Administração;
XI - da Previdência Social;
XII - da Aeronáutica;
XIII - da Saúde;
XIV -da Indústria e do Comércio;
XV - de Minas e Energia;
VI - da Integração Regional;
Folha n9 5 do Substitutivo à Medida Provisória n\' 309/92,

que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

XVII - das Comunicações;
XVIII - da Ciência e Tecnologia;
XIX - do Bem-Estar Social;
XX - do Meio Ambiente.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares

dos Ministérios, do Gabinete Civil, do Gabinete Militar, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, do Estado
Maior das Forças Armadas, da Secretaria de Assuntos Estraté
gicos e da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica.

SEÇÃO I
Dos Ministérios Militares

Art. 15. A estrutura e os assuntos que constituem área
de competência dos Ministérios Militares são os especificados
no Decreto-Lei n9 200, de 1967, e legislação especial superve
niente.

SEÇÃO II
Dos Ministérios Civis

Art. 16. Os assuntos que constituem as áreas de compe
tência de cada Ministério Civil são os seguintes:

I - Ministério da Justiça:
a) ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos po

líticos e garantias constitucionais;
b) segurança pública, Polícia Federal. Rodoviária e Fer-

roviária Federal e do Distrito Federal;
c) administração penitenciária;
d) estrangeiros;
e) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
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o defesa da ordem econômica e dos direitos do consu-
midor;

g) índios;
h) ouvidoria-geral;
II - Ministério das Relações Exteriores:
a) política internacional;
b) relações diplomáticas, serviços consulares;
c) negociações comerciais, econômicas, técnicas e cultu

rais com países e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperaçáo internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasi

leiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
III - Ministério da Fazenda:

Folha n" 6 do Substitutivo à Medida Provisória nQ 309/92,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
seguros privados e poupança popular;

b) administração tributária;
c) administração orçamentária e financeira;
d) controle interno e contabilidade pública;
e) administração das dívidas públicas interna e externa;
f) administração patrimonial;
g) acompanhamento e controle de preços e tarifas públi

cas e administradas;
h) fiscalização e controle fazendário do comércio exter-

no.
IV - Ministério dos Transportes:
a) transporte ferroviário, rodoviário e aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviá

rios, na forma da lei
d) diretrizes para o transporte urbano;
V - Ministério da Agricultura, Abastecimento e Refor

ma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comerciali

zação, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mí
nimos;

b) produção e fomento agropecuários;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuá-

rios, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
O fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agro

pecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados ani

mais e vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, volta-

dos ao processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica e agrícola em pecuária;
j) reforma agrária;
I) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativis-

mo;
. - ..

n) assistência técnica e extensão rural;
o) irrigação.
VI - Ministério da Educação
a) política nacional de educação;
b) educação pré-escolar, educação em geral, compreen

dendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e
ensino supletivo, educação tecnológica e educação especial;

c) pesquisa educacional;

d) pesquisa e extensão universitárias;
e) magistério;
f) coordenação de programas de atenção integral a crian

ças e adolescentes;
g) coordenação e supervisão do desenvolvimento dos

desportos no país.
Folha n" 7 do Substitutivo à Medida Provisória n? 309/92,

que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

VII - Ministério da Cultura:
a) planejamento, coordenação e supervisão de atividades

culturais;
b) formulação e execução da política cultural;
c) proteção do patrimônio cultural brasileiro.
VIII - do Trabalho e da Administração;
a) trabalho e sua fiscalização;
b) mercado de trabalho, política de emprego, seguro-de

semprego e outros programas de apoio ao trabalhador desem
pregado;

c) política salarial;
d) política de imigração;
e) formação e desenvolvimento profissional;
f) relações do trabalho;
g) segurança e salubridade dos ambientes e das condições

de trabalho;
h) planejamento, coordenação, supervisão e controle de

assuntos referentes ao pessoal civil da Administraçáo Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, bem assim os refe
rentes aos serviços gerais, modernização e organização admi
nistrativas e aos sistemas e serviços do processamento de dados
dessas entidades.

IX - Ministério da Previdência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;
X - Ministério da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) atividades médicas e paramédicas;
c) ação preventiva na área de saúde, vigilância sanitária,

ecologia humana e saúde do trabalhador e do índio;
d) controle de drogas, medicamentos e alimentos;
e) pesquisas médico-sanitárias;
f) garantia da produção nacional e do abastecimento de

medicamentos;
XI - Ministério da Indústria e do Comércio:
a) política de produção industrial, do comércio e serviços;
b) política e desenvolvimento de tecnologia industrial,

inclusive de recursos energéticos renováveis;
c) propriedade industrial, normalização e padronização

industrial e transferência de tecnologia;
d) metrologia legal, industrial e científica;
e) comércio exterior;
f) turismo;
g) apoio a micro, pequena e média empresa;
h) registro do comércio.
XII - Ministério de Minas e Energia:
Folha n9 8 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309/92,

que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

a) política mineral e energética;
b) garantia do abastecimento energético;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo e energia elétrica, inclusive de origem nu

clear;
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e) energização e eletrificação rural.
XIII - Ministério da Integração Regional.
a) programas e projetos de integração regional;
b) relações com estados e municípios;
c) defesa civil;
d) obras contra as secas.
XIV - Ministério das Comunicações:
a) telecomunicações, inclusive administração, controle e

fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüência;
b) serviços postais;
XV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) políticas, planejamento e supervisão das atividades de

ciência e tecnologia;
b) formulação e implementação da política de informá

tica e automoção, biotecnologia, química fina, novos mate
riais, engenharia genética e mecânica de precisão.

XVI - Ministério do Bem-Estar Social:
a) assistência social;
b) habitação e saneamento;
c) radicação de populações, ocupação do território e mi-

grações internas;
d) promoção humana;
e) desenvolvimento urbano;
XVII - Ministério do Meio Ambiente:
a) formulação e execução da política nacional do meio

ambiente;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das

ações relativas ao meio ambiente;
c) preservação e uso racional dos recursos naturais reno

váveis;
d) implementação de acordos internacionais na área am

biental.
e) gerenciamento de recursos hídricos e ambientais.

SUBSEÇÃO I
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 17. Haverá, na Secretaria de Planejamento da Pre
sidência das República e em cada Ministério Civil, exceto
no Ministério das Relações Exteriores, um Secretário Execu
tivo, cabendo-lhe, além da supervisão das Secretarias não
subordinadas diretamente.

Folha nº 9 do Substitutivo à Medida Provisória nº 309192,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

Ao Ministro de Estado, exercer as funções que lhe foram
por este atribuídas, bem assim coordenar e supeervisionar
as atividades de planejamento e modernização administrativa
no âmbito do ministério.

Parágrafo único. O Secretário Executivo será nomeado
pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro
de Estado: Competente.

Art. 18. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério
Civil e na Secretaria de Planejamento da PresidÊncia da Repú
blica os seguintes órgãos:

I - de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
o Gabinete;

II - setoriais:
a) Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
b) Secretaria de Administração-Geral;
c) Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. Compete aos Consultores Jurídicos e,

no Ministério da Fazenda, ao Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, prestar assistência direta e imediata aos respectivos
Ministros de Estado.

SUBSEÇÃO 11
Do Ministério das Relações Exteriores

Art. 19. São órgãos da estrutura básica do Ministério
das Relações Exteriores: •

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado:

a) Gabinete;
b) Cerimonial;
c) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior.
II - órgãos setoriais:
a) Consultoria Jurídica;
b) Secretaria de Controle Interno;
lU - órgãos específicos:
a) Secretaria-Geral das Relações Exteriores, composta

de:
1. Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos;
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Eco

nômicos e de Comércio Exterior;
3. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior;
4. Subsecretaria-Geral de Planejamento Político e Eco-

nômico;
b) Instituto Rio Branco;
c) missões diplomáticas permanentes;
Folha n9 10 do Substitutivo à Medida Provisória nº 309192,

que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

d) repartições consulares;
IV - órgãos colegiados:
a) Comissão de Coordenação;
b) Comissão de Promoções.

SUBSEÇÃO III
Dos Órgãos Específicos

Art. 20. São órgãos específicos dos Ministérios civis:
I - Ministério da Justiça
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciá-

ria;
c) Conselho Nacional de Trânsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;
e) Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
t) Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação

e Expressão;
g) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
h) Conselho Nacional de Segurança Pública;
i) Ouvidoria-Geral da República;
j) Secretaria de Assuntos Legislativos;
I) Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça;
m) Secretaria de Direito Econômico;
n) Secretaria de Polícia Federal;
o) Secretaria de Polícia Rodoviária e Ferroviária Fede-

rais;
p) Secretaria de Trânsito;
q) o Arquivo Nacional;
r) a Imprensa Nacional.
II - no MinistéJ;io da Fazenda;
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacio-

nal;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
t) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
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g) 1",2" e 3" Conselhos de Contribuintes;
h) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
i) Secretaria da Receita Federal;
j) Secretaria do Tesouro Nacional;
I) Secretaria de Assuntos Econômicos;
m) Secretaria Federal de Controle Interno;
n) Escola de Administração Fazendária;
111 - no Ministério dos Transportes:
Folha n"11 do Substitutivo à Medida Provisória n" 309/92,

que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

a) Secretaria de Transportes Ferroviários;
b) Secretaria de Transportes Rodoviários;
c) Secretaria de Transportes Aquaviários;
IV - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento

e da Reforma Agrária:
a) Conselho Nacional de Política Agrícola;
b) Comissão Especial de Recursos;
c) Secretaria de Política Agrícola;
d) Secretaria de Defesa Agropecuária;
e) Secretaria de Irrigação;
f) Instituto Nacional de Meteorologia;
g) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
V - no Ministério da Educação:
a) Conselho Federal de Educação;
b) Conselho Nacional de Desportos;
c) Conselho de Administração do Fundo de Assistência

.ao Atleta Profissional;
d) Secretaria de Educação Fundamental;
e) Secretaria de Educação Média e Tecnológica;
f) Secretaria de Educação Superior;
g) Secretaria de Desportos;
h) Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
i) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-

nais;
j) Instituto Nacional de Educação de Surdos;
I) Instituto Benjamin Constant.
VI - no Ministério da Cultura:
a) Conselho Nacional de Política Cultural;
b) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura;
c) Comissão de Cinema;
d) Secretaria de Planejamento e Coordenação da Ação

Cultural;
e) Secretaria de Informações, Intercâmbio e Projetos Es-

peciais;
f) Secretaria de Apoio à Cultura;
g) Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual.
VII - no Ministério do Trabalho e da Administração:
a) Conselho Nacional do Trabalho;
b) Conselho Nacional de Imigração;
c) Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço;
d) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tra

balhador;
e) Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalha

dor;
f) Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissio

nal;
g) Secretaria de Políticas de Emprego e Salário;
h) Secretaria de Relações do Trabalho;

Folha n" 12 do Substitutivo à Medida Provisória n" 309/92,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

i) Secretaria de Fiscalização do Trabalho.
j) Secretaria de Segurança e Salubridade do Trabalho;
I) Secretaria da Administração Federal;
VIII - No Ministério da Previdência Social:
a) Conselho Nacional de Seguridade Social;
b) Conselho Nacional de Recursos da Previdência Social;
c) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
d) Secretaria de Previdência Social;
e) Secretaria de Previdência Complementar;
f) Inspetoria-Geral da Previdência Social.
IX - No Ministério da Saúde:
a) Conselho Nacional de Saúde;
b) Secretaria de Vigilância Sanitária, Ecologia Humana

e Saúde Ambiental;
c) Secretaria de Assistência à Saúde;
d) Central de Medicamentos.
X - No Ministério da Indústria e do Comércio:
a) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de

Exportação;
b) Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial;
c) Secretaria de Política Industrial e Comercial;
d) Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Tecno-

lógico;
e) Secretaria de Comércio Exterior;
f) Secretaria de Turismo e Serviços;
g) Instituto Nacional de Tecnologia.
XI - no Ministério de Minas e Energia:
a) Secretaria de Minas e Metalurgia;
b) Secretaria de Energia.
XII - No Ministério da Integração Regional:
a) Secretaria de Relações com Estados e Municípios;
b) Secretaria de Desenvolvimento Regional;
c) Secretaria de Defesa Civil.
XIII - No Ministério das Comunicações:
a) Conselho Nacional de Comunicações;
b) Secretaria de Serviços de Radiodifusão e Correlatos;
c) Secretaria de Administração e Fiscalização de Radio

freqüências;
d) Secretaria de Serviços de Comunicações.
XIV - No Ministério da Ciência e Tecnologia: Folha

n" 13 do substitutivo à Medida Provisória n" 309/92, que dispõe
sobre a organização da Presidência da Repú.blica e dos Minis
térios e dá outras providências.

a) Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia;
b) Conselho Nacional de Informática e Automação;
c) Secretaria de Coordenação e Programas;
d) Secretaria de Tecnologia;
c) Secretaria de Política de Informática e Automação;
f) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
g) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
XV - No Ministério do Bem-Estar Social:
a) Conselho Nacional de Serviço Social;
b) Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano;
c) Secretaria de Habitação;
d) Secretaria de Saneamento;
e) Secretaria de Promoção Humana;
f) Coordenadoria para Integração da Pesso~ Portadora

de Deficiência.
XVI - No Ministério do Meio Ambiente:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente;
b) Comitêdo Fundo Nacional do Meio ~mbiente;
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c) Secretaria de Cooperação e Articulação Institucional;
d) Secretaria de Política e Gestão Ambiental.

CAPÍTULO III

Da Transformação, Criação e Transferência
de Órgãos e Cargos

Art. 21. São transformados os Ministérios da Econo
mia, Fazenda e Planejamento; da Agricultura e Reforma
Agrária; da Ação Social; dos Transportes e das Comunicações;
respectivamente em Ministério da Fazenda; Ministério da
Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária; do Bem-Es
tar Social; dos Transportes.

Art. 22. São transformadas as Secretarias de Governo
da Presidência da República; de Desenvolvimento Regional;
da Cultura; da Ciência e Tecnologia; e do Meio Ambiente;
respectivamente em Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica; Ministério da Integração Regional; Ministério da Cultu
ra; Ministério da Ciência e Tecnologia; e Ministério do Meio
Ambiente.

Art. 23. São transformados os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Governo; Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Desenvolvimento Regional; Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejam~nto; da Agricul
tura, Abastecimento e Reforma Agrária; da Ação Social; dos
Transportes e das Comunicações; respectivamente em Minis
tro de Estado Chefe do Gabinete Civil; Ministro de Estado
da Integração Regional; Ministro de Estado da Fazenda; da
Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária; do Bem-Es
tar Social; dos Transportes.

Art. 24. São criados o Ministério da Indústria e do Co
mércio; o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República. Folha n914 do Substi
tutivo à Medida Provisória n9309/92, que dispõe sobre a orga
nização da Presidência da República e dos Ministérios e dá
outras providências.

Art. 25. São criados os cargos de:
I - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planeja

mento; do Gabinete Militar; da Secretaria-Geral da Presi
dência da República; e do Estado-Maior das Forças Armadas.

II - Ministro de Estado da Cultura; da Indústria e do
Comércio; das Comunicações; da Ciência e Tecnologia; do
Meio Ambiente.

v - Secretário Executivo, Chefe de Gabinete, Consul
tor-Jurídico, Secretário de Administração-Geral e Secretário
de Controle Interno em cada um dos Ministérios de que tratam
os incisos IX, XIV, XVI, XVII, XVIII e XX do art. 14,
bem assim na Secretaria de Planejamento da Presidência da
República. ,

Art. 26. E extinta a Secretaria de Desportos da Presi
dência da República.

Art. 27. O acervo patrimonial e o quadro de pessoal
dos Ministérios e órgãos referidos nos arts. 21, 22 e 26 serão
transferidos para os Ministérios e órgãos que tiverem absor
vido as correspondentes atribuições.

Parágrafo único. As despesas empenhadas e executadas,
até a data da publicação desta medida provisória, pelos órgãos
transformados, extintos ou transferidos deverão ser deduzidas
das dotações dos órgãos que tiverem absorvido as respectivas
atribuições e assumido a respectiva programação orçamen
tária.

Art. 28. É o Poder Executivo autorizado a remanejar
as dotações orçamentárias e saldos financeiros dos órgãos a

que se refere o artigo anterior para os que tiverem absorvido
as correspondentes atribuições, mantida a respectiva classifi
cação funcional-programática, inclusive os títulos, descritores,
metas e objetivos, bem como a respectiva classificação por
grupos de natureza da despesa, determinados na Lei n98.409,
de 28 de fevereiro de 1992.

Art. 29. Para os fins do disposto nesta lei fica o Poder
Executivo autorizado a:

I - extinguir, transferir ou transformar, no âmbito da
Administração Pública Federal, mediante alteração de deno
minação, nível e especificação, sem aumento de despesa, car
gos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Supe
riores (DAS) e Funções Gratificadas (FG) ou equivalentes,
bem como cargos de natureza especial;

11 - fixar a lotação do pessoal nos órgãos e Ministérios
de que trata esta medida provisória.

UI - manter, até 30 de junho de 1993, os servidores
requisitados e as Gratificações de Representação existentes
na Secretaria de Desportos, Secretaria da Cultura, Secretaria
de Ciência e Tecnologia, Secretaria do Meio Ambiente e Se
cretaria de Desenvolvimento Regional, nos órgãos em que
foram transformados ou que tenham absorvido as respectivas
atribuições.

Parágrafo único. Ocorrendo retorno do servidor ao órgão
de origem, será automaticamente extinta a respectiva gratifi
cação de Representação a que se refere o inciso lU.

Art. 30. São transferidos aos órgãos que receberam as
atribuições pertinentes e a seus titulares as competências e
incumbências previstas em leis gerais ou específicas aos órgãos
extintos ou transformados por esta lei ou a seus titulares.

Folha n9 15 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309/92,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Art.31. As entidades integrantes da Administração PÚ
blica Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presi
dência da República e aos Ministérios segundo as normas
constantes do § 19do art. 49e § 29do art. 59 do Decreto-Lei
n9200, de 1967, e sujeitos à supervisão exercida pelos Ministros
de Estado e pelos Secretários da Presidência da República.

Parágrafo único.. A Empresa Brasileira de Comunica
ção S.A. - Radiobrás é vinculada ao Ministério da Justiça.

Art. 32. O Poder Executivo disporá sobre a organização
e funcionamento dos Ministérios e órgãos de que trata esta
medida provisória.

§ 19Lei específica disporá sobre a estruturação, compe
tências e garantias dos titulares dos órgãos de que tratam
a alínea j, do inciso I e alínea m do inciso II do art. 20
desta medida provisória.

§ 29 Para os fins do disposto no caput, fica o Poder
Executivo autorizado a desmembrar as Secretarias de que
tratam os incisos IX, alínea c e XVI, alínea c do art. 20
desta Lei, sem aumento de despesa.

Art. 33. É o Poder Executivo autorizado a desmembrar
a fundação Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC
em duas entidades de mesma natureza jurídica, de modo a
promover a desconcentração da execução das atividades que
lhe são próprias.

Art. 34. Esta medida provisória entra em vigor na data
de sua publicação. '
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. Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário, espe
Cialmente os art. 19 a 25, caput e incisos I a V do art. 26,
27 a 30 e 57 da Lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990.

Folha n9 16 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309192
que dispõe sobre a organização da Presidênciada Repúblic~
e dos Ministérios e dá outras providências.

Justificação

A presente proposta de substitutivo à Medida Provisória
n9 309 procura corrigir e resgatar pontos julgados relevantes
para as lideranças signatárias.

Entre os pontos principais objeto de alterações, calcadas
tanto quanto possível numa abordagem técnica da adequação
da estrutura organizacional proposta pelo Poder Executivo,
destacam-se os seguintes:

- mudança de denominação do Conselho de Assuntos
Econômicos para Conselho de Desenvolvimento e definição
de sua secretaria executiva; .

- alteração e melhor detalhamento das competências e
denominação da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, incluindo entre suas competências a de promo
ver negociações econômicas e financeiras com entidades es
trangeiras;

- detalhamento de competências e estrutura da Secre
taria de Assuntos Estratégicos, com exclusão da referência
a Comissões e Agências em sua estrutura e atribuição de
status ministerial ao Secretário;

- denominação dos Ministérios da Educação e Indústria
e do Comércio e Turismo;

- inclusão de competência relativa a transporte urbano
no Ministério dos Transportes;

- Retorno das competências sobre irrigação para o Mi
nistério da Agricultura;

- transferência das competências sobre energização rural
para o Ministério deMinas e Energia;

- inclusão de competência no Ministério da Saúde sobre
abastecimento e produção de Medicamentos, saúde do traba
lhador e do índio;

- revisão de competências do Ministério das Minas e
Energia para maior precisão terminológica;

- substituição do termo "macrosaneamento" por "obras
contra as secas" no Ministério da IntegraçãQ;

- redefinição das competências do Ministério da Indús
tria e Comércio, com inclusão da tecnologia industrial e regis
tro do comércio;

- inclusão de competência sobre desenvolvimento urba
no para o Ministério do Bem-Estar e criação do Conselho
Nàcional de Desenvolvimento Urbano;

- redefinição e detalhamento das competências do Mi
nistério da Ciência e Tecnologia;

- inclusão de competência sobre recursos hídricos e am
bientais no Ministério do Meio Ambiente;

. - atrabuição ao Secretário Executivo para tratar de pla
neJamento e modernização no âmbito ministerial;

Conseqüentemente, tais modificações espelham-se na es
trutura dos Ministérios, com a realocação de secretarias e
seu redimensionamento. Resgata-se, ainda, a situação de ór
gãos que, com a Reforma Administrativa do Governo Collor
viram-se rebaixados na estrutura ministerial como é ocas;
do Instituto Nacional de Meteorologia. .,
Folha n9 17 do Substitutivo à Medida Provisória n9 309192,
que dispõe sobre a organização da República e dos Ministério
.e dá outras providências.

Quanto à~ estruturas, são principais modificações pro
postas as segumtes:

- inclusão de Secretaria de Polícia Rodoviária no Minis
tério da Justiça;

- inclusão do Comitê Brasileiro de Nomenclatura no
Ministério da Fazenda;

- mudança de denominação da Secretaria de Política
Econômica para Secretaria de Assuntos Econômicos no Minis
tério da Fazenda;

- mudança de denominação da Auditoria-Geral da
União para Secretaria Federal de Controle Interno·

- Ministério da Cultura: mudança da estrutura ~ denomi
nações das Secretarias;

- Mara: recriação do Instituto Nacional de Meteoro
logia;

- inc~u~ã~ ?os Institutos de Educação especial na estru-
tura do MIllJsteno da Educação; .

- denominação da Secretaria de Segurança e Salubri
dade do Trabalho no MTA-

- inclusão da Ceme na'estrutura do Ministério da Saúde·
- Ministério da Saúde: mudança de denominação da Se:

cretaria de Vigilância Sanitária;
- alteração das secretarias do MIC·
- transferência do Instituto Nacion~l de Tecnologia para

oMIC;
- criação do CNDU no Ministério do Bem Estar-Social·
- criação de Secretarias no Ministério do Meio Ambien:

te;
- viabilização da manutenção dos requisitados nos ór

gãos transformados;
- inclusão de regra de transferência de competências

para os novos Ministros;
- vincu~açã~ da Radiobrás ao Ministério da Justiça;
- autonzaçao para desmembramento do Ibac (fundação

do Ministério da Cultura);
Assim, entendendo haver oferecido alternativa viável à

proposta do Executivo, solicitamos o acolhimento pelos ilus
tres pares. - Líder do PT, Líder do PPS, Líder do PC do
B, LIder do PDT, Líder do PSB e Líder do PSDB.

o SR. JONAS PINHEIRO (Bloco - MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
gostaria de registrar desta tribuna e nos Anais da Casa a
realização, nesta data, na Comissão de Agricultura e Política
Rural, de reunião de audiência pública para o lançamento
da Campanha de Fortalecimento dos Serviços de Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária.

. A extensá? rural, SI. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
cnada no BraSIl em 1948, constitui a rede mais interiorizada
de assistência ao homem do campo brasileiro, pois, por inter
médio de seus 24 mil profissionais das áreas técnicas e huma
nas, atua em cerca de 38 mil comunidades rurais, em 3 mil
e 500 municípios e assistem a mais de 1 milhão e 600 mil
famílias de agricultores e assentados nos projetos de reforma
agrária, responsáveis por parcela considerável da produção
de alimentos básicos no País.

Trata-se de um sistema descentralizado, já que sua estru
tura está vinculada às administrações estaduais, com apoio
do Governo Federal e articulado com as administrações muni
cipais.

A extensão rural é um dos mais importantes instrumentos
de apoio ao homem do campo brasileiro, de acordo com o
que prevê o art. 187 da Constituição Federal.
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A Lei Agrícola inclusive consagra todo o seu Capítulo
V a essa atividade, estabelecendo que "o Poder manterá servi
ço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem parale
lismo na área governamental ou privada, de caráter educativo,
garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e
suas formas associativas".

Entretanto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com
a desastrada reforma administrativa levada a efeito pelo Go
verno Collor foi extinta a Embrater, empresa pública vincu
lada ao Ministério da Agricultura que coordenava, norma
tizava e apoiava as atividades de assistência técnica e extensão
rural no País.

Essas atribuições de coordenação nacional, por força do
Decreto n9 99.616, de 17 de outubro de 1990, foram transfe
ridas para a Embrapa, sem que, até o momento, aquela empre
sa pudesse estruturar-se devidamente e de formd definitiva
para exercer tão importante responsabilidade, em face das
limitações legais e administrativas que lhe são impostas.

Dessa maneira, a extensão rural, que não se limita à
mera difusão de tecnologias agropecuárias, não está devida
mente valorizada na administração indireta do Ministério da
Agricultura e conta com mecanismos frágeis de coordenação
e de apoio, no âmbito da administração federal.

Assim, no momento em que o Governo Federal apresenta
ao Congresso Nacional medida provisória que dispõe sobre
a reorganização da Administração Pública Federal e sobre
a reformulação da máquina pública, apelo ao Sr. Ministro
da Agricultura e ao Sr. Presidente da República no sentido
de que se reforce a estrutura de coordenação de apoio ao
amplo trabalho que se desenvolve nessa área pelas empresas
estaduais de extensão rural, cooperativas, empresas privadas
e associações de produtores.

Assim agindo, estará o Governo Federal cumprindo os
preceitos constitucionais e legais, valorizando essa importante
função pública e viabilizando uma melhor interiorização das
políticas, dos planos e dos programas oficiais sem a criação
de estruturas federais executivas, coerentemente com a com
petência da União prevista no art. 21 da Constituição Federal,
com conseqüentes reflexos na melhoria da produção, da renda
e da qualidade de vida das populações rurais brasileiras.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
quero registrar nos Anais desta Casa do Congresso Nacional,
como Presidente estadual do PSDB, o resultado das eleições
municipais de São Paulo, no tocante ao Partido da Social
Democracia Brasileira.

Nós, do PSDB, que defendemos o parlamentarismo, con
sideramos muito importante o fortalecimento dos partidos,
para que o País possa contar com programas e propostas e
não com a exacerbação do personalismo político. Infelizmen
te, o que temos visto na nossa vida pública é um quadro
político pobre, que caminha atrás do brizolismo, do quercis
mo, do malufismo, do collorismo, enfim, de personagens do
mundo da política, em detrimento de propostas e de progra
mas que proponham solução para nossos problemas. É funda
mental fortalecermos os partidos políticos mediante uma re
forma eleitoral e partidária que diminua o número dessas
agremiações.

Há um estudo do brasilianist Thomas Skidmore que mos
tra que o Brasil, entre os países do Ocidente, é o que tem
o sistema partidário mais fragmentado. Há 39 partidos regis
trados no Tribunal Superior Eleitoral, o que acaba colocando
em xeque a governabilidade. Imaginem V. Ex~' o caso de

um prefeito que tem de admil)istrar um Município em cUJa
câmara municipal há vereadores eleitos por quinze partidos
diferentes. Imaginem ainda um Presidente da República tendo
de governar com Congresso composto por Parlamentares de
vinte partidos. É fundamental fazer-se uma revisão no sistema
partidário, no sistema de representatividade.

O PSDB cresceu nas últimas eleições. Em São Paulo,
onde tínhamos apenas quatro prefeituras, encerramos o pri
meiro turno das eleições com vitória em 49 municípios, sendo
que, destes, 23 estão entre os 100 maiores do Estado, como
Campinas, Piracicaba, Taubaté, Jundiaí, Barret()s, Botucatu,
Assis, Votorantim, Cruzeiro, Lorena, Pindamonhangaba e
!tu. De três Vice-Prefeitos do PSDB passamos para 55. Contá
vamos com cerca de 250 vereadores de nossos quadros; hoje
temos perto de 900.

O mesmo resultado também tivemos em Minas Gerais
e em outros estados da Federação. Entretanto, queremos enfa
tizar o desempenho do partido na principal Unidade da Fede
ração, São Paulo. Muito mais do que o número desses municí
pios, que representam 8% das comunas de todo o Estado,
o seu tamanho representa 20% do eleitorado ali existente.
O PSDB tem em mente o fortalecimento dos partidos políti-·
cos, para que amanhã possamos finalmente implantar um siste
ma de governo parlamentarista, de co-responsabilidade. Da
mesma forma que o Primeiro-Ministro pode ser substituído,
a Câmara também poderá ser dissolvida; aí, seriam marcadas
novas eleições gerais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, trago hoje
a esta Casa um veemente protesto contra o sistema de organi
zação da estrutura do Judiciário brasileiro, principalmente
no meu Estado, o Pará, sistema este marcado pelos interesses
econômicos e principalmente pelo autoritarismo.

No período eleitoral, quando se caracteriza concretamen
te a construção da democracia, o Judiciário se torna excessiva
mente autoritário. Isso acontece nos grandes centros, mas
já temos conhecimento de que em todo o País foram feitos
pedidos de recontagem de votos, em virtude da ocorrência
da casos de corrupção no sistema judiciário brasileiro, notada
principalmente nos momentos de grandes disputas em que
o interesse do poder econômico se sobrepõe a quaisquer riscos
democráticos.

No meu Estado, que é periférico, em uma região com
grandes problemas geográficos e de transporte, o autorita
rismo dos juízes, na maioria das vezes mal preparados para
a função, é exacerbado. Só para ilustrar cito um caso: no
último pleito, em Conceição do Araguaia, a juíza local man
dou prender o Deputado Federal Giovanni Queiroz porque
S. Ex' estava exigindo a correta contagem dos votos. Vejam
V. Ex~' com que autoritarismo essas questões são tratadas
no Pará.

Sr. Presidente, também protesto veementemente contra
o autoritarismo dos juízes de Marabá, Município já famoso
em todo o País pelos embates que lá ocorrem. Em Marabá
há um antigo conflito pela posse da terra, mais precisamente
na Fazenda Barreira Branca, para o qual ainda não se encon
trou uma solução. Esse conflito novamente se reanimou, e
um juiz da cidade, mancomunado com o Delegado José Mo
raes, arquitetou uma forma de incriminar alguém, alegando
que a responsabilidade pela desavença era do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Marabá.



23774 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Em função disso, o delegado, mancomunado também
com uma juíza, solicitou ao Juiz Francisco Chagas que fosse
expedido mandato de prisão contra todos os dirigentes daquele
órgão de classe. Esse juiz deve ser mais um autoritário da
região, pois não titubeou em agir contra os diretores do sindi
cato. Já estão presos seis deles: Francisco Barbosa Silva, Presi
dente; Francisco Ferreira de Carvalho; Alcides Marques; An
tônio Xavier Baixó; Cosme Cavalcante Freitosa e Antônio
Mequíades Rodrigues. Agora estão à caça dos outros dirigen
tes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá.

Veja, Sr. Presidente, até onde vai o autoritarismo do
judiciário não só porque esses dirigentes sindicais gozam de
certa imunidade para livrá-los de prisões arbitrárias, mas tam
bém por se chegar ao ponto de culpar o sindicato dos trabalha
dores pelos grandes conflitos de terras existentes no nosso
Estado, tentando incriminar por isso todas os dirigentes do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá.

Trazemos, com toda a veemência, o nosso protesto contra
o autoritarismo dos juízes da região sul do Pará. Há raras
exceções, mas a grande maioria pratica o autoritarismo e,
o que é pior, tem o apoio das autoridades do Estado. Espera
mos que isso não prospere e não se alastre.

Não podemos admitir, Sr. Presidente, que em qualquer
conflito de terra ou na luta em prol das reivindicações dos
trabalhadores, à frente das quais estarão naturalmente os diri
gentes sindicais, estes sejam considerados culpados por tudo.
As autoridades procuram os dirigentes sindicais e os colocam
na cadeia, como se os trabalhadores não tivessem direito de
se organizar e os seus dirigentes a prerrogativa de coordenar
ações na defesa de seus direitos.

Portanto, registro o meu mais veemente protesto contra
a arbitrariedade do Dr. Juiz Francisco Chagas, da Juíza Odete
Quadros, da 3~ Vara Cível da Comarca de Marabá, e do
Delegado José Moraes, que se mancomunaram contra os tra
balhadores, principalmente dos setores organizados em Mara
bá, que sofrem tanto com as perseguições e as violências come
tidas naquela região do nosso Estado e que são do conheci
mento de todo o País.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ANTÔNIO MORIMOTO (PTB - RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!" e Srs. Deputados, enca
minho à Mesa Requerimento de Inf()rmações ao Sr. Ministro
da Educação sobre a situação dos docentes da UnB - Univer
sidade de Brasília, nos seguintes termos:

"Com fundamento no art. 50, § 29 da Constituição
Federal, e nos arts. 115, I e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência
que, ouvida a Mesa, seja encaminhada ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Educação, por meio do
Gabinete Civil da Presidência da República, o presente
Requerimento de Informação.

É amplamente conhecida a situação de caos em
que se encontra a universidade brasileira. As atividades
de ensino, pesquisa e extensão, em níveis de graduação
e pós-graduação, encontram-se seriamente afetadas,
sobretudo nos últimos dois anos e meio, pela-falta ou
insuficiência de verbas públicas, pela indignidade dos
salários docentes e pela falta generalizada de estímulo
ao trabalho acadêmico.

Tal quadro - amplamente embasado por dados
alarmantes, veiculados em pronunciamentos feitos nes
ta Casa nos últimos meses -, gera, com freqüência,

a incômoda pergunta: até que ponto a baixa qualidade
acadêmica de nossas universidades é função de mestres
despreparados, sem qualificação e sem reconhecimen
to?

A essa questão há que se responder com elementos
fatuais. Daí os itens do presente Requerimento de In
formação, a seguir, a serem obtidos, a título de ilustra
ção, junto ao Magnífico Reitor da Universidade de
Brasília - UnB:

1. Relação nominal, de todos os professores, por
categoria docente, incluindo visitantes, Departamento
por Departamento.

2. Titulação acadêmica de cada professor~ sobre-
tudo a pós-graduada. .

3. Forma de ingresso de cada professor no quadro
docente (se por concurso público ou não).

4. Data de admissão ou contratação do pessoal
docente.

5. Relação professor/aluno, isto é, quantos alunos
corresponde a cada professor, Departamento por De
partamento.

6. Regime de jornada de trabalho, se por tempo
integral ou parcial, o nível salarial, por titulação acadê
mica e por jornada de trabalho."

Eis aí, Sr. Presidente, o requerimento que encaminho
à Mesa, solicitando informações ao Ministro da Educação.
Espero recebê-las em breve.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Sem revisão

do orador.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, há aproxi
madamente dois meses denunciamos nesta Casa o projeto
que o Governador de Brasília Joaquim Roriz, enviou à Câma
ra Legislativa da Capital, que propõe a criação do PRODIF
- Programa Especial de Conversão da Dívida Fiscal em Inves
timentos. Por esse programa, na verdade, concede-se anistia
aos empresários que têm dívidas com o Distrito Federal. Bra
sília vem reclamando por verbas; no entanto, por meio desse
projeto, o Governador oferece um prêmio aos empresários
que deram o calote no sistema de arrecadação de impostos
do Distrito Federal. A partir daí, abriu-se o debate. Nesse
período, apresentamos uma lista dos principais devedores,
entre os quais estão figuras expressivas do empresariado e
da política da Capital Federal. O projeto está tramitando
na Câmara Distrital, onde vários Deputados principalmente
a Deputada Lúcia Carvalho, do Partido dos Trabalhadores,
conseguiram demonstrar claramente que a intenção do Go
verno Roriz era beneficiar determinados grupos empresariais,
os mesmos que defendem o distanciamento do Estado da
economia, que defendem a tal iniciativa privada, mas que
vivem cada vez mais à custa do Erário.

Felizmente, devido à mobilização e às denúncias de vários
Deputados Distritais, inclusive da Deputada Lúcia Carvalho,
o Governador Roriz foi forçad9 a pedir a suspensão do exame
da proposta que cria a Prodif. E uma vitória. Por isso parabeni
zamos os integrantes da Câmara Legislativa do Distrito Fede
ral que fizeram a denúncia contra esse processo. Que isso
sirva de exemplo para 1::sta Casa, na qual já se fala em dar
anistia através do projeto de reforma fiscal.

Sr. Presidente, para concluir, gostaria de enfatizar a ne
cessidade de se discutir, com urgência, a questão salarial.
Na verdade, os projetos de lei a respeito desse assunto, apro
vados até agora no Congresso, impõem o arrocho salarial.
A aprovação, ontem, por esta Casa do requerimento de urgên-
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cia para o Projeto de Lei n~ 2.146, do Deputado Paulo Paim,
que dispõe sobre a política nacional de salários, é realmente
o início desse debate necessário e urgente, porque o salário
dos trabalhadores, durante todo esse tempo, perdeu cada vez
mais poder aquisitivo. É preciso aprovar uma nova lei sobre
salários. As categorias organizadas e que conseguiram uma
mobilização mais intensa obtiveram reajustes maiores, os
quais não seguem a lei em vigor. São ajustes que garantem,
pelo menos em parte, a recuperação das perdas causadas pela
inflação. Mas as categorias que, devido à falta de organização,
não conseguiram pressionar o empresariado, hoje estão a bra
ços com mais e mais arrocho salarial. Como dissemos, isso
deve ser debitado a esta Casa. É de responsabilidade do Con
gresso Nacional, todas as vezes em que aqui se discute a
política salarial, o sacrifício imposto à classe trabalhadora.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, como não
poderia deixar de ser, o tema que vou abordar é reforma
tributária. Tenho a impressão de que neste momento, o País
atravessa uma situação de inexorabilidade no que diz respeito
à elaboração de uma reforma tributária profunda. Diz-se,
à boca pequena, que o Estado está falido e que são necessárias
novas fontes de renda para prover suas atividades regulares
e até mesmo sua sobrevivência.

Alguns inimigos rondam a reforma fiscal. O mais impor
tante deles é, sem dúvida alguma, a sonegação. Porém, só
há uma forma de se acabar com esse mal. Hoje, li a respeito
da posição do nobre Deputado Ronan Tito sobre o assunto.
Preconiza S. Ex. a adoção de uma série de providências, como
o aumento da atividade fiscal, a presença do Fisco perante
todos os sonegadores, o aumento das penas para os mesmos
e outras medidas.

Sr. Presidente, estou convencido, de que somente uma
providência poderá liquidar, acabar de vez com a sonegação:
o imposto indireto. Na medida em que o cidadão tiver que
responder a questionários, preencher formulários, fazer decla
rações, comparecer a coletorias, a exatorias, a agências de.
renda etc., percorrendo uma via crucis contra seu próprio
interesse, o desejo de sonegar será insopitável.

Por outro lado, existe a burocracia: outro inimigo. Na
medida em que o cidadão tiver que parar o seu trabalho,
cessar a sua atividade e fazer a sua auto-acusação mediante
o preenchimento de guias, questionários, formulários etc. vai
fazer corpo mole, não vai querer fazer isso.

O outro grande elemento contrário é a corrupção. Quan
do um fiscal inicia um diálogo com o contribuinte, são dois
homens que passam a conversar, dois homens que têm pecados
e virtudes, mas que, embora tenham mais virtudes, têm uma
semente de pecado, a corrupção está presente atraindo o inte
resse de ambos.

Ora, Sr. Presidente, a tributação indireta inibe, impede,
impossibilita a sonegação, a corrupção e a burocracia. E são
esses os três elementos fundamentais existentes na economia
do País.

Há ainda uma outra economia, a subterrânea, a informal,
que dizem andar em torno de 30, 40 e até 50% da economia
nacional. Esta ninguém alcança, a não ser por meio da tribu
tação indireta. Somente ela trará para o universo contribuinte
a economia subterrânea e informal.

Embora o seu autor não seja do meu partido e não seja
representante do meu Estado, não tenho dúvida de que volta
rei a esta tribuna para fazer apologia do projeto do Deputado

Luiz Roberto Ponte. Todo ele é praticamente de tributação
indireta, impeditivo, portanto, da política tributária artesanal,
burocrática, fiscalizatória, declaratória, "preench tória"; sim
plifica muito o trabalho para a empresa, seja ela rural, comer
cial, urbana ou industrial e economiza praticamente 30% de
temP9, que poderá ser destinado à produção.

E mantido o Imposto de Exportação, é criado o Imposto
sobre Operações Financeiras, são taxados na fonte automó
veis, combustíveis) energia, telecomunicações, bebidas alcoó
licas e cigarros. E instituída uma taxa de 9 ou 10% sobre
a Previdência Social.

Ora, Sr. Presidente, essa é uma reforma tributária que
dará resultados que poderão ir muito além dos 26% do PIE
pretendidos pelo Governo; que poderá aperfeiçoar a política
tributária nacional, extinguindo os eleme.ltos que a contur
bam, que lhe dificultam a execução, que a sufocam, que a
matam, que liquidam o País e que devem ser cuidadosamente
examinados, principalmente pelo PMDB que detém hoje uma
grande fatia Parlamentar e uma enorme fatia no primeiro,
segundo, terceiro, quinto, décimo, centésimo escalões do Go
verno.

É preciso que o PMDB tome consciência de que esse
é um grande projeto de reforma tributária, nascido das mãos
de um de seus mais competentes representantes, o Deputado
Luís Roberto Ponte. O PMDB, nesse novo Governo, fruto,
filho, decorrência do impeachement, tem uma situação alta
mente privilegiada. Isso não pode ser usado apenas por fisiolo
gismo eleitoral, para o crescimento do partido, mas em bene
fício do povo, do interesse nacional. E a melhor maneira
que o PMDB tem de fazer isso é prestigiar a reforma apresen
tada e preconizada pelo nobre Deputado Luís Roberto Ponte.

Sr. Presidente, um aumento casual, agora, da arreca
dação, seja pelo acréscimo de um novo imposto às cinco dúzias
e meia de impostos já existentes, seja pelo aumento da alíquota
de um desses impostos que compõem o bolo tributário, dimi
nui o Governo, diminui esta Casa, ofende a dignidade parla
mentar do País. Não é hora de aumentar impostos, não é
hora de aumentar o universo tributário. É hora de aumentar
o u~1Íverso cont~ibuinte. É hora de aperfeiçoar a política tribu
tána do País. E hora de modernizar o País, seja através de
lei, seja através de reforma constitucional. Nesta hora o Presi
dente Itamar Franco encontra uma grande boa vontade vesti
bular no Parlamento. Esta é a hora para se fazer uma grande
e profunda reforma que venha a redimir tributária e financeira
mente, o nosso País. Passada esta hora, será a vigésima quinta
hora, será a hora da constatação da morte de Inês.

Portanto, Presidente Itamar, sebo nas canelas! Cobre
grande do PMDB!

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.).,.- Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados,
venho acompanhil.lldo com o maior interesse e toda a atenção
as medidas que o Vice-Presidente Itamar Franco, no exercício
do cargo de Presidente da República, está recomendando aos
seus Ministros, com o objetivo de atenuar os efeitos da reces
são sobre as populações de mais baixa renda do País.

Com muita satisfação, na qualidade de Parlamentar e
médico, registro q!le S. Exª está preocupado com o alto custo
dos medicamentos, pretendendo encontrar fórmulas para ba
rateá-los.

Sei que a CEME - Central de Medicamentos, desem
penha na estrutura do Governo um papel muito importante,
quando oferece remédios a baixo custo, mas lamentavelmente
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esse benefício não tem atingido todos os Estados; em alguns
deles é mínima a presença da CEME na distribuição de remé
dios populares, aqueles mais intensamente consumidos pela
população, inclusive antibióticos e anti-helmínticos.

Em países europeus, o sistema de seguridade social paga
os medicamentos, qualquer que seja sua natureza, nas próprias
farmácias, a níveis que variam até 80% do seu valor.

A idéia inicial do Governo, que vejo publicada nos jor
nais, é de criar, nas farmácias, prateleiras especiais para medi
camentos que não exigem receita medica ou sejam de uso
continuado, com embalagens populares, a baixo custo.

Para ter êxito, o sistema proposto deveria receber a cola
boração da indústria farmacêutica, mas a sua viabilidade é
limitada a alguns itens. Por outro lado, a indústria de cartona
gem e embalagem, satélite da indústria farmacêutica, sofreria
com seus efeitos, nesta época de recessão, além da retração
de pedidos à indústria gráfica (impressão de rótulos e etique
tas).

Acredito, Sr. Presidente, Sr'1S e Srs. Deputados, que não
apenas as farmácias poderiam integrar o circuito do programa
especial de remédios populares, mas também os hospitais con
venentes do INAMPS, que dão assistência às populações de
mais baixa renda, especialmente no interior dos Estados.

Mas para ter êxito pleno o programa deveria contemplar
a redução da carga tributária da indústria farmacêutica inci
dente sobre os remédios de mais amplo consumo popular,
cuja listagem poderia ser feita pela Câmara Setorial subordi
nada ao Ministério da Fazenda e sob a competente coorde
nação da atual Secretarária-Executiva, economista Dorothéa
Werneck.

Eis aí, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, uma medida
prática e de grande alcance sócio-econômico que poderá fixar
a imagem do Governo Itamar Franco, de modo permanente,
na história das conquistas sociais no Brasil.

Era o que tinha a dizer.

o SR. RENILDO CALHEIROS (PC do B - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez volto
a esta tribuna para tratar de um problema que tem angustiado
milhões de estudantes por este País afora: as mensalidades
escolares.

No ano passado, o então Ministro da Educação, José
Goldemberg, em nome do Governo, enviou a esta Casa pro
jeto que estabelecia uma nova política para os reajustes das
mensalidades escolares. A proposta chegou sob o regime de
urgência urgentíssima. Somamo-nos, ehtão,àqueles que de
fendiam um maior debate em torno dessa questão por enten
der que ela é de grande importância para o futuro da educação
em nosso País. Já estamos em outubro de 1992 e o projeto
ainda tramita nas Comissões Técnicas da Câmara dos Depu
tados. Na Comissão de Defesa do Consumidor o Relator da
matéria foi o Deputado Sidney de Miguel, que, por sinal,
fez um tabalho que foi muito respeitado.

Atualmente a proposta encontra-se na Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados. Os
estudantes e as diretorias da União Nacional dos Estudantes
e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em con
versa com o atual Presidente da República e com o Ministro
da Educação, abordaram essa questão e defenderam a idéia
de que os estudantes brasileiros não suportam mais a ganância
e a usura dos donos das escolas particulares que cobram men
salidades altíssimas, o que a cada mês provoca a expulsão
de uma quantidade enorme de alunos das salas de aula.

Sr. Presidente, para que se tenha uma idéia do que estabe
lece a lei atual sobre as mensalidade escolares, alguns donos
de escolas se recusam aplicá-Ia por reconhecerem que os rea
justes seriam tão altos que eles não teriam como manter as
escolas em funcionamento, já que os estudantes, quase todos,
não teriam condições de pagar. Eles próprios, às vezes, estabe
lecem reajustes abaixo do que a legislação lhes assegura, para
mostrar que a lei é uma vergonha, é um absurdo.

O Ministro da Educação, Murílio Hingel, em visita à
,Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados, disse que a situação das mensalidades escolares
era insuportável e, acima de tudo, sobrecarregava ainda mais
a rede pública, porque a cada mês um grande número de
estudantes deixava as escolasparticulares e procurava a rede
oficial que já não tem mais vagas para oferecer.

O que me surpreendeu - e digo isso com muita indig
nação - é que, no final da sua visita à Comissão de Educação,
o Ministro Murílio Hingel afirmou que a educação é um pro
blema muito delicado e complexo e que, como já estamos
próximos do período de matrículas para o ano de 1993, não
pretendia tomar nenhuma medida, preferindo esperar o ano
que vem.

Quero repetir mais ou menos o que disse o Ministro
da Educação na Comissão de Educação, Cultura e Desporto
desta Casa. A atitude de S. Ex' não significa que ele deixou
de assumir uma posição. S. Ex' já tinha decidido agir em
defesa dos interesses dos donos das escolas particulares, em
detrimento dos interesses da sociedade brasileira e dos que
estão matriculados ou pretendem matricular-se nas escolas
particulares no próximo ano.

Sr. Presidente, compreendo as dificuldades do Governo
em função do grave momento político por que passa o País,
mas gostaria de lembrar ao Sr. Ministro da Educação que
S. Ex' não terá, em hipótese alguma, o apoio desta Casa,
nem do Sr. Presidente da República, se perder o apoio de
milhões de pessoas que sairam às ruas durante os últimos
acontecimentos vividos no País. Esse foi o erro cometido pelo
Presidente afastado e que agora não pode ser cometido pelo
Presidente em exercício. O apoio e o respeito que o governo
terá na Câmara dos Deputados e&tarão diretamente ligados
ao apoio e ao respeito que ele terá nas ruas.

Quero dizer que os "caras-pintadas" que sairam às ruas
na memorável campanha em favor do impeachment, para aca
bar com a vergonha por que passaa o País em função dos
desmandos e da corrupção do governo passado, estão nova
mente saindo às ruas, desta vez para exigir do atual Governo,
particularmente do Ministro da Educaçáo, o respeito ao direi
to elementar do jovem brasileiro de continuar na escola. Já
que a rede pública não consegue absorver todos os que neces
sitam de estudar, espero que as escolas particulares não conti
nuem cobrando mensalidades que os estudantes não podem
pagar, corrigidas muito acima do reajuste dos salários dos
trabalhadores brasileiros.

É este o alerta que deixo para Ministro da Educação,
preocupado com a educação em nosso País, professor que
foi e conhecedor profundo dos problemas da educaçáo brasi
leira. Espero que S. Ex' não se deixe intimidar com o lobby
os donos das escolas particulares; que não busque apoio nos
que só pensam em lucro, mas na sociedade brasileira, nas
entidades democráticas do nosso País e nos que querem real
mente mudár a educação brasileira. Caso contrário, terá con-
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tra si a população e todos os que lutam para mudar a face
da educação e da nossa sociedade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WALDIR PIRES (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tenho insis
tido, na tribuna desta Casa, em salientar o meu entendimento
de que dentre todas as questões de dificuldades da vida do
nosso País não há nenhuma tão básica, tão essencial quanto
a questão social.

Tenho insistido, igualmente, em mencionar que a demo
cracia brasileira estará permanentemente ameaçada enquanto
em nossa sociedade persistir tão desigual distribuição de renda,
tão concentrada, enquanto a miséria se alastra, de forma tão
desumana que nos caracteriza como uma das sociedades mais
conflitantes e perversas do mundo contemporâneo.

Hoje, estivemos reunidos com os Ministros de Estado
da área social: o Ministro Jutahy Magalhães Jr., do Bem-Estar
Social; o Ministro Jamil Haddad, da Saúde; e o Ministro Antô
nio Britto, da Previdência Social. Tivemos oportunidades de
lhes dizer que os objetivos fundamentais do País não podem
mais flutuar segundo as inclinações deste ou daquele Governo;
deve-se cumprir estritamente o que a Constituição estabeleceu
e dar prioridade total à questão social. Sejamos em primeiro
lugar, capazes de erradicar a miséria; em segundo, capazes
de manter e aprofundar uma política de desenvolvimento eco
nômico; e, em terceiro lugar, capazes de assegurar o bem-estar
de toda a população brasileira.

Os Ministérios da área social gastam muito e precisam
gastar, exatamente porque cuidam de dar remédio ao que
é a grande ferida brasileira: a falta de condições de vida,
as dificuldades, as angústias e as inquietações do nosso povo.

Ora, só é possível resolver a questão social na medida
em que tenhamos coerência na definição da política econômi
ca-financeira do Governo. Os Governos brasileiros dos dez
últimos anos têm insistido em adotar uma linha de política
recessiva, para conter os crescentes índices inflacionários, que
oscilam, mas permanecem inatingíveis.

Há uma espécie de obstinação, uma incapacidade de re
solver as necessidades do nosso povo e de criar soluções capa
zes de nos tirar dessa angústia. Parece-me que a política reces
siva, em determinados instantes, está, mais do que a qualquer
outra coisa, vinculada a regras que meninos de escola apren
deram em cartilhas de Ciências Sociais, aplicadas com uma
constância e impossibilidade de alteração que é impossível
admitir como produto da atuação da inteligência humana.
Como é possível que no Brasil os governos constantemente
insistam em aprofundar a recessão de forma brutal, a ponto
de os índices registradores serem cada vez maiores, particu
larmente no Governo Collor?

Ao mesmo tempo, a política recessiva, comandada por
uma visão monetarista da economia, estabelece, de um lado,
processos e métodos que concentram a ação do Estado na
acumulação de reservas em moeda internacional, o que é
inadmissível neste momento; e, de outro, acumula saldos fi
nanceiros de caixa, o que também é inadmissível na situação
que o Brasil atravessa. Como é possível que os Governos
continuem a insistir em uma política recessiva? Como é possí
vel que este País registre reservas de 21 a 22 bilhões de dólares
à custa de um sacrifício gigantesco da sociedade brasileira,
ao preço da emissão de títulos que estão impondo taxas de
juros reais da ordem de 35 a 40% ao ano, aprofundando
o sofrimento do nosso povo, quando essas reservas situam-se
nos bancos internacionais com remuneração em torno de 2,5 _

e 3% ao ano, ou em saldos de caixa, como estão sendo regis
trados nos documentos oficiais do Tesouro Nacional?

No mês de setembro o superávit foi de 33 a 34 trilhões
de cruzeiros, e o Governo não tem recurso - ou diz que
não tem - para investir na área social. Não tem recursos
para a saúde, nem para os aposentados, nem para a Previ
dência, nem para o Ministério do Bem-Estar Social! Isto é
inadmissível, Sr. Presidente. E insiste-se em dizer que a reces
são, que se decreta por uma política de arrocho salarial e
de taxas elevadas de juros, decorre de necessidade de com
bater a inflação...

Pois bem. Felizmente, hoje, lendo os jornais do dia, en
contrei na Folha de S. Paulo, no caderno especializado, a
seguinte declaração, que já não é simplesmente de ordem
teórica nem acadêmica, mas fruto da reflexão de setores do
empresariado brasileiro:

"É preciso mudar a política antiinflacionária do
Governo. A nossa inflação não é de demanda e, portan
to, não pode ser combatida com recessão. A inflação
brasileira é de custos, principalmente o custo finan
ceiro."

E no texto prega-se, entre outras coisas, a redução da
taxa de juros. Diz o Diretor da Fiesp, uma organização insus
peita:

"A redução dos juros produziria uma "cadeia posi
tiva" de eventos: 1) - os preços cairiam com a redução
da despesa financeira agregada nos vários estágios de
produção; 2) - as vendas, em conseqüência, cresce
riam; 3) - com as vendas, cresceria também a arreca
dação; 4) - o Governo, portanto, dependeria menos
da emissão de títulos ; e 5) - os juros, em conse
qüência, voltariam a cair, fechando o ciclo".

Sr. Presidente, é preciso que se organize agora, neste
País, uma grande mobilização de todas as áreas da sociedade,
dos assalariados, dos professores, dos empresários, todos os
setores, para extinguirmos, de uma vez por todas, essa política
da modernidade, da modernidade da mentira, da moderni
dade do atraso, da modernidade perversa, que não reflete
e que tem conduzido o povo brasileiro a esse estado, de crian
ças que não podem comer, de trabalhadores que não podem
trabalhar, de empregados com salários arrochados, de aposen
tados que passam necessidade, de distanciamento cada vez
maior das sociedades modernas do mundo contemporâneo,
pelo agravamento das desigualdades.

Durante o discurso do Sr. Waldir Pires, o Sr. Gené
sio Bernardino, 1q Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,
Iq Secretário.

A Sra. Eurides Brito - Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do PTR, para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

A SRA. EURIDES BRITO (PRT - DF. Sem revisão·
da oradora.) - Sr. Presidente, quero fazer desta tribuna um
registro muito importante. Precisamente no dia 28 de maio
de 1991, encaminhei, através da Mesa, um expediente ao
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Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, pedindo providências a respeito da propa
ganda abusiva dos cartões de crédito, que garantia o mesmo
preço para pagamento com cartão ou à vista quando, na reali
dade, isso não acontecia, porque muitas lojas desta Capital
da República e de outros Estados brasileiros cobravam sempre
uma taxa adicional quando o consumi~or apresentava, como
forma de pagamento, o cartão de crédito.

Hoje, volto para elogiar a atitude da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias desta Casa, que
realizou, na manhã de hoje, uma audiência pública para ouvir
diversas personalidades ligadas ao problema, a saber: o Secre
tário Nacional do Direito Econômico do Ministério da Justiça;
autoridades do Procon; o Presidente da Confederação Nacio
nal dos Diretores Lojistas; o Presidente da Associação Brasi
leira de Empresas de Cartões de Crédito e o representante
da Promotoria Pública, que tem por dever cuidar dos inte
resses do cidadão brasileiro.

Sr. Presidente, o que presenciamos na manhã de hoje,
na Comissão do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
foi uma cena deveras triste. Representantes do Clube de Dire
tores Lojistas e das empresas de cartões de crédito quiseram
atribuir a culpa dessa falha ao pobre consumidor. E quando
não tinham mais saída, pois seus argumentos não podiam
convencer a quem quer que fosse, apelaram para o lugar-co
l1\l,lm, culpando a inflação. Então, reagimos energicamente
àquilo, principalmente a uma frase que consideramos deveras
abusiva, pronunciada pelo representante do Clube dos Dire
tores Lojistas. Disse ele que "o consumidor não tem no cartão
de crédito a única forma de pagamento", ou seja, que compra
com cartão de crédito quem quer e porque quer. Ora, tentaram
eles, durante o tempo todo na audiência desta manhã, desca
racterizar o que é impossível de ser descaracterizado, isto
é, a propaganda abusiva dos cartões de Crédito, num flagrante
engano ao consumidor e, por via de conseqüência, num fla
grante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Em tudo que ouvimos na manhã de hoje e soubemos
pelo depoimento do representante da Promotoria Pública,
encontramos ainda mais razões, mais argumentos para conti
nuar nossa luta contra esses grupos poderosos que vêm atuan
do impunemente neste País há tempos, enganando o pobre
consumidor. Vamos dar agora desdobrarr ento ao tratamento
da questão, porque os argumentos trazidos hoje pelos repre
sentantes dos Diretores Lojistas e também das empresas de
cartão de crédito absolutamente não satisfizeram esta Depu
tada, tampouco os agentes do Procon e os representantes
da Promotoria Pública, e muito menos o cidadão, o consu
midor comum ali presente, participando como ouvinte.

Sr. Presidente, na verdade houve ali uma sucessão de
desrespeitos ao consumidor. As pessoas mentiram e procu
raram um culpado que lhes desse cobertura para que elas
continuem, impunemente, a desafiar o cumprimento das leis.
Ou rasgamos o Código de Defesa do Consumidor, ou reagimos
a tudo quanto ouvimos na sessão de audiência pública reali
zada hoje de manhã na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

Estamos aqui, portanto, comunicando que vamos desdo
brar aquela luta que iniciamos no ano passado;

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo

a palavra ao Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, nossa

intenção - que esperamos ver concretizada-, ao encaminhar
à Mesa o presente requerimento, é instalar no Gabinete n9

506, que sempre foi ocupado pelo nosso saudoso companheiro,
Deputado Ulysses Guimarães, o Memorial Ulysses Guima
rães.

O documento que faço chegar às mãos de V. Ex~ contém
323 assinaturas. A homenagem é simples, é singela, mas repre
senta aquilo que, no momento, podemos fazer para sempre
ter em mente o que foi Ulysses Guimarães.

Como não podemos, no momento, erguer um memorial
como o de Tancredo Neves ou o de Juscelino Kubitschek,
pensamos em fazer um na Casa que Ulysses Guimarães tanto
amou. Costumava, inclusive, dizer que vivia melhor aqui do
que em sua própria casa.

Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que, com a máxima
urgência possível, determine que não seja tocado o gabinete
de S. Ex· o nosso saudoso companheiro Ulysses Guimarães,
pois, ao descer para o plenário, passei pelo 59 andar e vi
que já se tenta reformar ou dividir aquele gabinete. Já que,
infelizmente não pude apresentar antes o requerimento, por
que o meu desejo era obter no mínimo três centenas de assina
turas, dirijo agora este apelo a V. Ex\ na qualidade de 19

Secretário desta Casa, na Presidência desta Sessão, a fim de
que o Sr. Diretor-Geral suspenda qualquer obra no gabinete
n') 506, onde pretendemos tornar real a homenagem que quere
mos prestar ao grande homem que foi Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre De
putado Wilson Campos, esta Presidência encaminhará à Mesa
o requerimento de V. Ex' e tomará as devidas providências.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Estando
presentes nesta Casa guerreiros e chefes indígenas da tribo
Caiapó, a Presidência concede a palavra ao nobre Deputado
Sidney de Miguel, que os acompanha, para que S. Ex~ faça
as saudações aos visitantes.

O SR, SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, temos
a honra de utilizar o tempo da Liderança do Partido Verde
para trazer aqui a palavra dos líderes Caiapós, que vêm a
esta Casa, hoje, homenagear Ulysses Guimarães, o grande
Deputado, o maior de todos nós, que partiu recentemente.

Assim como V. Ex" Sr. Presidente, que tão bem nos
recebeu no seu gabinete, também o Senador Mauro Benevides
nos recebeu, na Presidência do Senado.

Estes índios trazem ao nosso conhecimento os seus pro
blemas, que são também de toda a Nação brasileira; problemas
de relacionamento entre as comunidades brancas e os povos
indígenas, que,estão sendo tratados pela Comissão Especial
do estatuto do Indio, presidida aqui pelo Deputado Domingos
Juvenil, também do Estado do Pará; e problemas também
ligados à sucata em que foi transformada a Funai, sobretudo
após o esquartejamento da sua missão institucional, através
da separação orçamentária em quatro Ministérios.

Procederei, então, Sr. Presidente, à leitura da carta dos
líderes indígenas que nos acompanham na tribuna de honra
deste plenário, mas que, infelizmente, não podem entrar no
recinto, porque estamos em sessão regular, e convidam os
amigos Deputados a comparecer, após a leitura, ao Salão
Verde, onde farão uma cerimônia de homenagem póstuma
ao Deputado Ulysses Guimarães, trazendo aqui a gratidão
do seu povo pelos serviços prestados a eles por S. Ex~ em
tantas oportunidades, sobretudo durante a Assembléia Nacio
nnl Constituinte.
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Passo à leitura, Sr. Presidente:
"Nós, representantes do povo indígena Caiapó do

sul do Pará, das aldeias Gonotire, Kuben-Krã-Kêi,
Krokaimôrô, Kikretun, Aukrê, Kubenkrokê, Pukan,
Katete, Takajá, Kararaô e Bau, estamos bastante tris
tes com a morte do Deputados Ulysses Guimarães,
e viemos até Brasaia para prestar nossa última homena
gem ao maior político do Brasil nesses últimos 50 anos.
Esta homenagem é em reconhecimento ao seu trabalho
na Câmara dos Deputados em defesa dos povos indíge
nas, que tiveram garantidos os seus direitos na Consti
tuição Federal de 1988. Sabemos que a sua morte repre
sentou no cenário político nacional urna perda irrepa
rável, mas estamos confiantes em que os políticos que
compõem o Congresso Nacional sigam o seu exemplo,
dedicando-se com afinco à defesa intransigente dos di
reitos e interesses das minorias deste País, em especial
dos índios, os primeiros habitantes desta grande Na
ção."

São estas as palavras que nos trazem os chefes indígenas,
Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade que V. Ex' nos dá
e convido os Deputados e funcionários desta Casa a irem
ao Salão Verde para participar dessa breve homenagem que
eles prestarão ao nosso Deputado Ulysses Guimarães. (Mani
festações nas galerias.)

, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quero ape
nas, em nome da Mesa, fazer uma saudação aos guerreiros
e chefes indígenas da tribo Caiapó, que se deslocaram do
sul- do Pará para vir a Brasília prestar uma homenagem ao
saudoso Deputado Ulysses Guimarães. Realmente, o Dr.
Vlysses Guimarães é o símbolo desta Casa, e nos últimos
40 4nos converteu-se, sem sombra de dúvidas, num dos maio
res Parlamentares do nosso País. Foi o Sr. Diretas-Já, o Sr.
Redemocratização, o Sr. Impeachment; em todas as crises
que o País atravessou nos últimos anos o Dr. Ulysses sempre
estava à frente da luta em busca de uma solução. No movi
mento pelo Jmpeachment foi uma das figuras mais importantes
para que conseguíssemos uma solução e para que o Poder
Legislativo se afirmasse mais uma vez perante o nosso País.
. , Portanto, esta Presidência recebe os guerreiros e seus

chefes indígenas da tribo Caiapó, a quem agradece as justas
homenagens que prestam, neste instante, ao extraordinário
homem público que, sem sombra de dúvidas, foi o Dr. Ulysses
Guimarães.

Designo o Deputado Robson Tuma, aqui presente, para
acompanhar, como membro da Mesa, o Deputado Sidney
de Miguel, a fim de receber as homenagens em nome da
Casa, no Salão Verde. Este é mais um preito que o Brasil
rende ao ilustre filho desaparecido há poucos dias do nosso
convívio, mas, sem dúvida alguma, gravado eternamente na
memória não só do Poder Legislativo, mas de todo o País.

Mais uma vez, a Mesa saúda os guerreiros e chefes indíge
nas da tribo Caiapó e lhes agradece as mais justas homenagens
prestadas ao ilustre filho deste Parlamento. O Dr. Ulysses
Guimarães é parte desta instituição, é parte desta Casa, e
aqui permanecerá para sempre como um dos seus mais ilustres
filhos, um dos mais ilustres representantes do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB,
ao nobre Deputado Célio de Castro.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,

a bancada do Partido Socialista Brasileiro deseja comunicar
a esta Casa a avaliação que faz da recente decisão tomada
pelo Governo dos Estados Unidos em relação a Cuba.

"Em meados de 1960, no auge da disputa ideoló
gica com a China, por causa dos rumos do marxismo,
o então secretário-geral do PC da URSS, Nikita Krus
chev, anunciou, de forma inesperada e retumbante,
o rompimento de todos os acordos econômicos e de
ajuda técnica à Albânia. Motivo: a pequena Albânia
era a única aliada da China na disputa contra Moscou.

O fato levou o também presidente da França,
Charles de Gaulle, a comentar, de forma sarcásticaj
a retaliação dos soviéticos: "Não falta coragem 1l Krus
chev para enfrentar 600 milhões de albaneses". Na
época, a China tinha 600 milhões de habitantes.

Correndo contra o tempo para ainda garantir uma
reeleição que vai pelo ralo, o presidente George Bush
assinou, no dia 23 de outubro, a "Lei Sobre a Demo
cracia em Cuba". Por ela, todas as subsidiárias de em
presas norte-americanas que operam no exterior ficam
proibidas de operar com Cuba. Também os navios que
atracarem em portos cubanos ficam proibidos de entra
rem em portos do Grande Império do Norte.

Ao mesmo tempo em que se mostra tão pressuroso
em restabelecer a democracia em Cuba, Bush continua
mantendo a China na lista dos países privilegiados no
comércio com os EUA, mesmo depois do massacre
dos estudantes na praça da Paz Celestial.

A lei foi condenada pela Comunidade Européia
e pode desencadear uma nova batalha comercial com
os EUA.

Mas Bush foi inflexível e decidiu punir Cuba peto
massacre de 1 bilhão deoeubanos na praça da Paz Celes
tial. Mesmo assim, o The New York Times disse que
essas sanções nada trarão de construtivo e classificou
de "indecente" a atitude dos refugiados cubanos que
apoiaram a lei vivendo seguros nos EUA.

A preocupação de Bush com a democracia não
se estende, porém ao Haiti, à Guatemala, a EI Salvador
e ao Peru, submetidos a ditaduras e à ação contínua
dos esquadrões da morte. Muito menos, à África do
Sul. A "limpeza racial" na Bósnia-Herzegovina nada
tem a ver com Washington. Os milhões de famintos
da Somália devem ser só um retrato em branco-e-preto
para Bush. O neo-nazismo insurgente na Europa. não
deve passar de uma curiosidade.

Os EUA sempre conviveram - e muito bem 
com Franco, Salazar e ditadores de opereta como Jime
nez, Pinilla, Odria, Trujillo, Somoza, Pahlevi, Saddam
Hussein, Idi Amin e Jean Bedel Bokassa e tiveram
relações incestuosas com um assassino confesso como
Augusto Pinochet.

Reagan e Bush também não se preocuparam com
uma "Lei Sobre a Democracia na URSS" quando esta
era ainda o "Império do Mal", Reagan e Bush, porém.
gostaram de serem valentes com Cuba.

A democracia que os EUA querem impor a Cuba
é a democracia jurídica, bacharelesca, que permite elei
ções - mesmo que sejam viciadas e fraudulentas 
partidos nominais, liberdades e direitos formais. É a
democracia que tolera a miséria, fecha os olhos ao
direito à vida e à felicidade, ignora a violência dos
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poderosos. Esta é a mesma democracia que existe no
Brasil. Ao lado de uma Constituição que garante os
mais avançados direitos individuais e sociais, temos
a fome, a doença, a miséria, salários de vergonha, re
cessão, desemprego e idosos jogados ao desamparo
e ao desacato. Agora, temos que conviver com os arras
tões, a violência policial, o genocídio de menores e
o medo que se instala em cada cidadão.

Nestes 30 anos, Cuba deixou de ser o bordel dos
EUA no Caribe. Garantiu educação, saúde, dignidade,
orgulho e um razoável bem-estar a seus habitantes.
Isolá-Ia, cercá-Ia e tentar destruí-Ia pela fome, pela
pobreza e pelo caos econômico e social é querer execu
tar uma política de genocídio.

Mesmo com todo o bloqueio econômico contra
Cuba, os cubanos continuam alimentados. Enquanto
isso, milhões de brasileiros não têm nada para comer.
Não vamos fazer comparações entre os sistemas de
saúde pública de Cuba e do Brasil.

Nós, dirigentes e militantes do Partido Socialista
Brasileiro, .temos como lema "Socialismo e Liberda
de".

"Socialismo e Liberdade" também serão decisões
soberanas e livres do povo cubano. Nunca uma impo
sição de ninguém. Muito menos de um Grande Império
do Norte que sempre conviveu com tiranos.

Para Bush, nesta época de triunfalismo capitalista,
o inacreditável é que Cuba não se renda. Daí por que
ela estar na lista dos países marcados para morrer pelos
senhores da guerra de Washington.

O curioso é que, enquanto isso, a Comission on
United States Latin American Relations - entidade
privada que estuda as relações dos EUA com o conti
nente - divulgue um estudo demonstrando que 63%
dos norte-americanos não vêem mais Cuba como uma
ameaça e que 58% consideram que a Casa Branca deve
ria suspender o bloqueio econômico.

A democracia nasce também pelo diálogo, pela
persuasão. Nunca pela intervenção ou pelo cerco.

A democracia é uma conquista dos homens livres
e soberanos. Não é uma imposição."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Félix Mendonça.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, volto a esta tribuna para pedir provi
dências ao Governo Federal, no sentido de que seja recupe
rada a BR-101 no trecho UbaitabaIRio Jequitinhonha, que
está praticamente intransitável. Estamos voltando, com rela
ção ao tráfego de alguns trechos da estrada, àquela situação
que tínhamos nos primórdios da formação da região cacaueira:
hoje, anda-se ali com a velocidade de carro-de-boi ou de
diligência, tal é o estado de precariedade em que a estrada
se encontra.

Sabemos da importância das estradas-tronco, das estradas
básicas que atravessam o Estado da Bahia em direção ao
Norte, coletoras das estradas secundárias, pelas quais se escoa
a produção do Estado. Mas se o Governo da Bahia, para
melhorar a situação das estradas estaduais, faz um trabalho,
digamos assim, gigantesco, não medindo esforços no sentido
de que toda malha rodoviária, secundária e terciária, seja
recuperada, inclusive construindo novas estradas, como a que
se dirige de Salvador a Sergipe, não é possível que o Governo

Federal não possa, ao menos, recuperar essas estradas fede
rais, para que se obtenham as mínimas condiçõ~s de tráfego.

Recebi diversas reivindicações nesse sentIdo da popu
lação da região cacaueira, dos clubes de serviços, das classes
empresariais. Já se formou até um comitê pró-salvação da
BR-101/trecho Ubaitaba/Rio Jequitinhonha, apoiado pelos
veículos de comunicação da região cacaueira, incluindo duas
emissoras de televisão, a Sucursal do jornal A Tarde, a sucursal
do jornal Correio da Bahia e quatro jornais locais, emissoras
de rádio AM/FM, todas reunidas, com atuação em todas as
áreas da região cacaueira, no sentido de que se possa fazer
alguma coisa para salvar essa estrada, a BR-I01.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é mais possível convi
ver com essa situação, porque dentro de pouco tempo teremos,
com as novas chuvas que estão caindo na região, a interrupção
do tráfego em um trecho que é um dos mais importantes,
não só para a Bahia, como para todo o Nordeste.

Portanto, o apelo que faço da tribuna da Câmara dos
Deputados é no sentido de que o novo Governo Federal procu
re, de imediato, minorar esse problema e quiçá resolvê-lo,
discriminando verbas, fazendo licitações, a fim de que se possa
restaurar essa estrada, que é uma das mais importantes do
País.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
há exatamente um ano, no dia 23 de outubro de 1991, data
da promulgação da Lei n° 8.248, o Brasil começou a corrigir
um dos maiores equívocos da sua política industrial, originário
do regime autoritário, e que tantas oportunidades de investi
mento e real avanço da tecnologia fez o País perder. Naquele
momento, fruto de intensos e calorosos debates que os nobres

.colegas desta Casa testemunharam, o Brasil selou o fim da
reserva de mercado no setor de informática, que ameaçava
se eternizar, para desespero da grande maioria da sociedade
brasileira e deleite de um reduzido grupo de ben~ficiários.

A informática não é um fim em si mesma. E uma ferra
menta auxiliar do desenvolvimento, que propicia ganhos de
produtividade em todas as escalas de produção. Ela está pre
sente tanto no controle de processo industrial de uma gigan
tesca siderúrgica ou central petroquímica como no extrato
bancário do mais humilde correntista. Através da informática,
a infernal burocracia dos serviços públicos no Brasil, que tem
infernizado a vida dos cidadãos - especialmente daqueles
que não sabem como se defender - será gradualmente ven
cida.

No entanto, com a reserva de mercado, esse futuro, que
já é uma realidade em diversas nações, parecia ser inatingível
para o Brasil, simplesmente porque as exigências da lei ante
rior tornavam os produtos de informática quase que inaces
síveis para boa parte do universo de usuários em potencial.
Embora seja um país bem menos industrializado, e com uma
renda média por habitante inferior à brasileira - que não
chega a ser motivo de orgulho nacional- a Venezuela apre
senta uma participação do setor de informática em relação
a seu Produto Interno Bruto que é quase o dobro do índice
encontrado no Brasil. Isto para se tomar o exemplo de uma
nação em desenvolvimento, vizinha.

A insistência em perpetuar a reserva de mercado fez com
que o Brasil náo fosse ativo participante de uo: processo q~e

vinha ganhando força em todo o mundo, ou seja, a formaçao
dejoint ventures, a formação de associações para se romper

. barreiras tecnológicas e conquistar mercados. Por sorte, nessa
hora de revisão de nosso retrógrado modelo, está ocorrendo
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uma reorganização do mercado internacional de informática.
Grandes corporações e até empresas médias estão-se reestru
turando nos Estados Unidos, dividindo-se por áreas de traba
lho. Se a indústria brasileira de informática souber aproveitar
essa oportunidade, sem dúvida se tornará também um dos
mais importantes segmentos da economia do País, assegu
rando empregos de qualidade, com profissionais que estejam
capacitados a dar suporte a seus clientes e que desmistifiquem
o cumputador.

A indústria estará, dessa forma, entrando em outro está
gio da sua história, livrando-se da pecha da cópia e do contra
bando.

Durante esse primeiro ano de transição, muitos avanços
já foram obtidos. Associações estão em curso ou em fase
inicial de negociação. Segundo dados da Abicom, associação
que reúne as indústrias locais, os preços médios reais (calcu
lados em dólares) dos produtos de informática, caíram de
35 a 40%, seguindo uma tendência internacional, o que não
seria possível antes com as restrições da antiga Lei n? 7.232.
E a partir de hoje, investidores estarão livres para investirem
na produção de qualquer segmento da informática, sem terem
de se submeter previamente ao crivo de algum departamento
federal. "

Olhando-se um pouco para trás, é até difícil acreditar
que o Brasil tenha conseguido conviver tanto tempo com uma
situação totalmente anômala. Um País que convive nos últi
mos dez anos com forte desequilíbrio nas suas contas externas,
mergulhado em dívidas junto aos bancos, ainda se dava ao
luxo de rejeitar investimentos estrangeiros nos segmentos de
informática que mais vinham atraindo capital no resto do
mundo!!!

Somos uma Nação retardatária no quadro econômico
mundial. Para recuperar o tempo perdido, precisamos apro
veitar todas as oportunidades e ampliar significativamente as
fatias de mercado para nossos produtos no exterior, para con
seguir isso, porém, há que se obter expressivos ganhos de
produtividade e redução de custos. A antiga fórmula da mão
de-obra barata, além de socialmente injusta e politicamente
intolerável, não funciona mais em termos econômicos. Assim,
a redução de custos e os ganhos de produtividade terão de
vir da racionalidade administrativa e gerencial, do aperfeiçoa
mento da tecnologia, da escala de produção. E, para tal,
a informática é uma ferramenta preciosa.

No entanto, como seria possível alcançar esse objetivo
na vigência da antiga lei da inform~tica, que d~v.a p~der~s
descomedidos às autoridades federaIS? Da mecamca fma as
autopeças, dos microprocessadores embutidos nos brinquedos
eletrônicos aos comandos numérios de tornos e fresas, tudo
devia ser submetido ao controle da antiga Secretaria Especial
de Informática, rebatizada posteriormente como DEPI~ (De
partamento de In~ormátic~). Alguns titulares .da SEI flz,era;n
profunda autocrítica depOiS de terem de deshgado do orgao
e constatado em seguida na vida das empresas o estrago que
aquela política havia feito.

O Brasil talvez seja um dos poucos países, com mesmo
grau de desenvolvimento no mundo, onde microcomputadores
que são sucesso internacional de marketing não possam ser
adquiridos porque seus fabricantes estavam proibidos de pro
duzirem aqui ou eram impedidos de importá-los. Equipamen
tos que o usuário não podia ter acesso pela via legal, bem
ententido, pois o contrabando se disseminou nessa área, fazen
do com que o feitiço se voltasse contra o feiticeiro. Muitas
indústrias que acreditavam poder usufruir de uma reserva

só para elas acabaram sendo nocauteadas pelo contrabando,
que não paga impostos, não cumpre as exigências legais e
não gera riquezas para o País.

A Lei n9 8.248, que agora completa um ano, propiciou
uma fase de transição com redução de alíquota de importação
para componentes de produtos de informática. Não fosse o
grave processo recessivo que atingiu a economia brasileira
como um todo, a indústria já estaria vivendo nova realidade
e o consumidor poderia estar usufruindo de mais alguns con
fortos proporcionados pelo avanço da eletrônica, como a leitu
ra óptica dos preços nas caixas dos grandes supermercados.

A feira de informática (Comdex) realizada recentemente
em São Paulo atraiu nada menos que 600 expositores estran
geiros, muitos dos quais vindos da Ásia, o que dá bem uma
idéia do potencial de investimentos que começou a se abrir
com a Lei n9 8.248, da qual tive a honra de ser o relator
na Comissão de Economia, Indústria e Comércio na Câmara
dos Deputados.

Há questões ainda pendentes na política de informática
que terão de ser tratadas com atenção para que não se verifique
qualquer retrocesso. A própria Lei n? 8.248 estabeleceu que
decretos presidenciais deveriam regulamentar alguns de seus
itens, como, por exemplo, a isenção ou a redução de IPI
para produtos de empresa de informática que investirem signi
ficativamente em pesquisa e desenvolvimento. O intuito da
lei, nesse particular, é óbvio: agregar tecnologia ao País. Mas
já existem temores de que, através de uma reintegração, esse
item seja usado com brecha para recriação, pelo Executivo,
de uma reservinha de mercado, igualmente danosa como a
que persistiu até 1991.

O Congresso Nacional tem dado seguidas provas de que
está sintonizado com as mudanças e transformações ocorridas
no mundo e que o Brasil não se manterá mais isolado, em
uma atitude quixotesca, incompatível com a grave realidade
social de nosso povo. Tenho certeza de que, se depender
do Parlamento, só iremos avançar. E professo aqui a minha
confiança de que a Lei n" 8.248 estará entre os principais
instrumentos para permitir essa mudança.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estamos vivendo
um momento marcado pelos desafios da atual conjuntura polí
tica brasileira.

Talvez o desafio maior seja exatamente o enfrentamento
da grave crise econômica e social por um Governo que assumiu
em circunstâncias especiais e tem, em certo sentido, uma com
posição que não define claramente um rumo, um eixo político,
uma orientação precisa.

Temos insistido, Sr. Presidente - e pretendo desenvolver
este"meu raciocínio no pronunciamento do Grande Expedien
te - em que a maior contribuição que nosso partido dá ao
País, às instituições democráticas e às refomIas urgentes e
necessárias é manter uma relação de total independência com
o Governo, com base num programa, para cobrar soluções
para os problemas, solução para a crise e, a partir daí, estabe
lecer, como oposição, a negociação pontual, seja aqui dentro,
no Congresso Nacional, seja no seio da sociedade, seja nas
relações diretas com o Poder Executivo.

É necessário que o Governo Itamar Franco agilize algu
mas definições básicas para a Nação. É verdade que este
Governo se instalou há pouco mais de um mês, mas a crise
do País náo suporta uma paralisia das definições políticas,
muito menos esse processo de composição do Governo entre
os partidos, que gera loteament~ de cargos, particularmente
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no segundo e terceiro escalões. E um partido criticando outro,
em virtude das fatias, dos cargos que tenham na administração
direta ou indireta.

A luta pelo impeachment e a dimensão da crise social
exigem dos partidos, do Governo e do Congresso Nacional
uma atitude mais corajosa no enfrentamento desse dilema,
desse desafio, sob pena de as conquistas acumuladas pelas
instituições democráticas se desmancharem na desesperança,
na frustração de milhões e milhões de brasileiros que a cada
dia estão vendo acirrar-se o processo de empobrecimento,
o desemprego, o achatamento salarial, a fome, o barbarismo
social. É urgente que o Governo defina algumas linhas básicas
para impedir a deterioração do quadro econômico. É neces
sário que o Governo se concentre em questões como a do
Orçamento e da Reforma Fiscal. É preciso que o Governo
transmita à sociedade e ao Congresso Nacional uma definição
transparente de suas metas, dos rumos que quer imprimir
ao País, porque é esta a sua responsabilidade.

Sr. Presidente, entendo que o'Congresso Nacional tem
de estabelecer com este Governo uma relação de autonomia,
para cobrar, exigir, fiscalizar, denunciar, negociar e até con
c.ordar, neste ou naquele ponto, naquilo em que possamos.
E urgente o enfrentamento de algumas questões. Já me referi,
nesta semana, à dimensão da crise social. É urgente estabele
cermos o perfil da Reforma Fiscal que vamos discutir no Con
gresso Nacional. Urge também a definição dos rumos políticos
na gestão da economia, para que a sociedade não fique à
espera de uma orientação, para que a situação não mude
de uma semana para outra. Isto estimula a expectativa inflacio
nária, a insegurança, e, numa situação como essa, é exata
mente a população desprotegida que sofre as principais conse
qüências.

Tomamos, Sr. Presidente, uma decisão clara: não defen
der este Governo a priori, tampouco fazer-lhe oposição aprio
risticamente. Temos que fazer exigências e, com base nelas,
fazer oposição, sim, fazer cobranças, sim, fiscalizar, sim, e,
ao mesmo tempo, articular-nos com aqueles setores, com
aquelas personalidades e aqueles Ministros que têm uma con
duta, uma história e uma postura de enfrentamento da crise
para que possamos, ora prestigiando políticas agrícolas, ora
articulando-se, possibilitar esse enfrentamento por parte do
q-,ngresso Nacional.

Lamento constatar que, após a grande e politicamente
virtuosa luta pelo impeachment, tenhamos caído, nesta Casa,
numa espécie de marasmo, num cotidiano prosaico, de acomo
dação, de dificuldades para enfrentar uma pauta, para votar,
para revitalizar as Comissões nesta fase final da sessão legisla
tiva. O capital político acumulado peJo Congresso Nacional
não se pode perder diante de um provincianismo que nos
leve, com o esvaziamento do plenário e das Comissões, a
deixarmos de tratar de problemas urgentes e sérios cuja solu
ção a sociedade exige e cobra.

Reconheço o esforço da Mesa em colocar na pauta maté
ria a serem votadas. Mas é preciso haver vontade política
tanto da parte da Mesa quanto da parte das Lideranças e
do Plenário, a fim de que possamos dar continuidade àquele
movimento, àquela força que constituímos na luta pelo imo
peachment.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, primeira
mente, quero saudar os visitantes que ocupam as galerias,

vindos do Amparo Santa Cruz de Orionópolis (Palmas nas
galerias.), dizendo-lhes que são bem-vindos a esta Casa.

Espero que os olhos do povo estejam sempre atentos
para os trabalhos que aqui se realizam. A democracia exige
a fiscalização e a participação popular, principalmente no que
se refere aos trabalhos do Poder Legislativo e ao exercício
do mandato parlamentar. Portnato, meus cumprimentos aos
visitantes que recebemos com satisfação nesta Casa do povo
(Palmas nas galerias.), nesta Casa que pertence a vocês muito
mais do que a nós que estamos aqui no exercício do mandato.

Sr. Presidente, ocupo a tribuna também para manifestar
a minha ansiedade, na medida em que tivemos oportunidade,
há pouco, de autorizar a instauração do processo por crime
de responsabilidade contra o Sr. Fernando Collor de Mello,
que, no exercício da Presidência da República, sem dúvida
alguma amesquinhou e comprometeu, através da corrupção,
aquele que é o mais alto cargo do País, e agora, no afã de
se defender, tenta justificar o injustificável e procura atribuir
ao seu sócio Paulo César Farias a responsabilidade por todos
os desmandos que assustaram e revoltaram a Nação brasileira.

Tivemos conhecimento, através da imprensa, de que o
SI. PC Farias pretende partir para retaliações e provar ao
País que o Sr. Collor de Mello está envolvido nos atos escabro
sos e em todos os ilícitos que lhe são imputados. Todos nós
conhecemos a expressão antiga: "Brigam as comadres, apare
cem as verdades". Como se sabe, muitas vezes a verdade
aparece quando há brigas na própria quadrilha.

Hoje a ex-Primeira-Dama estará sendo denunciada e indi
ciada por formação de quadrilha. O ex-Presidente da Repú
blica também será indiciado, juntamente com o Sr. PC Farias,
pelo mesmo motivo. (Palmas nas galerias.) Quanto à ex-Pri..
meira-Dama, quando ocupou a Presidência da LBA - Legião
Brasileira de Assistência, órgão destinado a prestar assistência
aos menos favorecidos, àqueles que não encontram qualquer
amparo, verdadeiros deserdados da sorte - ela não teve a
sensibilidade de respeitar os recursos públicos e permitiu irre
gularidades, participou delas e contribuiu para que, com des
vio de verbas, muitos carentes permanecessem em situação
de suplício, quando esperavam não um favor, mas o cumpri"
mento do dever, por parte do Poder Executivo, do poder
público.

Portanto, ocupo esta tribuna para dizer que precisamos
continuar com as apurações. Aqueles que têm conhecimento
de fatos devem trazer denúncias a esta Casa, porque a CPI
de PC Farias terminou seu trabalho, mas o desejo do povo
brasileiro, de ver restaurada a moralidade pública, de ver
implantados novos padrões éticos em todas as relações da:
vida, ainda continua pulsando no coração de todos aqueles
que defendem um País justo, soberano, em que: o povo tenha
a possibilidade de ser feliz, onde haja justiça social. Um País
sem fome, sem doença, sem miséria. Um País com educação,
do qual todos nós possamos nos orgulhar. Tenho absoluta
certeza de que o Senado da República há de condenar o
Presidente da República afastado, para que nunca mais ouse
pensar em ocupar qualquer cargo público. Temos também
a esperança de que o Procurador-Geral da República, Dr.
Aristides Junqueira, oficie a denúncia a fim de que mais uma
vez esta Casa, pelo voto, conceda autorização para que o
Presidente seja julgado, agora por crime comum, já que é
um criminoso comum que ousou roubar os cofres públicos.
(Palmas.)

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ocupo a tribuna apenas para fazer
um comunicado ao País. O Sr. Ministro da Agricultura acaba
de me informar que ptorrogou até 31 de dezembro deste
ano o prazo para as declarações do cadastramento rural do
Incra.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Rubem Bento.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
mais uma vítima fez a famigerada política indigcnista adotada
pela Fundação Nacional do Índio. Morre prematuramente
o pecuarista Ernesto Costa, proprietário e sucessor da Fazenda
Perfeição, localizada na região do Maú, Município de Nor
mandia, no Estado de Roraima.

Atribuo o infortúnio à ação maléfica do órgão responsável
pela demarcação das reservas indígenas, preceito constitu
cional que todos conhecemos, mas que está sendo implemen
tado de maneira irracional, perversa, danosa, portanto, aos
interesses nacionais e regionais, e que não atenderá, com
toda a certeza, aos mais legítimos anseios da população brasi
leira - índios e não índios.

Perde o Estado de Roraima um de seus filhos mais bri
lhantes, conhecido por sua persistência em promover a amplia
ção de suas propriedades e participar do desenvolvimento
da região. Deixou de lado as benesses das grandes cidades
e procurou dedicar-se às atividades pecuárias, obtendo os co
nhecimentos através de seu pai, Roberto Costa, já falecido.

As propriedades deixadas por Ernesto Costa bem de
monstram o zelo e o carinho com que as dirigia. Ali moravam
ele próprio e sua família. Ernesto Costa comandava pessoal
mente as atividades que desenvolvia, colaborando com o de
senvolvimento da pecuária roraimense, demonstrando que o
nosso Estado é viável e que sua vocação original deve ser
estimulada.

Grande produtor de bovinos, traduzia com perfeição o
modelo de pecuarista correto, dedicado, exemplar, cujos tra
balhos devem ser seguidos por quantos desejam ter uma pe
cuária desenvolvida.

Desaparece Ernesto Costa e com ele sua obstinação, de
terminação, confiança nos destinos do nosso Estado, seu zelo
e cuidado por suas propriedades; sua presença era constante
em todos os eventos relacionados com suas atividades, partici
pando, discutindo e colaborando.

Conhecido em toda a região, quer por fazendeiros, quer
por agricultores, garimpeiros, índios e não índios.ali residen
tes, desfrutava da amizade e do carinho de todos; .ainda que
sua luta pela posse de suas terras se travasse com os índios
incitados pela Funai, gozava de bom trânsito entre eles, e
suas propriedades se situavam entre várias malocas; as dificul
dades de relacionamento com os setores que desejam ver
suas terras incluídas entre as reservas indígenas datam da
década de 80.

Não há possibilidade, Sr. Presidente, Se" e Srs. Depu
tados, de se dissociar a morte de Ernesto Costa dos atos
comandados pela Funai, que objetiva transformar a região
onde se localizam suas propriedades em uma nova reserva
indígena denominada "Reserva Raposa Serra do Sol".

Atribuo a doença que acarretou sua morte à ação maléfica
da Fundação Nacional dó Índio e de seu Presidente Sidney
Possuelo, que, pressionado por ações externas, vem tentando
retirar dos proprietários e produtores rurais do Estado de
Roraima as terras que a eles pertencem e cuja posse já remonta
a mais de um século atrás. Ernesto Costa sucumbiu prematu
ramente por não suportar as investidas contra suas proprie
dades.

À família Costa, meus sentimentos, representando toda
a população roraimense, que, consternada, assiste ao desapa
recimento de mais um de seus filhos, porque outros já morre
ram em razão dos mesmos motivos: demarcação absurda'de
reservas indígenas no Estado de Roraima.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronunéia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aç
ler o excelente e oportuno artigo intitulado "TV e Violência",
de autoria de Dom Lourenço de Almeida Prado, Reitor do
Colégio de São Bento, e publicado na edição de 15 do corrente
no Jornal do Brasil, senti-me compelido a retomar tão impor
tante tema aqui nesta tribuna.

Em ocasiões anteriores, procurei comparar a guerra ~19
Ibope, travada pelos concessionários de canais de televis~o,

com a guerra pela conquista do poder, provocada por aqueles
que, tendo os destinos das nações nas mãos, passaram à Histó
ria graças a gestos impedosos cometidos nos campos de bata-
lha. . .

Nessas lutas, só as armas diferem. Os tanques e mísseis
de uma são substituídos por cenas de violência e sexo da
outra; mas as maiores vítimas são sempre as mesmas: os ido
sos, as mulheres, os adolescentes e as crianças. Nesse fogo
cruzado, algumas feridas cicatrizam e desaparecem do c~rpo,

mas as psicológicas se transmitem de geração a geração. Tradi
cionais costumes da família também são seriaQ1er,Jtea,tingido~.

Nos dois casos, porém, os grandes comandantes saem, geral
mente, ilesos, mesmo os derrotados.

No artigo ao qual me referi, o autor, ao mesmo tempo
em que considera a televisão como "uma janela sobre o mundo
que permite a cada um, em qualquer lugar, ser uma testeml,l
nha ocular da História", como no acompanhamentQ, ao vivo,
da primeira descida do homem na lua, alerta para os "progra
mas deformantes" ao narrar a observação de um africano
que, só conhecendo o mundo ocidental pela TV, pergunta:
"Por que os homens brancos es~ão sempre se apunhalando,
se esmurrando e se matando?". .

"Se a impressão não é plenamente verdadeira, ninguém
poderá negar ser esse o mundo que a TV mostra ao africano.
E como ele, cada criança que vai crescendo no conhecimento
do mundo, com seis horas diárias de televisão, é induzida
a pensar que o mundo é assim, e que é assim que os homens
se relacionam. Essa televisão que aí está é promotora da vio
lência e vai forjando a idéia de que a violência é normal",
observa Dom Lourenço.

Mas vai adiante, o inspirado Reitor do Colégio de São
Bento, indica algumas características negativas da TV, como
o seu "caráter de sedução indiscreta e impositiva, já que entra
em nossa casa sem pedir licença e coloca, não raro, o pai
e a filha diante de uma cena que, no mínimo, não dá para
assistirem juntos sem constrangimento recíproco. Desligar
simplesmente a televisão, como alguns sugerem, parece fácil,
mas ninguém ignora que não há censura mais odiosa. Desli·
gá-la diante de uma criança ou mandá-la dormir é não só
uma violência, mas uma provocação à curiosidade não muito
nobre".
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Outro incoveniente lembrado por Dom Lourenço: "Se
chega uma visita na
hora da novela, é apenas mais uma cadeira diante da tela".
E mais: "A televisão tende a substituir a reflexão e a conversa
pela impressão visual. A TV entrega o seu produto como
um todo acabado. Não suscita uma participação ativa e criati
va. Gera o distraído".

Por último, o autor indaga se haveria lugar para a censura,
considerando-a, "antes de abjeta, uma defesa legítima da li
berdade contra processos escravizantes".

Nesse ponto, parece-me oportuno lembrar que a própria
ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão, elaborou e aprovou, com o apoio da unanimidade

, de seus associados, um "Código de Ética" cuja simples obser
vância afastaria a preocupação de qualquer introdução de
itens nas leis de censura.

Basta lembrar o preâmbulo desse importante documento
no ponto em que estabelece, textualmente, que: "Os empre
sários da radiodifusão brasileira, congregados na ABERT,
considerando suas responsabilidades perante o público e o
Governo, declaram que tudo farão, na execução dos serviços
de que são concessionários ou permissionários, para transmitir
apenas o entretenimento sadio e as informações corretas, espe
lhando os valores espirituais e artísticos que contribuem para
a formação da vida e do caráter do povo brasileiro, propon
do-se sempre a trazer ao conhecimento do público os elemen
tos positivos que possam contribuir para a melhoria das condi
ções sociais ( ...)".

Ao concluir, solicito o registro integral do artigo de Dom
Lourenço de Almeida Prado nos Anais desta Casa.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

TV E VIOLÊNCIA

O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro,
em sua sessão plenária de 11 de agosto do corrente ano, apro
vou, por unanimidade, uma Indicação (nº 1/92), em que expri
me "o seu mais veemente repúdio aos programas de TV que
desmoralizam o professor e desprestigiam a instituição esco~

lar". Antes disso,. a Indicação manifesta sua preocupação com
os programas marcados pela violência e pelo erotismo, inclu
sive nos intitulados infantis, que são, sem dúvida grandes
responsáveis não só pela criação da sociedade violenta notada
mente no meio infantil e adolescente, mas também pelo dese
quilíbrio e pelo aviltamento (ou acanalhamento, se me permi
tem a palavra que diz melhor) da vida afetiva em nosso meio,
com a exploração do erotismo e da perversão.

A redatora da Indicação, receosa de possível rotulação
de retrógrados e de desconhecedores da vida moderna,que
alguém poderia aplicar nos Conselheiros, ao ~e coltlcarem
nessa posição, se defende previamente alegando que o cole-,
giado é formado de jovens. Essa defesa, infelizmente, não
a posso invocar, nem ousaria a presunção de titular-me porta
dor da sagesse des anciens, que o tempo não me deu, mas
não tenho hesitação e, não só apoiar as preocupações e repúdio
do Conselho, mas, até, em ir mais longe que ele, pois, mesmo
sem a segurança de ter sempre razão, o velho deve falar como
velho, sem recorrer ao falsete, imitando o adolescente. Com
efeito, no contexto social cada palavra tem o seu lugar. Assim,
se a voz amadurecida silencia ou se disfarça em timbre infantil,
cria-se um vazio, sem remédio, no convívio humano.

Quanto aos programas que desprestigiam o professor,
direi que o problema é mais geral. Não só na TV, mas em
toda parte, há uma inclinação a apresentar o professor d~

crianças como figura meio ridícula. O próprio fato de o pro
fessor tratar as ações infantis nas medidas infantis, como levar
a sério as pequenas faltas de criança, torna fácil mostrá-lo
como ingênuo ou tolo. Em relação à atividade escolar também
se tende a mostrar o esperto, como triunfante, e o bom aluno,
como meio alienado, o que é uma lástima. já não falo dessa
Escola do Professor Raimundo. Aí já não é mais escola a
ultrajada; é a própria dignidade de criatura humana. E uma
afronta à nobreza humana, é a apresentação do homo sapiens
como uma criatura, por natureza, ignóbil.

Mas é a TV, em geral, geradora de violência, que desejo
considerar.

Eu não seria tão enfático como a Indicação, no seu preâm
bulo preparativo da adversativa (tudo bom, mas nem tudo
bom), ao exaltar as grandezas da televisão. Sei que à télevisão
é uma janela sobre o mundo, permitindo, a cada um e em
qualquer lugar, ser uma testemunha ocular da história. E
não só em relação à notícia: o teatro, o cinema e a música;
a ciência, a história e a geografia; a mensagem evangélica,
a voz de Pedro, o homem pisando na lua e o heroísmo do
moço diante do tanque do tirano chinês; tudo isso, e muito
mais, mostra o positivo da televisão. Minha adversativa, po
rém, é mais forte. Concretamente, os programas, no Brasil,
são deformantes.

Disse no Brasil, mas o problema parece universal. Sinal
evidente dessa atmosfera é a observação de um africano, nar
rada pelo Time. Ele que só conhecia o mundo ocidental pela
TV, perguntava: "Por que os homens brancos estão sempre
se apunhalando, se esmurrando e se matando reciprocamen
te". A TV era a janela pela qual o mundo branco era visto
pelo africano. Se a impressão não é plenamente verdadeira,
ninguém poderá negar ser esse o mundo que a TV lhe mostra.
E como esse africano, cada criança que vai crescendo no co
nhecimento do mundo, com seis horas diárias de televisão,
é induzida a pensar que ~ mundo é assim, é assim que os
homens se relacionam.

A Indicação relata um depoimento infantil muito signifi
cativo. Uma criança de 6 anos diz: "Não gostei do filme Rambo
I, porque ele quebra a arma e não mata ninguém". Para
essa criança, o grande é matar. Mais ainda. Certa vez a mãe
de um garoto de 8 ou 9 anos se preocupava com o filho,
que só gostava do bandido da novela e o tinha por um ideal.
Ele era, de fato, no conjunto, a figura simpática, vigorosa,
mas aliciadora do entusiasmo: era o esperto e o salafário.
Essa era a figura do herói para o menino, o seu ideal de
grandeza humana. Como se vê, o veneno da deformação men-
tal não está muito escondido: '

Essa televisão; que está aí, é promotora de v'iolência,
porque ensina a violência e vai forjando a idéia de que a
violência é o normal. '

Duas manifestações alarmantemente indicadoras desse
estado de espírito, criado nos jovens pela TV, tivemos nesta
semana. O episódio do grupo dos Carecas depredando uma
sala de espetáculo, por simples espírito da aventura pervertida

,e, mais recentemente, a invasão, por uma quadrilha de adoles
centes, do jardim de infância de um colégio para depredá-lo,
pelo simples fato de que, para eles, isto é ser heróis. A juven
tude vai perdendo li capacidade de buscar a verdadeira alegria.
Sua festa é a violência.

A televisão, contudo, não se torna violenta ou promotora
da violência, apenas; em conseqüência de seus programas
insanos e perversos, como esses que assinalamos ou indicamos.
Ela é em si mesma, pela própria natureza, uma violência.
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Indicarei, aqui, apenas três características que a marcam
como violenta, em si mesma. A relação poderia sem dúvida,
ser ampliada.

Essas marcas se entrelaçam, mas apresentam perspectivas
distintas. A primeira é o seu caráter de sedução indiscreta
e impositiva: entra em nossa casa, sem pedir licença, e coloca,
não raro, o pai e a filha diante de uma cena que, no mínimo,
não dá para assistirem juntos, sem constrangimento recíproco.
Dirá alguém: "Desligue a televisão". Parece fácil, mas nin
guém ignora que não há censura mais odiosa do que a que
separa pai e filho. Desligar a televisão diante de uma criança
ou mandá-la dormir é, não só uma violência, mas uma provo
cação a curiosidade, não muito nobre.

A segunda é o seu aspecto totalitário. Creio que é o
Time também que noticia uma situação expressiva. Em certa
hora, as ruas de Roma estão desertas. Não há vivall1!'a na
praça. O mesmo acontece, nessa hora, em Buenos AIres e
no Rio de Janeiro. Que estará acontecendo? Um jogo decisivo
do campeonato mundial de futebol. Todos estão graduados
na TV. "Que haverá de mal nisso?" indagará alguém. No
caso, talvez nada. Ou quase nada: uma doente morre, à mín
gua, porque a enfermeira é do flamengo. No fundo, é o totali
tarismo do mestre único e incontornável.

Mas esse totalitarismo não é episódico. Quando Guten
berg tomou o livro mais acessível, houve quem pensasse que
estava decretado o fim da escola. Todos se tornaram lentes,
pois o mesmo livro chegaria a todos. Nem uma, nem outra
coisa. Por outro lado, os livros se multiplicaram, permitindo,
que um lesse livro diferente do do seu vizinho. A TV, n~o.
Impõe-se como única e mata a conversa, Se chega uma visita, '
à hora da novela, é apenas mais uma cadeira diante ,do,ecran,.

A terceira marca é, porém, a mais grave: a televisão'
tende a substituir a inteligência, a reflexão, a conversa pela
impressão visual. A vista em lugar da inteligência. A' ilusão
de pensar que sabe, sem saber nada. Pois aprender, só com
a vista, não chega a ser um aprender verdadeiro. É com a
inteligência que se aprende; Como observa Arnold (Your
Child's Play), a televisão entrega' o seu produto como um
todo acabado. Não suscita unia participação àtiva e criativa.
Gera ti distraído, não provoca a inteligênCia ea imaginação,
para uma contribuição sua:' " " . , .. '

E essa televisão, que já é, em si mesma, uma invasora
violenta, movida, como está, peloconsumismo, disputa mer
cado e tende cada ve'z mais a apelar para o escabroso' e sensa
cional, a fim de seduzir maior número.

Haverá lugar para a censura? A Indicação do conselho ,
diz que não, referindo-se, a ela como "aJ:>jeta c",~sur~". Ora,
a censura, em si mesma, não é abjeta. E, ,antes"uma defesa,
legítima da liberdade contra processos escravizantes. É tão
legítima e será tão abjeta, como a autoridade que se transfigura
em autoritarismo, como a política que se transforma em prepo
tência, como o juiz que vende a sentença ou como a escola
que se torna manipuladora e ou agente do estado totalitário.
Se houver oportunidade, voltaremos ao assunto.

o SR. BETO MANSUR (PDT - SP. Sem revisão dó
orador.) - Sr. Presidente, Srs.Deputados, hoje, no jornal
Folha de S. Paulo, na parte de "Ciência", li uma matéria
com o seguinte título: "Ratos definham com dieta do homem
gabiru" .

Homem gabiru é aquele sre baixinho, desnutrido, nanico,
da Zona da Mata pernambucana. Existem alguns pontos im-

portantes nessa matéria que é bom deixar registrados nesta
Casa:

"Magros, pêlos ralos, sexualidade retardada, redu
zida capacidade de aprendizado, tempo de vida redu
zido, cabeça grande e corpos três vezes menores que
os sadios e bem nutridos. Assim são os ratos de labora
tório alimentados durante quatro anos com uma dieta
semelhante à ingerida diariamente pelos trabalhadores
rurais da Zona da Mata de Pernambuco.

Os desnutridos comeram uma mistura feita de fei
jão mulatinho, farinha de madioca, carne de charque
(salgada e prensada) e batata doce. A mesma utilizada
pelos trabalhadores rurais no~destinos, conservando o
teor relativo de cada alimento. O alimento foi prepa
rado de maneira caseira.

A pesquisa já utilizou 3.000 ratbS da espéCie Sprea
gy Dowlwy, isentos de doença, saudáveis e usados em
experiências em laboratórios. Os filhotes desnutridos
morrem mais cedo que os saudáveis."

, ','Cerca de 25% morreram com ,até quatro ~eses quando
o ciclo. normal pode atingir até ,quatro ,anos" , foi o que disse
a cientista Naíde Regueira Teodósio, que escreveu esta maté
ria.. Isso reflete muito bem a situação em que vive não só
o homem do Nordeste, mas quase toda a popull;lÇão brasileira.
Terras férteis para serem cultivadas nós temos; local para
pastos também. O que precisamos é de uma política de incen
tivos, por parte do próprio Governo Federal, que atente para
o gravíssimo problema de desnutrição do povo brasileiro.

Sr. Presidente, com relação à Medida Provisória n~ 309,
que será votada nesta Casa, apre~entamos uma: emenda que
vincula a pesca ao Ministério' da Agricultura. -Não sabemos
por que esse setor está subordinado ao Ibama, pois isso preju
dica, e muito, a produção e todo o fomento pesqueiro do
nosso País. '

Existe, na verdade, um grande lobby político por parte
de alguns deputados e senadores para deixar a pesca naquela
órgão. Na proposta de emenda à Medida Provisória n9 309,
fazemos um apelo ao SI. Relator da matéria, para que se
vincule, âefinitivamente a pesca ao Ministério da Agriculturà.
A costa brasileira tem cerca 'de 8 mil e 500 quilômetros de
extensão e a pesca' alcança apenas 700 a 750 mil toneladas
por ano, volume inexpressivo se comparado aos resultados
de países como o Japão, por exemplo, que tem uma extensão
costeira muito menor do que a Rossa, e produz cerca de onze
milhões de toneladas de pescado por ano. Isso demonstra
que há um erro por parte do nosso Governo quanto à política
do setor pesqueiro.

Caso essa emenda seja aprovada - quem sabe? - pode
ríamos até resolver o gravíssimo problema de alimentação
que persiste no nosso Brasil.· .

Era o que tinha dizer. '

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, eu como, acredito, todos os meus
colegas aqui, sou totalmente contrário a um Estado repressor,
a atos de violência, a abusos de autoridade, enfim, a todos
os gestos de arbitrariedade, seja por parte de que Governo
for. Diariamente ouvimos críticas sobre alguns setores. Recen
temente, aconteceu um episódio, 'comandado por meia dúzia
de pessoas em São Paulo, que nos envergonha como Nação
Civilizada que somos e denigre a nossa imagem, inclusive no
exterior.
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Temos que ser implacáveis nas averiguações de responsa
bilidades e punir aqueles que determinaram a ocorrência des
sesfatos. Faço estas afirmações porque penso que todos temos
esse entendimento. Mas daí a procurar desmoralizar todos
os órgãos de segurança, todo o aparelho policial que existe
no Brasil, há uma distância muito grande.

Aqui se tentou, Sr. Presidente, mum primeiro momento,
esvaziar o papel das Forças Armadas na manutenção da or
dem, interna, quando para isto convocadas. Aqui se tentou
- e se tenta, periodicamente - esvaziar as atribuições da
Polícia Civil; aqui se tentou, através de um anteprojeto' por

•ocasião da Constituinte, acabar com a Polícia Militar. Perce
be-se até hoje uma ação orquestrada no Brasil na' séntido
de desmoralizar os órgãos encarregados da manutenção da
ordem.

Penso que os órgãos de segurança têm de estar sob rígido
controle. Os abusos devem ser reprimidos. Quem os cometeu
deve ser duramente punido. Mas, repito, daí a procurar des
moralizar os órgãos de segurança há uma distância muito gran~

de. Não concordamos cOm esse tipo de atitude. Não sei se
trata de manifestação revanchista, não sei que inspiração há'
por trás disso, mas a 'verdade é que' se percebe, em' vário"s '
Estados' dq Bràsil, môvimentos procurando especificamente'
desmoralizar a Polícia M~litar. '

Quero, nesta oportunidade, como gaúcho, prestar a mi
nha homenagem a uma instituição que é um dos orgulhos
do Rio Grande do Sul cuja história se confunde com a própria
história do meu E?tado nos últimos 160 anos: à Força 'Pública'
Militar do Rio Grande do Sul; a nossa briosa Brigada Militar.

Pois bem, Sr. Presidente, recentemente, para'reagir'a '
essa campanha que se faz hoje contra a Polícia Militar, os
comandantes da Polícia' Militar do Rio Grande do 'Sul, da
Polícia Militar de Santa Catarina e da Polícia Militar do Paraná
se reuniram' e redigiram um' manifesto intitulado "Carta de
Florianópolis", que mepe.rmito ler aqui; perdoe-me V. Ex'
se consumir alguns minutos.

"ENCONTRO DOS COMANDANTES GERAiS
DAS POLÍCIAS MILITARES

CARTA DE FLORIANÓPOLIS

A sociedade brasileira vive um histórico momento,'
caract~rizado por relevantes mudanças em nossa 1'eali~,

dade. Há uma ansiosa expectativa pela implementação·
denbvos valores, de novos métodos, processos e tecno
logias que proporcionem melhoria rlá qualidade de vida
do cidadão. .

O momento é de reflexão.
Exige eq'uilíbrio'e acurada análise das mudanças'

pretendidas, dos meios e formas' da sua realização e'
dos resultados q1!e possam advir. ,.,

Indaga-se: E preciso mudar tulio? O que deve ser'
mudado? O que não se precisa mudar?
, Nesse contexto oe reflexões,' insere-se, também,
a questão da segurança pública, qu'e se constitui numa
das principais preocupações do povo':

Por isso, os órgãos responsáveis, especialmente
as Polícias Militares dei sul do país, também refletindo
sobre esse problema, sentem-se no dever de esclarecer
a opinião pública sobre as ações nefastas, travestidas
de "mudanças sociais", desenvolvidas por determina
dos segmentos.

Para as Polícias Militares existem valores indispen
sáveis para assegurar uma adequada prestação de servi-

ço e a estabilidade das instituições, requisitos indispen
sáveis ao Estado de Direito e ao exercício da cidadania.

E novamente se indaga: a quem poderia interessar
um órgão policial sem hierarquia? Sem disciplina? Sem
mecanismos de controle da conduta e do comporta
mento de seus integrantes? Sem instrumentos eficazes
de punição e de autodepuração?
, Isso interessaria à sociedade? Ao cidadão de bem?
Aqueles que desejam mudanças para melhor?

Certamente, não!
As Polícias Militares dos Estados de Santa Cata

rina; Paraná e Rio Grande do Sul, também compro·
metIdas com o processo de mudança social, manifestam
as seguintes posições:

1. A questão da criminalidade e da violência não
está afeta somente ao sistema policial, mas envolve
todo o Poder Público e a sociedade em geral;

2. O combate às causas da criminalidade e da
violência está estreitamente ligado ao estabelecimento

. de políticas públicas, a nível federal, estádual e muni
cipal, destinadas a atender as necessidades básicas da
comunidade (saúde, educação, alimentação,haqita
ção, emprego etc.);

3. A atuaçào contra oS efeitos da crin'linalidade
e dá violência implica, além da ação das Polícias Milita
res, a atualização da legislação penal e processual pe
nal, a melhoria da investigação criminal, a agilização
'da prestação jurisdicional e a modernização do sistema
prisional brasileiro; ,
, '4. É preCiso prioritat a Segúrançá Pública na alo

.ca9âo dt? récursos 'finincéiros, 'de forma compatível às
,~spirações, da s~ciedade (hoje' il segurança estâ entre'
~sduas principais preocupações sociais); e ,',

5. Indispensável se faz o tesgate e fortalecimento
dos valores m.orais e éticos, através das inStânCias de
,controle informal da sociedade: tais como a família,
a. escola, a religião, a .imprensa, os clubes de serviços
etc., como fatores de ,desestímulo ao comportamento
anti-social. ,

Assim, a sociedade civil organizada deve estar'aler- '
tà permanentemente para "propostas de mudanças"
orientadas por :posições radiC~is" ideológicas, càsuís~
ti,ca~ e com interesses corp()rativistas, ~isando. enfra
quecer a capacidade de resposta do aparelho estatal
ao crescimento da violência e da criminalidade.

. Dessa forma, é preciso manter e acreditar em pos
, ~ulados,básicos, corri os quais as Polícias Militares estão
, cOlpprometida.s~ tais 'como o pr~ndpio da a.utoridade,

o respeito à lei, à hierarquia, à disciplina e áo uso
limitado da força a serviço do direito e da justiça, p~is
estes são, efetivamente, instrumentos de defesa da so
Ciedade.

Enfim, as Polícias Militares dos Estados de Santa
C!ltarina, PâranáeRio Grande do Sul; orientadas pelos
princípios elencados, predispõem-se a atuar incansa
velmente no controle da violência e da criminalidade,
contando com o apoio das comunidades a que servem,
somando, esforços, ,1]-a busca dos objetivos comuns e
na expectativa de, juntos, contribuírem para a constru
ção de um Últuro melhor à nossa população."

Sr. Presidente, que conste na íntegra, como parte inte
grante do meu pronunciamento, este manifesto. Quero dizer
a V. Ex' que jamais endossaria um ato de arbitrariedade como
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esse pratiêado recentemente em São Paulo, que denigre qual
quer instituição e o nosso próprio País. Mas que não se venha
com fatos isolados procurar, através da falsidade, da generali
zação, influ!r na estrutura dos nossos órgãos de defesa da
sociedade. E em nome disso que luto. Temos que melhorar
a nossa Polícia Civil; temos que melhorar a nossa Polícia
Militar. Mas a forma de fazê-lo é dando-lhes as condições
expostas neste manifesto.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
impossibilitada de me pronunciar na tarde de ontem sobre
o Dia do Servidor Público, não poderia deixar de fazê-lo
hoje, considerando a importância do evento.

Está claro que a ampla maioria da população brasileira
tem uma relação intrínseca com o funcionalismo público, atra
vés da oferta e prestação de serviços. A população, dadas
as condições por que passa o nosso País, dado o extremo
arrocho salarial, a baixa renda familiar, que não garante nem
mesmo a sua sobrevivência, jamais teria acesso a determinados
serviços, se não fossem oferecidos pelo setor público.

Portanto, quero registrar ci Dia do Servidor Público e,
acima de tudo, ressaltar o papel que esses trabalhadores pres
tam à comunidade, principalmente aos setores mais carentes,
recordando o slogan dos professores da rede oficial de ensino,
no seu dia: "Há muito por que lutar, nada a comemorar".
Os salários são aviltantes; as condições de trabalho, para al
guns, de extrema precariedade.

Sr. Presidente, quero também me solidarizar com os fun
cionários da agência do Banco do Brasil da Universidade Fede
ral do Ceará, que há duas horas tiveram a agência invadida
por assaltantes e suas vidas ameaçadas. São estas as condições
de trabalho a eles oferecidas, inclusive em setores em que
lidam com recursos que não lhes pertencem e que deveriam
atender à coletividade: de absoluta falta de segurança.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que há, neste momento,
uma profunda preocupação entre os servidores. Em que pesem
as promessas de isonomia salarial e outras, a sua sitl,lação
ainda é de extrema gravidade.

Quero registrar, inclusive, que, mesmo no âmbito das
universidades, professores de nível superior recebem como
salário-base valor inferior ao mínimo definido constitucional
mente. Esta situação, a meu ver, tem uma conotação mais
profunda, na medida em que milhões foram às ruas para debe
lar a corrupção no serviço público. O gesto legítimo do povo
foi referendado por esta Casa, que afastou um Presidente
que denegria o cargo de dirigente maior da Nação. E, apesar
disso, Parece ser de apatia e morosidade a situação, hoje,
neste País.

Em audiência, ontem, com o representante da Secretaria
de Planejamento, Dr. Magalhães, dizia-nos S. S~ que o setor
público foi quase totalmente desmantelado, nesses últimos
anos. É quase impossível atender às reivindicações mínimas
dos funcionários públicos, inclusive dos professores do Distrito
Federal, que se utilizam, mais uma vez, do recurso da greve,
pela impossibilidade de continuarem na missão de bem ensinar
com os salários aviltantes que recebem.

Queria apenas dizer, nesses minutos restantes, que não
basta o atual Governo fazer reformas estruturais, que não
reformam absolutamente nada, ou uma reforma fiscal, que,
longe de resolver os problemas do povo, aponta para a criação
de mais impostos. Não está aí a solução para a dramática
situação em que vive nosso povo. Ou o Governo joga com

a realidade que está enfrentando, abrindo espaços para o
debate público, ou não chegará ao fim a que se propõe.

Por outro lado, penso que os setores que hoje se utilizam
do recurso da greve não podem se satisfazer apenas com este
instrumento de reivindicação. Apesar de ser um recurso im
portante, na medida em que se fecha no âmbito de uma única
categoria, não favorece o amplo movimento de defesa do
patrimônio público: a luta contra a privatização, a luta pelo
não-pagamento da dívida externa, a luta para que o Estado
cumpra seu papel de fomentador de políticas sociais, exigindo,
inclusive, que a Justiça se posicione favoravelmente à liberação
do Finsocial, visando ao atendimento das necessidades do
nosso povo, o que não acontece com o setor privado, que
sempre tem se beneficiado.

Sr. Presidente, quero deixar aqui um alerta: no setor
privado, o capital sempre foi bem remunerado neste País.
O que não é bem remunerado é a força de trabalho, é a
intelectualidade, são aqueles que servem ao povo.

Lamento profundamente o fato de um entidade represen
tativa de setores do ensino privado ter se dirigido da maneira
como se dirigiu aos Deputados que se manifestaram, nesta
Casa, favoravelmente à gestão pública. Entendemos que deve
haver, cada vez mais, a gestão de muitos no destino da maioria.
Tem que haver a interferência do povo, seja nas escolas,
seja nas Assembléias, seja na Câmara dos Deputados, seja
em qualquer nível. A relação democrática e a decisão real
mente consciente do nosso povo organizado, em movimento,
é que poderão alterar a situação do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a pala
vra o nobre Deputado Lourival Freitas.

o SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, também gostaria de prestar,
nesta oportunidade, a homenagem que não pude fazer ontem,
Dia do Servidor Público, a essa categoria que foi terrivelmente
massacrada, desprestigiada e, acima de tudo, jogada contra
a opinião pública nesses últimos anos. O servidor público,
de Norte a Sul dó País, presta à população um serviço impor
tantíssimo, que não tem sido devidamente reconhecido.

SI. Presidente, gostaria de manifestar a minha profunda
solidariedade a esses trabalhadores pela sua luta, pela sua
determinação, pela sua dedicação, principalmente durante o
Governo Collor de Mello, que tratou o funcionalismo público
com total desrespeito e levou a categoria a um insuportável
achatamento salarial.

Não cabe aqui analisar detalhadamente a situação do
funcionalismo público, de desmotivação, de desprestigiamen
to. Mas entendo que o funcionalismo público merece do atual
Governo, que veio com o espírito de renovação, de morali
zação, um tratamento diferente. Este Governo tem a obriga
ção de resgatar o valor e o prestígio, da categoria.

E não poderia esquecer-me dos funcionários públicos do
meu Estado, o Amapá. Com a transformação do Território
do Amapá em Estado da Federa~ão,aqueles servidores foram
submetidos ao Regime Jurídico Unico, e aí surgiram inúmeras
irregularidades, que merecem toda a atenção do Ministro Wal
ter Barelli, a quem está sobordinada a Secretaria da Adminis
tração Federal. Recebemos vários pedidos de esclarecimento
de situações obscuras que surgiram após um conluio do Gover
nador do Estado com os secretários e administradores passa
dos, num total desrespeito aos servidores públicos federais
que exerciam as suas atividades no Território Federal do Ama
pá e que estão à disposição do Estado do Amapá.
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Portanto, Sr. Presidente, aqui fica minha manifestação
de apoio e de solidariedade a esses servidores e o meu compro
misso de estar com eles, lado a lado, para que recuperem
o prestígio e a dignidade perante a Nação brasileira.

Era o que tinha a dizer.

o SR. VITAL DO REGO (PDT - PB) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, do dia 29 do mês passado até esta
data, a Câmara dos Deputados viveu momentos de profundas
contradições.

Aqui tivemos, SI. Presidente, como registro mais doloro
so, o desaparecimento de Ulysses Guimaráes, nosso Doutor
Ulysses, cujo corpo foi arrebatado pelo mar, que dele se fez
sepultura, talvez para resgatar o grande "Guardião da Demo
cracia" de tantas injustiças que lhe foram feitas na Terra.
Diríamos bem se a esta Casa do Parlamento passássemos a
chamar de "Casa de Ulysses Guimarães"!

Mas, Sr. Presidente, outros fatos marcantes, dentro das
divergências próprias da vida, temos vivido, desde o meu
Estado, no correr deste lapso de pouco mais de 29 dias. Inclu
sive sobre um, em particular, tenho a obrigação de dissertar
neste momento. Esperei, por questões de ética, que o meu
partido, o Partido Democrático Trabalhista, fizesse sua espe
rada reunião da Executiva Nacional, o que aconteceu, em
oportunidade memorável, na tarde de ontem.

Estivemos juntos, Deputados, Senadores, Prefeitos elei
tos, Governadores de Estado e o Governador Leonel Brizola,
que é o líder maior da nossa agremiação, a síntese absoluta
mente inquestionável de toda a história da democracia e da
luta contra a ditadura no Brasil.

Pois bem, SI. Presidente, por que esperava essa reunião
de ontem? Porque só então deveria estar aqui com a voz
da Paraíba, para resgatar, sem favores e por irrecusável justiça
a imagem de um companheiro, de um fraterno amigo, de
um vertical conterrâneo, de um Parlamentar da mais alta digni
dade e credibilidade dentro e fora das fronteiras paraibanas,
o Deputado Francisco Evangelista.

Sr. Presidente, na nervosa e épica sessão do dia 29 de
outubro foi anunciada, pelo meu querido companheiro e Lí
der, Deputado Éden Pedroso, a exclusão do Deputado Fran
cisco Evangelista dos quadros do Partido Democrático Traba
lhista, o nosso partido. E, naquele instante, não podia falar,
por óbice regimental. Por isso, só agora o faço. Sem a preocu
pação do magistério, sem a presunção da cátedra, mas com
o convencimento de todos os sentimentos e de toda a razão.
O Deputado Francisco Evangelista, por conta de dissensões
de caráter doutrinário, em virtude, aqui e ali, de divergências
com a orientação do comando do nosso partido, tinha, efetiva
mente, algumas vezes, posição desconfortável com a sua pró
pria bancada. Mas nem por isso, em instante algum, qualquer
que tenha sido a sua conduta, o seu comportamento, a sua
ação, seu comportamento não lhe mitigou, não lhe subtraiu,
não lhe reduziu os pendores de homem íntegro e de imaculado
comportamento, enquanto cidadão e político.

No dia 29 não tive a oportunidade, nem aquele momento
era propício, repito, de afirmar a solidariedade paraibana ao
grande e sobranceiro imaculado cavalheiro, ao cidadão de
virtudes excelsas, que é Francisc<,? Evangelista. Não, aquele
momento do anúncio, pelo Líder Eden Pedroso, da sua exclu
são do Partido Democrático Trabalhista, não era o momento
exato para manifestarmos nossas razões paraibanas irmanadas
suprapartidariamente à figura absolutamente retilínea do cida
dão e político Francisco Evangelista. O que sobreleva, SI.
Presidente, é saber que o companheiro, antes mesmo de ex-

cluído, já havia sentido que não devia permanecer no ninho
do Partido Democrático Trabalhista, por isso que já houvera
pedido desligamento dos seus quadros, para estar diante da
sua própria idéia, diante da sua própria doutrina, afirmando,
como sempre fez, sua conduta ética absolutamente irrepreen
sível.

Sr. Presidente, pronuncio estas palavras sem embargos
da orientação partidária, mas sem perda da visão real do
que envolveu o Deputado Francisco Evagelista nesse emara
nhado que culminou, segundo entendo, com violenta e abrup
ta injustiça. São quase inesgotáveis os relevantes serviços que
o Deputado Francisco Evangelista prestou na Paraíba ao PDT.
S. Ex~ descobriu, criou, disseminou o próprio PDT por todo
o Estado, a partir de 1990. Malgrado ligações pessoais e até
familiares com altos dignitários do Governo afastado, do Go
verno do Presidente sob censura congressual, sempre soube
ser ele próprio, preservando o credo de sua fecunda vida
pública. Enquanto lhe foi possível, esteve conosco. Quando
não mais pôde fazê-lo, pediu, em candente documento, para
.deixar o partido. E o partido, em vez de aceitar sua impetra
ção, entendeu que deveria excluí-lo, sendo que esta exclusão
não trouxe, na Paraíba, desmerecimento algum a respeito
de tudo aquilo que seus companheiros e seus adversários sa
bem de sua conduta, como cidadão e como político.

Tenho a saudade de Francisco Evangelista, do seu compa
nheirismo no seio da bancada do PDT. Com certeza, ele não
deslustrou, com a sua passagem em nosso meio, o nosso de
sempenho integrado, a nossa luta de vanguarda pela restau
ração integral da verdade democrática e da liberdade pública
no Brasil.

Sr. Presidente, que Francisco Evangelista, onde quer que
esteja, qualquer que seja seu partido, possa voltar, a qualquer
tempo, ao PDT. Ele honrará a agremiação, porque, antes
de tudo, é um cidadão sem nódoas e sem desvãos, digno
do nosso aplauso e da nossa solidariedade.

o SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, somente
hoje, 17 dias depois do desaparecimento do Deputado Ulysses
Guimarães, após conter minha eIJ,loçáo, venho a esta tribuna
prestar uma homenagem à memória de S. Ex~

Ulysses era marcado por várias características. Tinha
grande amor pela política, conforme ele mesmo afirmava;
amor por sua esposa, D. Mora; amor pela própria vida, que
soube viver com intensidade nos pequenos momentos, nos
pequenos prazeres; amor pelo mar, que acabou tragando-o;
amor à palavra, à qual dava um carinho e uma atenção espe
cial. Trabalhava, elaborava e cultuava a palavra.

Homem erudito, afável, atencioso, corajoso, pretencioso,
não fez da busca da riqueza a sua principal meta, seu caminho,
a direção de sua vida. Sempre trabalhou em grupo e nunca
foi realmente solitário. Como político, perseguiu tenazmente
a democracia, lutou permanentemente para tirar o Brasil do
autoritarismo e levá-lo à democracia e, depois, para garantir
essa democracia. Lutou pela liberdade, pela justiça, pela cida
dania, com uma fé inabalável em nosso País e no povo brasi
leiro. Soube, como poucos, recomeçar.

Teve, evidentemente, muitos insucessos ao longo do seu
caminhar, mas depois de um insucesso, passado um pequeno
período de abatimento, logo encontrava forças para se colocar
novamente de pé e continuar lutando.

Pouco antes do seu desaparecimento, depois de uma ci
rurgia, todos nós ficamos espantados com a imensa vitalidade,



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 30 23789

com a alegria, com o vigor com que voltou à cena política,
com que voltou à luta. .

Soube refazer os seus caminhos, soube recuar, soube re
conhecer os seus erros. Ele, que passou toda a sua vida avalian
do, pesando forças para escolher o melhor caminho, ao que
tudo indica não soube escolher um caminho para retomar
a São Paulo, naquele fatídico dia, o que lhe custou a vida.

Ainda recentemente, alguém, numa n;flexão a respeito
de Ulysses, me dizia que o seu desaparecimento estava de
acordo com a sua pessoa, pois os heróis não morrem; desapa
recem. Realmente, Ulysses Guimarães apenas desapareceu.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Pronuncia
o seguinte discurS<?) - Sr. Presidente, S...s e Srs. Deputados,
após a CPI, o processo de impeachment, a tra~édia que matou
Ulysses Guimarães e Severo Gomes, em plena instalação do
novo Governo, todos fomos pagos pela extensão da miséria
a que chegou o País ao termos que nos confrontar com uma
fábrica de extermínio em São Paulo e com a emergência de
uma África do Sul no Rio de Janeiro.

Diante da chacina do Carandiru e da tensão criada em
tomo de uma reação antidiscriminatória batizada de "arras
tão", temos que reconhecer o evidente descompasso entre
a ordem política e seus efeitos econômicos e sociais.

Infelizmente, o Governo do Sr. Vice-Presidente em exer
cício Itamar Franco, empossado e composto pelas forças políti
cas que tão bem se houveram no processo de afastamento
do Sr. Fernando Collor de Mello, está se demonstrando tribu
tário da falta de consenso real sobre as prioridades urgentes
a serem assumidas por todas as forças políticas, o que implica
abdicar das prioridades próprias a cada uma. É impossível
viabilizar uma política econômica que garanta a capacidade
de investimento do Governo e das empresas sem submetê-la
a objetivos gerais e metas de curto, médio e longo prazos.

A definição de políticas públicas prioritárias é inadiável.
Não pode esperar o resultado do plebiscito, não deve estar
submetida a especulações sobre antecipação ou não da revisão
constitucional, e muito menos sobre sistema de governo, refor
ma partidária e eleitoral, quando deveríamos estar discutindo
políticas para a recuperação do nível de emprego e para a
realização de um programa de urgência nas áreas de educação
e saúde.

Sei que há uma série de pendências políticas desde 1988.
Foram elas que desencadearam o movimento pela antecipação
da revisão constitucional no dia seguinte ao da promulgação
da nova Constituição. Até quando continuaremos a não en
frentar a crise econômica e a enganar a todos com a falácia
de que qualquer solução envolve mudanças constitucionais?
Até quando adiaremos a decisão sobre uma política de ciência
e tecnologia adequada à inserção do País numa ordem interna
cional de produção monopolizada que pressiona no sentido
de abdicarmos do acesso à tecnologia nas áreas de informática,
biotecnologia, química fina e fármacos?

O noticiário destaca, nas palavras do Líder do Governo
na Cãmara, Deputado Roberto Freire, a possibilidade de o
Presidente em exercício, caso seja aprovado o parlamenta
rismo em abril, pode vir a renunciar em prol da implantação
imediata da nova forma de governo, convocando, inclusive,
eleições gerais. Se há alguma vantagem nesse desapego ao
cargo ela está em colocar na ordem do dia a premência de
uma sintonia entre o poder político e as respostas econômicas
e sociais que ele deve dar. Manter-se em compasso de espera
até 1994ou aguardar outubro de 1993 e a revisão constitucional

assume cada vez mais um sentido de irresponsabilidade políti
ca. Estão longe demais. Daí as propostas de antecipação que
estão surgindo. Agora, o Presidente em exercício Itamar Fran
co e o Líder do Governo aventam a data de abril de 1993.
E até lá?

É bom lembrar que tivemos uma Constituinte de ano
e meio que mobilizou a Nação pela definição de regras políticas
mínimas que permitissem o enfrentamento da crise econômica
e do apartheid social gerado por ela. Dois anos depois, eleições
presidenciais e dois anos de desmandos e delinqüência no
próprio centro do poder público. Encerrados os trabalhos
e os desdobramentos imediatos da CPI, tivemos a renovação
das Cãmaras de Vereadores e das Administrações Municipais.
Teremos ainda o segundo turno para as Prefeituras das princi
pais cidades. No calendário, ainda, um plebicito para abril.
A simples listagem da agenda política é esgotante.

O Governo Itamar Franco deve governar. Tem toda a
credibilidade, calcada numa expectativa favorável de enfrenta
mento imediato da crise. É extremamente perigosa não aten
tar para os sinais de esgotamento da paciência civil. No próprio
processo de impeacbment, a pressão popular foi tão efetiva
porque se mobilizou pelo sentimento generalizado de urgên
cia. Quantos não ouvimos, em campanha nos Estados, que
ou o Presidente Fernando Collor saía ou seria tirado a tapas?
Ou, noutra versão: ou aprovam a autorização para processar
e afastar o Presidente, ou nenhum Governo conseguirá contro
lar a desobediência civil no pagamento de tributos e a dissemi
nação de "arrastões".

Insisto na definição imediata de políticas públicas. Defini
ção conseqüente, que exija a adaptação progressiva da política
econômica. O impacto que as prioridades de emprego, educa
ção e saúde podem provocar em termos de reativação econô
mica não foi estimado e, mais do que nunca, deve estar na
ordem do dia. Precisamos de uma agenda de superação do
apartheid social e econômico. A agenda política, excessiva
demais, significa perigosa dispersão, verdadeira fuga. Revisão
constitucional hoje é sinônimo de casuísmo político. Em abril
ou outubro será decretação oficial de falência do sistema políti
co, por incapacidade crônica de intervenção política sobre
a desintegração social que ameaça a própria integridade da
Nação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados presentes nas diferentes
dependências da Casa que compareçam imediatamente ao
plenário. Já alcançamos o quorum de 213 Srs. Deputados,
mas é necessário o quorum regimental de 252 Parlamentares
para iniciarmos a Ordem do Dia, com a votação de projeto
da mais alta importância. Houve acordo entre as Lideranças
para a votação desse projeto. Caso o quorum regimental seja
atingido, teremos condições de votá-lo ainda hoje.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nicias Ribeiro.

O SR. NICIAS RmEIRO (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S...s e Srs. Deputados, a Casa
constituiu uma Comissão Especial para discutir as legislações
eleitoral e partidária. Acho correta a atitude da Casa, até
porque essas legislações, no nosso entendimento, precisam,
urgentemente, de definição e reformulação.

Todavia, quando se fala sobre reestudo e reformulação
em termos conclusivos, da legislação eleitoral e partidária,
entendemos que esta Casa precisa fazer uma reavaliação pro
funda da situação em que se encontra a Justiça Eleitoral neste
País. •
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Não se pode continuar corno está. Afinal, o Tribunal
Superior Eleitoral decidiu sobre candidaturas na eleição muni
cipal de 3 de outubro exatamente no dia 2, ou seja, na véspera,
deixando urna série de assuntos para tratar após a eleição,
isto é, depois de o candidato ter ganho ou perdido no voto.

No Pará, meu Estado, juízes eleitorais de vários municí
pios, por serem, corno os chamamos, juízes de clínica geral,
desconhecem a legislação pertinente; outros entendem que,
por ganharem pouco ou quase nada, não têm por que se
dedicarem à questão e decidem à revelia da própria legislação.
No Município de Tucuruí, por exemplo, o Cartório Eleitoral
cometeu toda a sorte de corrupção, entendendo que estava
fazendo um favor à Justiça Eleitoral do País. Na verdade,
no Pará existe um amontoado de juízes despreparados, ou
preguiçosos, que não querem estudar a matéria. Se se recorre
a Tribunal, este, de maneira muitas vezes açodada, decide
sem respeitar os direitos eleitorais.

Entendo, portanto, que esta Casa tem que buscar urna
solução para a Justiça Eleitoral, de maneira que ela se torne
mais especializada, e principalmente independente, tendo seus
próprios juízes - juízes preparados, dedicados à questão elei
toral.

Diria a alguns que talvez contestem a minha proposta
com a tese de que a Justiça Eleitoral só trabalha de eleição
em eleição que se esquecem esses ilustres cidadãos de que,
antigamente, no Brasil, havia apenas dois partidos: a Arena
e o MDB. Atualmente, passam de meia centena os partidos,
que fazem convenções, que têm todo um processo partidário.
E, logicamente, todas essas questões são da responsabilidade
da Justiça Eleitoral.

E, mais: no passado, as eleições se realizavam de quatro
em quatro anos. Atualmente, ternos eleições a cada ano, prati
camente. Este ano tivemos eleições municipais; no próximo
teremos o plebiscito sobre o sistema de governo, parlamen
tarismo ou presidencialismo, e sobre forma de governo, mo
narquia ou república; em 1994, teremos novamente eleições
para deputado estadual, deputado federal, para daus cadeiras
de Senador, Governador de Estado e também para Presidente
da República.

Urge, pois, Sr. Presidente, ilustres Srs. Parlamentares,
que reflitamos sobre a Justiça Eleitoral e encontremos meios
de pelo menos o Tribunal Superior Eleitoral e os egrégios
Tribunais Regionais Eleitorais poderem ter independência fi
nanceira e administrativa. Não é possível um tribunal eleitoral
usar juízes emprestados de outros tribunais. Nessas condições,
obviamente, o juiz dará atenção ao seu tribunal de origem,
e apenas nas horas vagas se dedicará à Justiça Eleitoral.

Faço este alerta à Casa, nesta oportunidade: precisamos
encontrar urna solução para a Justiça Eleitoral do país, tornan
do-a urna justiça independente, com juízes próprios e, certa
mente, especializados em Direito Eleitoral.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
congratulo-me com o Ministro dfl Justiça, o nobre Senador
Maurício Corrêa, pela feliz escolha do Delegado Amaury Apa
recido Galdino para a Secretaria da Polícia Federal.

As atribuições da Polícia Federal são as mais abrangentes,
e a presença do Delegado Galdino à frent~~aquele import,ante
organismo dá-nos a certeza de que a PolICia Federal esta em
maõs hábeis e firmes.

Em ocasiões anteriores, tive oportunidade de constatar
a grande habilidade e a sensatez do Delegado Galdino no
trato de questões pertinentes às reservas indígenas do Estado
de Roraima.

Homem de diálogo e de profundo sentimento democrá
tico, sabe que a função policial existe para resolver os conflitos,
e não para criá-los. Sabe corno procurar o entendimento entre
as partes e sabe ser prudente.

No Estado de Roraima já tive a oportunidade de verificar
a interferência direta do Delegado Galdino em graves proble
mas pertinentes à questão indígena, nos quais agiu com grande
maturidade e equilíbrio para encontrar a solução dos conflitos
de interesses.

Agora mesmo o Delegado Amaury Galdino empenha-se
vivamente na solução de problemas na fronteira do Brasil
com o Peru, para evitar que a criação de urna imensa reserva
indígena, correspondente a 8 milhões de hectares daquela
região, venha a gerar um clima de revolta em três municípios
do norte do Estado do Amazonas.

Com inteira razão, o Governador Gilberto Mestrinho
não aceita a expulsão dos habitantes de Benjamim Cosntant,
Atalaia do Norte de Tabatinga, na fronteira com o Peru,
e é preciso encontrar-se um denominador comum capaz de
atender aos interesses daqueles municípios, cujos prefeitos,
aflitos, estão agora em Brasília, procurando solucionar o pro
blema.

Estou certo de que o Delegado Amaury Aparecido Galdi
no, com sua larga experiência e sabedoria, haverá de inter
pretar bem a vontade popular daquela região e haverá de
emprestar concurso inestimável ao equilíbrio da sociedade,
evitando os exageros e radicalismos que lamentavelmente
ocorrem no desempenho da função policial, dando-nos a certe
za de que a força do· direito estará sempre acima do direito
da força.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PDC - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'S e Srs. Depu
tados, há certas normas legais que têm efeito exatamente
contrário ao pretendido pelo legislador, corno é o caso da
consubstanciada no § 19 do art. 26 da Lei n" 5.692, de 11
de agosto de 1971 (Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino
de 19 e 2" Graus).

De fato, o referido dispositivo estabelece que os exames
do Ensino Supletivo ao nível de conclusão de 19 grau são
reservados aos maiores de 18 anos e, ao nível de 29 grau,
aos maiores de 21 anos de idade.

É de ressaltar ainda que, em concordância com o precei
tuado no caput do art. 26 do mesmo diploma legal, as faixas
etárias para ingresso no Ensino Supletivo de 1" e 2" graus
são, respectivamente, de 14 e 18 anos.

Não há qualquer reparo a ser aposto quanto a essas idades
para ingresso no Ensino Supletivo. Entretanto, corno a expe
riência tem demonstrado, à saciedade, merecem alteração os
limites de idade fixados para os exames de conclusão de 19

e 29 graus, a saber, de 18 e 21 anos, respectivamente.
Acho que não deve haver limite de idade para aqueles

que querem estudar.
Na verdade, fazendo coro com a maioria dos especialistas

em educação, nesse último caso não deve haver qualquer
restrição de idade, pois, do contrário, corno, aliás, vem ocor
rendo, são muitos os prejuízos sofridos pelos alunos dos cursos
supletivos.
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É preciso ressaltar que os estudantes vinculados ao Ensino
Supletivo são, o mais das vezes, pessoas carentes, que, à época
própria, não tiveram condições de freqüentar o ensino regular.

Pois bem. Se um aluno com 14 anos de idade matricula-se
no Ensino Supletivo de 19 grau, não há razão para que tenha
de permanecer no curso por 4 anos, até que complete 18
anos. Igualmente, no 29 grau, onde ingressa com 18 anos,
por que terá de ficar até completar 21 anos de idade?

Ora, na condição de curso de suprimento, o Ensino Suple
tivo não deve reter o aluno por 3 ou 4 anos, quando pode
ele concluir o 19 e o 29 graus em prazo muito menor, com
a assistência, inclusive, dos meios de comunicação social, como
é o consagrado caso da televisão.

Dessa forma, preparamos projeto de lei alterando a reda
ção do § 1°, do art. 26, da Lei n9 5.692, de 11 de agosto
de 1971, eliminando os reportados limites de idade.

E, desta tribuna, apelamos para os ilustres membros desta
Casa no sentido de que apóiem a iniciativa.

PROJETO DE LEIA QUE SE REFERE O ORA
DOR:

"PROJETO DE LEI W , DE 1992

(Do Sr. Leomar Quintanilha)

Introduz alterações no art. 26, da Lei n9 5.692; .
de 11 de agosto de 1971 - Diretrizes e Bases para
o Ensino de I' e 29 graus.

O Congresso Nacional decreta: .
Art. I' O § 19 do art. 26, da Lei n' 5.692, de 11 de

agosto de 1971, passa a viger com a seguinte redação: ..

"Art. 26. . , .
§ l' . Os exames a que se refere este artigo deve-'

rão realizar-se ao nível de conclusão do ensino de .1'
e 2' graus, independentemente de limite de idade, ob
servadas as faixas etárias de ingresso previstas no art.
27.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, aos

Justificação

Em concordância com as disposições consubstanCiadas
no § 19 , do art. 26, da Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino
de l' e 2' graus (Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971),
os exames do ensino supletivo ao nível de conclusão de I'
grau serão consagrados aos maiores de 18 anos, e ao nível
de 2' grau, aos maiores de 21 anos de idade. .

Aliás, consoante o preceituado no caput do art. 27 desse
diploma legal, as faixas etárias para ingresso no ensino de
l' grau e no de 2' grau são, respectivamente, de 14 e 18
anos.

Nada temos a opor quanto a referidas idades para ingresso
no Ensino Supletivo. O que merece reparos, a nosso ver,
são os limites indicados para os exames de conclusão de 1\
e 2' graus, de 18 e 21 anos, respectivamente.

Temos para nós que, nesse último caso, não deve haver
qualquer imposição de limite de idade, pois, como vem a
experiência demostrando, são muitos os prejuízos sofridos
pelos alunos dos cursos supletivos.

É que, como se sabe, os alunos do Ensino Supletivo
são, usualmente, pessoas carentes e que, na época própria,
não tiveram condições de freqüentar o ensino regular.

Ora, se, por hipótese, um aluno matricula-se no Ensino
Supletivo de 19 grau aos 14 anos de idade, por que terá de
permanecer 4 anos no curso, até completar 18 anos? Da mesma
forma, no 2' grau, onde ingressa com 18 anos, por que terá
de ficar até completar 21 anos de idade?

Em verdade, o Ensino Supletivo foi instituído para pro
porcionar instrução a quem não teve essa oportunidade ante
riormente.

. Assim, essa modalidade de ensino, que implica em curso
de suprimento, não deve reter o aluno por 3 ou 4 anos, quando
pode ele concluir o I' e o 2' graus em muito menos tempo,
inclusive com o auxílio dos meios de comunicação social, como
é o casada televisão.

Assim, para que o Ensino Supletivo efetivamente se cons
titua em uma linha mais aberta de escolarização, cuja crescente
autonomia funcional tende a influir, de forma decisiva, no
próprio ensino regular, e para os alunos efetivamente dele
se beneficiarem, preconizamos nova redação para o § 1', do
art. 26, eliminando os limites de idade neles indicado.

Por todo o exposto, temos plena convicção de que a
iniciativa haverá de merecer acolhimento.

Saladas Sessões, aos
Deputado Leomar Quintanilha"

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna manifestar a mais viva expectativa de que possa
mos ter, em definitivo, uma solução para o Programa de Cré- .
dito Educativo, programa este que tem o maior alcance social,
embora em números não traduza quantitativo tão expressivo.

Sr. Presidente, trata-se de programa incompreensi
velmente relegado a um segundo plano até aqui. Não é possível
que; num País que precisa fazer da educação uma prioridade
máxima não apenas do Governo, mas da sociedade e da Na
ção, os estudantes enfrentem problemas de' toda ordem. Dis
cute-se neste País padrões de edificação,' e não padrões de
ensino e oportunidades de educação. Não é possível que jo
vens que, a duras penas, conseguem chegar a uma universi
dade, depois não possam frenqüentá-la. E uma utopia a uni
versidade pública e gratuita para todos ..

O que faremos com nossa juventude até que se solucione
o problema?

A maneira, Sr. Presidente, de compatibilizarmos o direito
ao acesso à educação, a democratização das oportunidádes'
com a estrutura universitária que temos aí é estabelecermos
um sistema de bolsas de estudo ou um ,sistema como o do
crédito educativo.

Por isso apresentei projeto de lei, há cerca de seis anos,
convertido, este ano, na Lei n' 8.436, que institucionaliza
o Programa de Crédito Educativo. Esta lei, porém, ainda
não foi regulamentada. O Ministro Eraldo Tinoco, no curto
período em que esteve à frente do Ministério da Educação,
baixou normas a respeito, faltando ainda a regulamentação
plena, principalmente do ponto de vista finànceiro, do progra
ma de custeio. Estivemos, por isso, em audiência com o novo
Ministro da Educação, Murílio Hingel, juntamente com o
Presidente da Comissão de Educação desta Casa, o colega
Deputado Celso Bernardi, e o Deputado Fetter Júnior, quan
do expusemos problemas relacionados ao Programa de Cré
dito Educativo que precisam ser solucionados de imediato.
Vinte mil estudantes, dentre os 85 mil que se inscreveram,
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no ano passado, em todo o Brasil, foram selecionados pela
Caixa Econômica Federal e pensaram estar com o crédito
educativo garantido. Contudo, até hoje a Caixa Econômica
Federal não assinou os contratos. A propósito, a justiça de
primeira instância já decidiu diversos mandad?s de segu.rança
impetrados por estudantes do Estado de Mmas GeraIs, do
meu Estado, o Rio Grande do Sul, e de outros estados, garan
tindo a eles a matrícula e coobrigando a Caixa Econômica
Federal e o MEC ao respectivo pagamento.

Fizemos um apelo ao novo Ministro da Educação e S.
Ex~ mostrou sensibilidade. Daí por que a nossa expectativa.
S. Ex~ confirmou informação que tínhamos tido uma semana
antes do Ministro Eraldo Tinoco de que efetivamente havia
sido acordado, jünto ao Ministro do Planejamento, Paulo
Haddad, o envio de um crédito suplementar, para esta Casa,
da ordem de 303 bilhões de cruzeiros, para resolver o problema
dos 20 mil estudantes ainda não atendidos pela Caixa Econô
mica Federal e também o problema do não-pagamento do
primeiro e segundo semestres dos outros 75 mil estudantes
que participaram do programa em anos anteriores.

Sr. Presidente, urge que essa medida seja tomada. On
tem, o Presidente da Comissão de Educação, Deputado Celso
Bernardi, esteve com o novo Ministro do Planejamento ~

foi informado de que efetivamente estão sendo tomadas proVI
dências nesse sentido, mas que, lamentavelmente, os funcio
nários da área orçamentária do Ministério estão em greve.
Ora, Sr. Presidente, daqui a pouco entrarão em greve também
os estudantes e as universidades de todo o País.

Urge uma solução. Se já está acordado o envio do crédito
suplementar, que o MEC autorize a Caixa Econômica Federal
a assinar os contratos. Enquanto a Caixa toma essa provi
dência, a greve dos funcionários ligados ao orçamento já terá
terminado, e certamente essa confirmação trará um alento
aos estudantes e às próprias universidades.

De outra parte, apelamos também para o Ministério da
Fazenda e para o Banco Central no sentido de que, juntamente
com o Ministério da Educação, complementem a regulamen
tação da Lei nº 8.436. O novo Ministro da Fazenda nos infor
mou que foi acordada com o Ministério do Planejamento
a ratificação da mensagem orçamentária no que diz respeito
ao MEC, incluindo recursos da ordem de um trilhão de cruzei
ros destinados ao Programa de Crédito Educativo no ano
que vem. Não serão suficientes, Sr. Presidente. Será necessária
a complementação prevista em lei, que precisa ser regula
mentada.

Concluindo, registro, de um lado, o apoio que recebemos
do novo Ministro da Educação, e, de outro, a expectativa
de que o Governo que aí está, do Presidente Itamar Franco,
assegure se não a solução imediata de todos os problemas
do País, pelo menos a de problemas menores.

Urge a solução imediata, porque já tarda, do problema
do crédito educativo.

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pela Liderança do PC do B,
quero comunicar que, na tarde de hoje, o Presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos da Bahia, companheiro Roque Assun
ção da Cruz, os Diretores Pascoal Carneiro e Ataildo Damas
ceno, o Vice-Presidente do Sinditextil da Bahia, Antônio Pa-

trício, e o Diretor do Dieese da Bahia, Luiz Moura, percor
reram alguns gabinetes desta Casa.

Esses líderes sindicais baianos estiveram em diversos Mi
nistérios, sobretudo no Ministério do Trabalho, conversando
a respeito da caótica situação em que se encontra o setor
metalúrgico no Estado da Bahia. Chamam a atenção para
o fato de que fábricas estão falindo e grande l}úmero de dispen
sas está sendo feito pelas que sobrevivem. E necessário, pois,
uma intervenção enérgica do Governo Central, com o objetivo
de dinamizar a vida econômica do nosso País, uma vez que
os trabalhadores são as principais vítimas dessa situação.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para dizer
que, na tarde de hoje, cerca de dez Deputados, entre os
quais o Deputado Waldir Pires, Vice-Presidente desta Casa,
a Deputada Jandira Feghali, o Deputado Sigmaringa Seixas,
o Deputado Marcelo Barbieri, o Deputado Jabes Ribeiro,
a Deputada Maria Laura e eu, estiveram no Ministério das
Relações Exteriores conversando com o Sr. Ministro Fernan
do Henrique Cardoso.

Expusemos a S. Ex~ nossas preocupações com um fato
absolutamente espantoso que se deu no final da semana passa
da. É que o Presidente dos Estados Unidos, George Bush,
sancionou uma lei aprovada pelo Parlamento americano, a
chamada Lei Torricelli, segundo a qual nenhuma empresa
subsidiária de companhia norte-americana, organizada em
qualquer lugar do mundo, pode estabelecer relação comercial
com a República de Cuba.

Isso significa, evidentemente, uma aberta intromissão do
Governo norte-americano nos negócios internos de todos os
países do mundo. É como se aqui no Brasil a Ford, empresa
subsidiária da Ford americima, organizada, porém, como em
presa brasileira, observandó as leis brasileiras, não pudesse
manter contato comercial com Cuba, porque o Governo ame
ricano não quer, independentemente de esta não ser a vontade
do Governo brasileiro.

Salientamos para o Sr. Ministro das Relações Exteriores
que tínhamos tomado conhecimento de que diversas nações
do mundo, entre as quais o Canadá, o México, a Argentina,
o Uruguai, bem como a Comunidade Européia, já haviam
se pronunciado contráriamente a essa lei absurda, a essa intro
missão indevida dos Estados Unidos nos seus negócios. Que
ríamos de S. Ex' a opinião do Governo brasileiro com relação
a essa lei. Ressaltamos o fato de o Governo do Canadá ter
distribuído nota segundo a qual toda e qualquer empresa orga
nizada no território canadense ficava submetida exclusiva
mente às leis canadenses, sob pena de a diretoria se ver amea
çada de prisão. Este o teor da nota expedida pelo Governo
canadense.

Sr. Presidente, ouvimos do Ministro das Relações Exte
riores do Brasil uma opinião que nos satisfez. S. Ex~ nos
apresentou uma nota que o Ministério divulgou na tarde de
ontem e que, no nosso entender, é positiva. Nela, o Governo
brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, de
monstra que está preocupado com a aprovação, nos Estados
Unidos, de uma lei que significa uma intromissão indevida
daquele país nos assuntos internos de diversas nações, em
particular do Brasil. Observa que o Governo brasileiro vai
examinar melhor o assunto, mas ressalta que nenhuma empre
sa organizada no Brasil poderá submeter-se a leis de qualquer
outro país do mundo, apenas às da própria Pátria brasileira.

Queremos saudar o Governo brasileiro por esta atitude,
que nos parece correta. Enquanto continuar seguindo uma
política de independência, especialmente em face da política
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hegemônica dos Estados Unidos, e continuar defendendo a
soberania brasileira, os interesses dos trabalhadores do nosso
País, merecerá o apoio de todos os democratas e de todos
os brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Jabes Ribeiro.

o SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, inicial
mente, gostaria de lamentar que até este momento esta Casa
não tenha conseguido o quorum mínimo necessário para po
dermos apreciar o Projeto de Lei n9 515, que instituiu a Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público.

Aproveitamos a oportunidade para pedir aos nossos cole
gas Parlamentares que estão em seus gabinetes que venham
ao plenário, porque faltam apenas 21 Parlamentares para que
tenhamos o quorum de 252 Deputados, o mínimo necessário
para apreciarmos essa matéria, que é resultado de um processo
de longa e exaustiva discussão. Foi feito um acordo entre
as Lideranças, e algumas emendas que envolvem questões
de mérito foram retiradas, para que possam ser reapresentadas
quando da discussão e votação do aludido projeto no Senado
Federal.

Estamos nos aproximando do quorum necessário, Sr. Pre
sidente, e por isto solicitamos a V. Ex' que convide os nossos
companheiros a virem ao plenário, para que possamos ainda
hoje apreciar essa matéria.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, secun
dando as palavras do ilustre Deputado Haroldo Lima, quero
pedir a transcrição nos Anais desta Casa do documento que
acabamos de entregar ao Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Ministro das Relações Exteriores de nosso País, em que trata
mos desse absurdo que é a sanção do Presidente Bush ao
chamado Projeto Torricelli, que amplia o embargo comercial
imposto a Cuba.

Quero dizer que o Governo brasileiro houve-se muito
bem ao divulgar nota em que afirma que é inadmissível aceitar
essa posição do governo norte-americano, porque atenta con
tra a soberania das demais nações do mundo.

Queremos, portanto, em nome do PSDB, que endossa
essa nota, aplaudir o Governo brasileiro por seu posiciona
mento expresso através das palavras do Sr. Ministro Fernando
Henrique Cardoso.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Exm9 Sr.
Senador Fernando Henrique Cardoso
Ministro das Relações Exteriores
Em Mãos

Brasília, 15 de outubro de 1992
Senhor Ministro,
O Congresso dos Estados Unidos da América do Norte

aprovou, recentemente, um projeto de lei, de iniciativa do
Deputado democrata Roberto Torricelli, que amplia o embar
go comercial imposto a Cuba pelo governo norte-americano.

O projeto, conhecido como "Cuban Democracy Act",
prevê, entre outras coisas, processos de ações cíveis e criminais
contra empresas subsidiárias de companhias americanas em
território europeu que mantenham relações comerciais com
Cuba e impõe restrições para a operação em portos americanos

de navios mercantes de outras nacionalidades que tenham
realizado operações em Cuba.

Esse instrumento legislativo representa uma clara viola
ção da liberdade de comércio e da autodeterminação dos po
vos, princípios básicos do direito internacional, reconhecidos
universalmente.

A sanção dessa lei pelo Presidente George Bush trará
preju{zos de cerca de US$ 500 milhões para os países da Comu
nidade Econômica Européia e representará o agravamento
da crise econômica cubana, em conseqüência do bloqueio
praticado pelos Estados Unidos.

Diante disso, os líderes partidários da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, abaixo assinados, apelam a V.
Ex' para que o Governo brasileiro, através da pronta ação
do Ministério das Relações Exteriores, manifeste de forma
enérgica sua posição contrária aos termos desse projeto de
lei, a exemplo do que já fizeram os parlamentos e governos
do México, Canadá, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai e
da Comunidade Econômica Européia e tome as medidas diplo
máticas e políticas necessárias junto ao Governo dos Estados
Unidos para tentar anular o referido diploma legal, que repre
senta uma brutal afronta aos mais elementares princípios do
direito internacional e da autodeterminação dos povos.

Respeitosamente,
Seguem-se assinaturas.

O SR. HILÁRIO BRAUN (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Caixa
Econômica Federal, instituição centenária com larga folha
de serviço prestado à comunidade, atuando no atendimento
dos segmentos sociais de maior carência (habitação, sanea
mento, infra-estrutura urbana, penhor, centralização das con
tas do FGTS, pagamento de seguro-desemprego e PIS, etc.)
vem sendo alvo de notícias nada lisonjeiras na mídia, e encon
tra-se em curso nesta Casa pedido de instauração de CPI
para investigar as suas operações.

Como é do conhecimento dos meus nobres companheiros,
desde que se iniciaram os trabalhos da CPI do impeachment
todas as instituições oficiais de crédito no âmbito federal passa
ram a ser visadas, porque se propalava que os dirigentes esta
riam usando recursos com destinação diversa da que lhe é
própria.

Diante dessas suspeitas, inúmeras averiguações foram de
flagradas, seja através do Tribunal de Contas da União (TCU),
seja pela Comissão Externa de Fiscalização dos Atos do Poder
Executivo desta Câmara dos Deputados, vários inquéritos na
Polícia Federal e apurações decorrentes da atuação firme da
Procuradoria-Geral da República.

Em face dessas várias apurações em andamento e porque
a verdadeira intenção do pedido da CPI da CEF, cuja iniCiativa
ocorreu antes do afastamento do Fernando Collor, era a de
barrar desmandos dos administradores, perde agora finalidade
a criação dessa CPI.

Por outro lado, como toda instituição bancária tem na
credibilidade o seu maior pilar de sustentação, torna-se evi
dente que a instauração dessa CPI só traria danos à imagem
da Caixa Econômica Federal, até porque conta já com a nova
administração, à frente da qual, nomeado pelo Presidente
Itamar, encontra-se um funcionário de carreira com mais de
25 anos de bons serviços prestados à CEF, com o firme propó
sito de recuperar a imagem e grandeza dessa instituição que
tanto ainda pode servir ao Brasil.

São estas, a meu ver, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
as considerações que devem ser sopesadas pelos membros
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das Comissões Permanentes, que serão ouvidos previamente
sobre a decisão de se instaurar ou não essa CPI da Caixa
Econômica Federal.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Faculdade
de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais com
pletou, na sexta-feira passada, 81 anos. Portanto, é uma insti
tuição quase centenária.

Quero, Sr. Presidente, fazer aqui um voto de congratu
lações àquela entidade. Ocupei, na Faculdade de Farmácia
da UFMG, todos os cargos possíveis, desde estagiário e moni
tor acadêmico - na época em que fui estudante de farmácia
- até o cargo maior da instituiçãú, o de diretor, no período
de 1975 a 1979.

Conheço profundamente essa instituição octogenária,
que tem prestado relevantes serviços a Minas Gerais e ao
Brasil.

Portanto, é justa a manifestação que faço no plenário
da Câmara dos Deputados. Peço à Mesa que registre nos
Anais da Casa o voto de congratulações à entidade, que tem
formado profissionais do mais alto nível nas áreas farmacêu
ticas e bioquímica, não apenas na área de medicamentos,
como também na de tecnologia dos alimentos. Talvez seja
uma das poucas instituições do País que tem curso de mestrado
em tecnologia de alimentos, uma área importantíssima para
o Brasil.

Deixo registrado o meu voto de louvor ao trabalho que
a Faculdade de Farmácia da UFMG vem realizando em Minas
Gerais e no Brasil, assim como aos profissionais da melhor
qualidade que tem diplomado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Nicias Ribeiro, pela ordem.

O SR. NÍCIAS RIBEIRO (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apesar de não termos atingido
o quorum necessário para início da Ordem do Dia e apresen
tação de proposições à Mesa, indago de V. Ex·, com todo
o respeito e acatamento, se me permite encaminhar, nesta
oportunidade, a minha proposição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência permite que V. Ex' apresenta a sua proposição.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, encaminho
à Mesa proposta de emenda à Constituição, respeitadas todas
as exigências constitucionais e regimentais, no sentido de que
seja acrescentado parágrafo único ao art. 29 da Constituição.
Esse artigo trata da Lei Orgânica dos Municípios brasileiros.
Lamentavelmente, há uma lacuna, já que não existe previsão
de tempo para que os novos Municípios que venham a ser
criados possam elaborar sua Lei Orgânica Municipal e promul
gá-la. A nossa Constituição preocupa-se apenas com a parte
referente às Disposições Transitórias, com os Municípios que
existiam à época da sua promulgação, precisamente no dia
5 de outubro de 1988, e os Constituintes, parece-me, não
se lembram de que ao longo do tempo seriam criados novos
Municípios que teriam prazo para que, após a sua instalação,
pudessem promulgar a Lei Orgânica Municipal.

Portanto, é esta a proposta que encaminhamos à Mesa,
para que seja devidamente processada, e a Casa, por inter
médio de suas Comissões, possa se pronunciar.

Era o que tinha a encaminhar à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Élio Dalla-Vecchia.

O SR. ÉLIO DALLA-VECCHIA (PDT - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, on
tem, 28 de outubro, foi o dia do Ser.vidor Público. Como
funcionário público, faço uma homenagem aos meus compa
nheiros, principalmente àqueles da Receita Federal do Estado
do Paraná, da qual viemos, desejando-lhes todo o sucesso
e desejando ainda que o Governo realmente reveja a situação
desses abnegados funcionários que vão atrás do dinheiro dos
sonegadores. Temos confiança neles e muito mais neste Go
verno que está instalando agora e que, com certeza, determi
nará uma fiscalização mais efetiva, séria e enérgica, para que
possamos trazer de volta aos cofres dilapidados .desta Nação
o que os sonegadores dele retiraram, inviabilizando os Minis
térios da Saúde, da Ação Social e tantos outros que precisam
de verbas para resolver os problemas da população brasileira,
principalmente daquela grande massa dos que vivem no sub
mundo do desemprego e da fome.

Sr. Presidente, se a União implementasse uma fiscali
zação eficaz e cobrasse dívida e cobrasse dívida ativa estocada
nas varas das diversas comunidades brasileiras, tenho certeza
absoluta de que não precisaríamos criar outro tributo, penali
zando cada vez mais o contribuinte brasileiro.

É preciso que o Governo e a Procuradoria-Geral da Repú
blica disponham de condições para executar essa cobrança.
Se os sonegadores e devedores remissos colaborassem com
a sua parte, não estaríamos na situação em que nos encon
tramos. Sr. Presidente, o caminho a ser trilhado é este, e
não o de novas tributações.

Agradeço a V. Ex' a oportunidade e espero que todo
funcionário público tenha esperança no novo Governo, que
oferecerá uma vida mais tranqüila aos abnegados servidores
tanto do Governo Federal quanto dos Governos Estadual
e Municipal.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, volto a
esta tribuna para manifestar o meu mais profundo repúdio
à maneira mentirosa, escamoteadora, parcial e infame com
que o Jornal Nacional, da Rede Globo, transmitiu, ontem,
notícia sobre a reunião da Comissão Executiva Nacional do
PDT com Deputados Federais, Senadores e Prefeitos do Parti
do, realizada no dia de ontem. Além de ter sido das mais
profícuas reuniões das quais participo, desde a fundação do
PDT, com discussões e debates amplos e democráticos trava
dos no mais elevado espírito de companheirismo, passamos
praticamente o dia inteiro analisando o momento político atual
e saímos convencidos de que precisamos, cada vez mais, prepa
rar o nosso partido para ser o grande instrumento das mudan
ças das reformas de base que a população brasileira tanto
necessita.

Verificamos, nas palavras do Dr. Waldir Pires e do Pro
fessor Darcy Ribeiro, como será interessante o amplo debate
que o PDT promoverá internamente, acerca do presidencia
lismo e do parlamentarismo. Aprofundamos nossas preocu
pações com a organização do PDT e confirmamos nossa posi
ção de independência frente ao Governo Itamar Franco, não
nos negando a dar sustentação à governabilidade, neste mo
mento de transição pelo qual passa o nosso País. Foi uma
reunião em que imperou a democracia interna, o respeito
e a admiração do grande Líder Leonel Brizola, cuja unidade
e coerência partidária todos os presentes testemunharam, co
mo parceiros de suas lutas e companheiros de sua abnegada
dedicação em favor do povo.
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Foi, portanto, uma reunião produtiva, transparente e afe
tiva. O Jornal Nacional, destacou o momento do pronuncia
mento do Sr. MarceIlo Alencar, que tentava trazer à baila
os problemas de suas divergências e os ataques pessoas ao
líder Leonel Brizola. O que fez o Jornal Nacional? Pinçou
esse discurso como a representação da divisão irremediável
do partido e a derrota de Brizola e de suas posições. Esse
jornal da rede de intrigas, que é a Rede Globo, tenta transfor
mar uma reunião profícua em rebelião de dissidentes. Filhos
dos favores da ditadura, inconformados com o crescimento
do PDT, atacam Brizola com mentiras e injúrias, na tentativa
de confundir a opinião pública. Mais uma vez, terão seus
objetivos levianos e grotestos ridicularizados pela verdade
que, com certeza, irá sobrepor-se a esse poder espúrio, infame
e delator.

Aviso aos poderosos donos dessa mídia: eles podem enga
nar alguns durante algum tempo, mas jamais irão enganar
a todos durante todo o tempo. O dia do acerto de contas
desse sistema, que é um verdadeiro monopólio de comuni
cações no Brasil, como a verdade está chegando, nesse dia,
esse castelo de vaidade e mentiras desmonorará, como os
castelos de areia, pois, na verdade, lhes faltam consistência
ideológica e credibilidade para se manter de pé, enganando
os inocentes durante muito mais tempo.

O SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, verilo
hoje a esta tribuna para fazer um retrospecto de minha recente
campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Creio ser
esta uma forma de encerrar minha participação naquela elei
ção, dando mais uma contribuição à sociedade brasileira, à
medida que trouxer subsídios para se avaliar a legislação eleito
ral do País, um dos principais fundamentos de qualquer demo
cracia.

Uma das experiências mais importantes que obtive como
resultado dessa campanha foi a constatação, na prática, de
que eleições majoritárias baseiam-se em um tripé fundamen
tal, formado pela estrutura partidária, pelos recursos finan
ceiros disponíveis e pelo espaço conquistado na mídia.

Tal constatação torna-se ainda mais evidente, quando
se refere a eleições em cidades como o Rio de Janeiro, com
mais de 7 milhões de habitantes e 4 milhões de eleitores.
Por melhor que seja o candidato, por mais honesto e bem
intencionadas que sejam suas propostas, por mais que elas
se coadunem com os verdadeiros interesse do povo, sem o
apoio desse tripé não há qualquer possibilidade de que logre
êxito em eleger-se.

No caso particular de minha campanha para Prefeito do
Rio, as dificuldades se avolumavam a cada dia. As significa
tivas distâncias físicas a serem percorridas em tempo exíguo,
os numerosos encontros com lideranças comunitárias, a neces
sidade de manter-se atualizado com respeito a todos os proble
mas vividos por essas comunidades, sem o auxílio de informa
ções importantes, compuseram um complexo de exigências
capaz de suplantar os limites da capacidade física individual
de muitos dos candidatos.

Sem o apoio de uma estrutura partidária bem coordenada
em cada comunidade, por melhor que fosse o candidato, difi
cilmente ele alcançaria o resultado almejado.

Resta, então, a recompensa por ter participado efetiva
mente do evento mais significativo da vida democrática: a
competição eleitoral. O debate de idéias, o contato com o
povo e a discussão com representantes de outras correntes
de pensamento marcaram para sempre minha vida pública.

Tenho a convicção, ainda, de que em muito contribuí
para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. A sua conso
lidação efetiva entre nós depende da implantação do conceito
de cidadania na mentalidade do povo, da cristalização em
seu espírito do sentimento de importância da participação
nas decisões que influem em seu destino.

Esses contributos, tenho a certeza de que minha candi
datura pôde trazer à comundidade fluminense. Apesar de
não contar com nenhum dos pilares que compõem o tripé
a que já me referi, obtive uma votação bastante expressiva
no primeiro turno da eleição, votação essa que deixou marcada
a participação do PTB naquele pleito, que divulgou seu pro
grama e fortaleceu a legenda no Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria então de deixar
essa experiência como minha contribuição pessoal positiva
para a vida democrática do povo brasileiro.

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
trago a esta tribuna, hoje, uma preocupação que certamente
não é só minha, mas de todo aquele que tem compromisso
com a população brasileira, e não pode se calar diante da
situação de empobrecimento a que vêm sendo submetidos
milhões de brasileiros, sobretudo os extratos sociais que já
sobrevivem em situação de extrema miséria.

Os arrastões que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro de
monstram o desespero de uma população que nada tem a
perder, quando arriscam a vida por algumas migalhas. Em
Belém, capital do meu Estado, fato semelhante já ocorre
há alguns anos, quando meninos, também na forma de correria
e tumulto, saqueiam pessoas e famílias que circulam logra
douros da cidade, sobretudo a área de Nazaré, no período
do Círio, quando há grande circulação de pessoas, tomando
a atividade mais rentável.

São principalmente esses segmentos populacionais que
dependem dos serviços assistenciais de responsabilidade do
Estado para continuar vivendo. E é preocupada com o trato
que o Governo do Pará tem dispensado à assistência social
nos últimos anos que ocupo esta Tribuna, para, ao mesmo
tempo, denunciar e fazer um apelo às autoridades do Estado,
no sentido de buscar soluções, de forma democrática, com
atendimento de assistência à população mais necessitada.

A Fundação do Bem-Estar Social do Pará, FBESP, órgão
responsável pela condução da política de assistência social
no Estado, desde a sua criação, em 1967, até o ano de 1986,
teve uma história de crescimento, chegando a ter quase vinte
diferentes serviços de atendimento à população necessitada,
nos seus vários segmentos. A FBESP chegou a ter 12 coorde
nadorias regionais, atingindo, só na Capital, 20 bairros, e
7 no interior, abrangendo 38 Municípios. A instituição respon
sável pela assistência social no Estado chegou a ter o quarto
maior orçamento do Pará, perdendo apenas para a educação,
saúde e Polícia Militar. Hoje, seguramente, a assistência social
tem uma atenção muito reduzida na prioridade orçamentária.

De 1986 para cá, desde o Governo do Sr. Hélio Gueiros,
a assistência social vem sendo sucateada, e o atendimento
à população reduzido, tanto quantitativamente como qualitati
vamente, com o número de funcionários da FBESP sendo
brutalmente reduzido, bem como seus salários.

No atual Governo, do Sr. Jáder Barbalho, o sucatea
mento do atendimento à assistência social co~tinua. A prática
arbitrária de colocar um Coronel da Polícia Militar para coor
denar a instituição responsável pela política de assistência.
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social no Estado, ao invés de um técnico, iniciada pelo Sr.
Hélio Gueiros, está sendo repetida pelo atual Governo. Há
quase dois anos a instituição tem como titular um coronel
da PM. A assistência social não pode ser tratada como caso
de polícia. É preciso que se perceba isso. Há quase um mês
os funcionários da FBESP encontram-se em greve, por melho
res condições de trabalho, sem que qualquer negociação fosse
aberta pelo Governo do Estado.

Na última semana, houve um conflito entre os trabalha
dores em greve e a Polícia do Estado, ocasião em que esta
agiu de forma truculenta, deixando trabalhadores feridos e
prendendo arbitrariamente três sindicalistas.

O Governo estadual encaminhou à Assembléia Legisla
tiva, sem qualquer discussão com entidades ligadas à assistên
cia social no Estado, um projeto de lei extinguindo a FBESP
e criando outra instituição, para garantir apenas o atendimento
da criança e do adolescente. Conseqüência disso poderá ser
a fragmentação do atendimento à população, remetendo à
política de assistência social um retrocesso e ainda provocando
uma demissão em massa, uma vez que a criação de uma nova
instituição não obriga a absorção dos funcionáris daquela que
está sendo extinta, levando à situação de desespero, centenas
de famílias.

Com isso, fazemos um apelo ao Sr. Governador do Estado
para que abra negociação com os funcionários em greve, bem
como possibilite discussão com todos 'Os segmentos ligados
à assistência social, sejam técnicos ou usuários, democrati
zando, assim, qualquer decisão que venha a ser tomada.

Neste sentido, estamos encaminhando um ofício ao Go
vernador do Pará e outro ao Presidente da Assembléia Legis
lativa daquele Estado, para que não seja votado qualquer
projeto sem o profundo debate sobre o assunto.

Sr. Presidente, outro assunto: o Partido Comunista do
Brasil não poderia deixar, modestamente, participar desta
homenagem ao maior poeta brasileiro.

Carlos Drummond de Andrade é uma daquelas raras
unanimidades nacionais, certamente porque a sua obra, em
prosa e verso, continha a multiplicidade de Minas Gerais,
do Brasil, da América e do mundo. .

Como já disse Antônio Houaiss e, Drummond foi um
homem "antenado com o seu tempo" , um tempo de angústia,
de incerteza mas também de muitas esperanças. "Tempo
de partido, tempo de homens partidos", definiu o próprio
Drummond.

De Drummond, que viveu tempo suficiente para ver o
cometa Halley duas vezes, se poderia falar durante horas e
dias. Bastava ler sua obra, assim como quem mastiga biscoitos
de polvilho doce ou azedo.

Em sua obra há versos que consolam como cachaça; ver
sos que cantam a solidão ("um meio de conhecimento"); que
cantam a nostalgia de um passado já perdido ("Eta vida b.esta,
meu Deus"), e as coisas de um futuro certamente radiante
("esse mundo que não verei, mas virá um dia"); ~ersos pery,l,e
xos do "Hino Nacional" ("Precisamos descobnr o Brasil ),
que duvidam da ~xistência do Brasil e dos brasileiros; versos
docemente pornográficos; ve~sos em que o amor é coisa para
gente madura; e crônicas, do caos cotidiano da cidade ~oder
na, de protesto contra a devastação dos morro~ do honz~nte
de Belo Horizonte; gritos contra o extennímo dos índIOS;
Drummond, porta-voz do nosso tempo.

Ele tinha "apenas duas mãos e o sentimento do mundo"
Nós, os brasileiros, temos a felici~ade de ter Drummond.

Com ele aprendemos que "Lutar com palavras é a luta
mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe a manhã".

O poeta de Habira disse que o que ele escreveu não
conta. "O que desejei é tudo". O que ele desejou, em "Cidade
Prevista", é também o que desejamos:

"Um mundo enfim ordenado,
Uma pátria sem fronteiras,
sem leis e regulamentos,
uma terra sem bandeiras,
sem igrejas nem quartéis,
sem dor, sem febre, sem ouro,
um jeito só de viver,
mas nesse jeito a variedade,
a multiplicidade toda
que há dentro de cada um.
Uma cidade sem portas,
de casas sem armadilha,
um país de riso e glória
como nunca houve nenhum."

É inútil definir Drummond. Essa é uma tarefa para os
críticos e os literatos. Para nós, o que vale é o seu legado,
a sua obra, as suas próprias definições. Ele dizia que era
"apenas um poeta". "Apenas um homem. Um homem peque
nino à beira de um rio" da América. Foi um gigante, que
iluminou os caminhos do Brasil, tão cheios de pedras; que
ajudou a delinear nossos problemas, dúvidas e certezas.

O SR. PASCOAL NOVAIS (Bloco - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
tendo percorrido, neste final de semana, vários municípios
de meu Estado, fiquei demasiadamente chocado com um pro
blema que se agrava a cada dia nos estabelecimentos de ensino
de primeiro grau, quanto aos suplementos de material didático
escolar, assistência à saúde e alimentação.

Lembramos, Sr. Presidente, que o art. 208, inciso VII,
da Constituição, estabelece que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de atendimento
ao educando, no ensino básico, através de programas suple
mentares que estabelecem o direito à alimentação, à assistên
cia social e a material escolar. A Constituição. Srs. Deputados,
vai mais longe, ao estabelecer, no art. 212, § 4~, que os progra
mas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão
financiados com recursosprovenientes de contribuições sociais
e outros recursos orçamentários. Isso significa, Sr. Presidente,
que os 18% da receita da União, resultantes de impostos
(descontadas as transferências para estados e municípios), não
se destinam a cobrir despesas de alimentação, sendo neces
sários outros recursos para viabilizá-Ias.

Foi isso, Srs. Deputados, o que se tentou fazer quando
a lei estabeleceu que o Finsocial deveria ser a principal fonte
de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Vemos hoje que, apesar disso, o Programa de Merenda
Escolar vai muito mal. Só para dar uma idéia do que se passa
nesta área, no primeiro semestre deste ano foi possível adquirir
apenas merenda para 20 dias úteis, ou seja, 20% do necessário,
pois são 100 dias escolares por semestre.

O que vemos aqui é um esforço equivocado do Governo,
que decidiu fornecer merenda escolar a todos os alunos, o
que não é estabelecido na Constituição, que fala apenas em
programas suplementares. Sabemos que apenas os alunos das
regiões mais carentes do País necessitam realmente de meren
da escolar. Portanto, a decisão do Governo, tomada há alguns
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anos, não é realista, pois milhões de crianças das regiões mais
desenvolvidas não necessitam de merenda. Sucede, porém,
que, lançada a bandeira demagógica de fornecer merenda
a todas as crianças, criam-se expectativas irrealistas e que
originam reclamações de toda ordem quando não são cum
pridas.

Foi isso, Srs. Deputados, o que ocorreu nos últimos anos.
Mesmo quando se tomam medidas eminentemente sensatas,
como dirigir os poucos recursos existentes para a nossa sofrida
região Norte, elas são objeto de críticas.

Há evidentemente, Sr. Presidente, alunos carentes em
todos os Estados da Federação. Não tenho dúvidas, mas per
centualmente o número de crianças carentes matriculadas nos
estabelecimentos de ensino público nas regiões mais ricas do
País é menos expressivo. Além do mais, há de se convir que,
nessas regiões, os governos estatuais e municipais dispõem
de melhores condições financeiras e econômicas para enfren
tar situações adversas, o que não ocorre nas regiões mais
pobres, como o Norte e o Nordeste.

O que a comunidade escolar do meu Estado espera, Sr.
Presidente, é que as autoridades do setor dêem um tratamento
igualitário a Rondônia, no que se refere ao repasse de verbas
para suprir as necessidades dos alunos carentes do Estado.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PTB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
o País ainda não se refez do trauma que abalou profundamente
a Nação durante esses dois anos e meio de Governo Conor,
interrompidos democraticamente pelo Congresso Nacional no
último dia 29 de setembro, quando o "sim" que decretou
o impeachment do Presidente nada mais fez senão confirmar
o repúdio do povo, manifestado em uníssono nas praças e
ruas pintadas de luto e de vergonha.

Jamais se viu, em nossa história republicana, personagem
percorrer, de forma tão meteórica, a trajetória política que
levou Fernando Conor da Prefeitura de Maceió à rampa do
Palácio do Planalto, em menos de dez anos.

Jamais se viu um governante assumir o poder com tão
grande apoio popular, depositário de tantas esperanças que
foram sendo cultivadas pelas promessas de campanha. Acena
va-se com o paraíso para os "descamisados" e com o justo
castigo para as elites impatrióticas, os políticos, os corruptos
e os marajás. Cada comício era um sermão da montanha
a congregar multidões diante da força nova de todos os opri
midos.

Por outro lado, gestava-se nos laboratórios das empresas
de marketing uma outra figura para consumo de salão: a ima
gem do jovem sério, moderno e competente, a elaborar com
a máxima seriedade e competência os planos de um Brasil
novo, comprometido com a modernidade e o sucesso.

Quem não se lembra da presença indefectível da ex-Mi
nistra Zélia, sobraçando sempre as volumosas pastas onde
se guardavam, com desvelos de mãe, as linhas gerais e o
detalhamento da alquimia econômica, da poção mágica que
haveria de redimir o País do atraso e da miséria?

O plano impressionava, tinha uma lógica irrecusável. Era
necessário reformar as estruturas de um Estado arcaico, que
emperrava o funcionamento da economia, alimentava a espe
culação e a inflação, concentrava a riqueza nas mãos de uns
poucos e resistia a qualquer política de saneamento.

Primeiro, prometia-se uma reforma administrativa. A
máquina burocrática, pesada e ineficiente, daria lugar a um

aparelho novo, ágil, capaz de responder eficientemente às
necessidades de um projeto modernizante.

A chamada reforma fiscal se encarregaria ao mesmo tem
po de combater cartórios e corporativismo, de impedir a sone
gação e de dotar o Erário dos recursos necessários para o
Governo investir maciçamente em programas sociais.

Por fim, uma reforma patrimonial: o Estado deveria des
fazer-se de todas as empresas e serviços que pudessem ser
geridos pela iniciativa privada e concentrar-se em áreas básicas
como saúde, educação e obras de infra-estrutura.

Tais providências, calculava-se, seriam capazes de levan
tar, em prazo relativamente curto, algo em torno de 20 bilhões
de dólares, a serem aplicados na construção de um Brasil
novo, democraticamente mais justo: mais empregos, melhores
salários, melhor distribuição de renda, resgate de imensa dívi
da social contraída ao longo de nossa história.

Um novo país estava pronto no papel. Faltava apenas
realizá-lo na prática.

No dia seguinte ao da posse do Governo Collor, o País
amanheceu perplexo. Uma primeira medida provisória anun
ciava, entre várias outras providências, o confisco generalizado
de praticamente todo o dinheiro da população. Contrariando
enfáticas e repetidas promessas, não foram respeitadas sequer
as cadernetas de poupança e as contas correntes. Escaparam
uns poucos privilegiados - soube-se mais tarde através das
investigações das comissões parlamentares de inquérito.

Acossado por uma inflação de quase 90% ao mês, portas
escancaradas para a hiperinflação e o caos econômico e social,
o País não reagiu. Congresso e Judiciário como que lavaram
as mãos diante da inconstitucionalidade da medida. Se tal
atitude se fez compreensível diante das graves circunstâncias
do momento, hoje percebemos o alto custo que estamos pa
gando por nossa omissão.

A partir de 16 de março de 1990, passou-se a governar
através de medidas provisórias. O instrumento de exceção,
previsto para ser usado em situações emergenciais e de alta
relevância social, transformou-se em ação corriqueira e ordi
nária. O trabalho do Legislativo reduziu-se quase que ao mero
exame de dispositivos colocados em vigência pelas inúmeras
medidas provisórias que iam, ao sabor das veleidades do Exe
cutivo, elaborando uma Constituição paralela.

Chegou-se ao absurdo de editar-se uma medida provisória
- essa felizmente rejeitada - que vedava ao Poder Judiciário
pronunciar-se sobre a constitucionalidade da ação legiferante
do Executivo.

Sr" e Srs. Deputados, dentro desse cenário anômalo,
o Governo procedeu às suas propaladas reformas.

A reforma fiscal consistiu em um confisco, dois congela
mentos, algumas mudanças de nomenclaturas financeiras e
tributárias e um assalto aberto às verbas públicas em benefício
dos "amigos do rei".

Se é verdade que nos primeiros meses a inflação declinou
e o fantasma da hiper foi banido, a má administração do
projeto legou-nos uma desconfortável e resistente taxa infla
cionária na casa dos 20 e 30% e uma recessão que se veio
aprofundando progressivamente, destruindo empregos e cor
roendo salários.

O nível de emprego no setor formal de trabalho do País
acumulou uma queda, até julho de 1992, de 7,5% em relação
a dezembro de 1989. E, segundo o IBGE, a taxa de desem
prego aberto chegou a atingir 6,36% em fevereiro de 1992,
índice só comparável ao clímax da recessão do início da década
de 80. Só nas seis maiores regiões metropolitanas do País
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(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife,
Porto Alegre) havia, em março de 1991, 1.040.000 desempre
gados. As mesmas estatísticas do IBGE indicavam para o
salário mínimo uma perda de 25% do seu poder aquisitivo
nos dois primeiros anos do Governo Collor e de 33% para
os salários do conjunto de trabalhadores com carteira de traba
lho assinada.

Hoje, segundo dados do Dieese, a massa de desempre
gados já atinge sete milhões de pessoas, dois milhões apenas
na Grande São Paulo.

O País empobreceu. Muitas empresas fecharam as portas
ou passaram a operar muito abaixo de sua capacidade insta
lada. O desemprego e a economia informal transformaram
o Brasil em um enorme mercado persa.

Sem salário, o trabalhador não compra, O comércio não
vende, a indústria não produz. Caiu a arrecadaç.ãu, e o Gover
no, que investia pouco ou mal, fez crescer a crise, que asfixiou
a todos.

Tão desastrada como a Reforma Fiscal revelou-se a Re
forma Administrativa. A eliminação e a fusão de alguns Minis
térios, com uma aparente economia de recursos, gerou um
número correspondente de Secretarias com estruturas em mui
to pouco diferentes das dos próprios Ministérios e provocou
o surgimento de alguns superministros, que passaram a coman
dar como deuses a vida da Nação.

Sem qualquer estudo mais apurado, sem critérios minima
mente racionais, milhares de funcionários foram colocados
em disponibilidade remunerada. Em mais uma de suas muitas
trapalhadas jurídicas, o Estado, argüido pelo Judiciário, viu-se
obrigado a pagar integralmente os vencimentos dos dispo
níveis, e o único resultado que se obteve foi desarticular ainda
mais a máquina da administração.

Algum tempo depois, premido pela carência de quadros,
o Governo passa a reconvocar, um a um, todos os funcionários
que puderam gozar tão longas férias remuneradas. Hoje só
não retornou ao posto primitivo quem se deu melhor na inicia
tiva privada.

A Reforma Patrimonial se efetuou pela venda de algumas
mansões de ministros, pelo leilão de centenas de carros oficiais
e através de um moroso Programa de Privatização, cujos resul
tados financeiros têm sido pouco mais que pífios, se compa
rados às projeções mirabolantes dos planos de campanha.

O balanço do que foram esses trinta meses de governo
na área social é francamente desanimador. Se todas as r'efor
mas tinham como objetivo levantar fundos para os programas
de investimento e assistência sociais, paradoxalmente, para
atender a compromissos de outra ordem, o Governo deter
minou contínuos cortes e reduções na dotação de verbas para
saúde, educação, habilitação e saneamento básico.

Nem seria necessário lembrar agora em que consistiu
a ação assistencial da LBA, transformada em caixa tipo saque
fácil para atender a interesses muito pouco sociais.

O simples confronto dos Orçamentos da União para os
anos de 1991 e 1992 revela um decréscimo de mais de 30%
nas dotações para programas assistenciais. E, se analisada
a execução orçamentária, verificaremos que as perdas foram
significativamente maiores.

Quando o Ministro Adib Jatene assumiu a Pasta da Saú
de, verificando a calamitosa situação em que se encontrava
o Ministério e constatando como se fazia a aplicação de recur
sos em sua área, confessou, entre perplexo e indignado, que
o orçamento da saúde era elaborado e controlado no País
pelas empreiteiras.

"Os recursos" - afirmava ele - "são direcionados prin
cipalmente para obras, construção de hospitais; inexiste, con
tudo, um plano para fazer funcionar eficientemente a capaci
dade já instalada, para dotar o setor de recursos mínimos
que permitam assistir a população em suas necessidades bási
cas na área da saúde. "

Processo semelhante ocorreu em relação ao fantástico
projeto dos CIAC. Levantado como a principal bandeira do
Governo Collor na área social, o Programa ambicionava cons
truir nada menos de três mil Centros Integrados de Apoio
à Criança, que funcionariam em horário integral, em todos
os cantos do País.

Em pouco tempo o programa revelou-se muito mais um
projeto de engenharia que de pedagogia, privilegiando o setor
de construção civil, com o anúncio de verbas astronômicas
para a construção de 11 fábricas que produziram os CIAC,
cada um deles orçado também nas alturas.

Esqueceu-se, contudo, que, sem uma proposta pedagó
gica adequada e sem garantia de recursos para o funciona
mento e manutenção dos Centros, logo se transformariam
eles, como disse o Ministro José Goldemberg, em meros "de
pósitos de crianças".

"O importante não é a construção física, pré-fabricada,
de argamassa armada, muito bonita" - afirmou há poucos
dias o novo Ministro da Educação, o professor Murílio Hingel
- "o importante é o que vai ser colocado dentro dos CIAC."
E considerou "uma felicidade" que apenas 18 prédios tenham
sido construídos até agora, embora outros 172, já contratados,
devam ser concluídos.

Outra falácia, fertilíssima em discursos emocionais e em
marketing de bom-mocismo foi o chamado Ministério da
Criança. Todas as intenções, corretas, diga-se de passagem,
esvaíram-se na falta de planejamento e na absoluta impossi
bilidade de garantir recursos para tão ambiciosa proposta:
atendimento a cerca de 50 milhões de crianças e adolescentes
carentes, através de ações sociais que iriam desde o incentivo
à adoção, o retorno à família dos meninos de ruas até a constru
ção de creches. Criou-se a "Raspadinha", ou Loteria Federal
Instantânea, cujos recursos financiariam a assistência ao me
nor.

Em pouco tempo o Ministério da Criança foi esquecido,
sumiu das manchetes dos jornais, reduzido a umas poucas
e tímidas ações dispersas pelos vários gabinetes ministeriais.

Menos feliz ainda foi o chamado Ministério Mirim, teatri
nho mal ensaiado que não resistiu a mais de meia dúzia de
encenações. As inocentes crianças, que durante meio ano ser
viram ao marketing político do Planalto, foram simplesmente
despachadas do gabinete em que eventualmente se reuniam
e convidadas a cumprir em casa o resto de sua gestão. Motivo:
excesso de barulho no ambiente de trabalho.

Da mesma forma se diluiu o Programa Nacional de Alfa
betização e Cidadania. As poucas ações empreendidas através
de convênios com universidades ou outros institutos governa
mentais reduziram-se a pesquisas isoladas que, por falta de
continuidade e de uma coordenação efetiva, pouco ou nenhum
resultado prático ofereceram.

Embora o Congresso Nacional tenha votado e aprovado
o Estatuto da Criança e do Adolescente, elaborado pela Co
missão do Menor, e embora esse Estatuto lhes confira status
de cidadãos, crianças e adolescentes estão ainda muito longe
de verem garantidos seus direitos.

A lentidão em implementar o Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente, bem como os Conselhos Estaduai~
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e Municipais, os Fundos da Manutenção do Atendimento e
os Conselhos tutelares, é obstáculo que inviabiliza a vigência
plena das disposições legais do Estatuto.

Fazendo um balanço desses dois anos de Governo Collor,
poderíamos traçar um gráfico cuja linha descendente mos
traria uma progressiva degradação dos investimentos governa
mentais, particularmente na área social. E, como é esta a
área que mais diretamente afeta a população carente e a crian
ça de modo especial, o cenário configurado em conseqüência
de tal degradação apresenta dados de uma gravidade alar
mante.

Segundo as últimas estatísticas do IBGE, em 1990 o Brasil
contava com uma população de 59 milhões de menores de
17 anos. Desses, 32 milhões vivem em famílias cuja renda
é inferior a meio salário mínimo.

Embora a taxa de escolarização de menores de 14 anos
atinja 84%, apenas 26% completam o primeiro grau. Além
disso, ainda temos quatro milhões de crianças sem qualquer
assistência escolar.

Mais graves são os indicadores que retratam a situação
do menor no mercado de trabalho. Apesar de a Constituição
determinar em 14 anos a idade mínima para a admissão ao
trabalho, o IBGE encontrou, num universo de 7,5 milhões
de trabalhadores menores, três milhões com idade entre 10
e 14 anos e mais de cinco milhões sem carteira assinada,
cumprindo a maioria um turno de trabalho superior a 8 horas
diárias.

Mortalidade infantil, desnutrição, violência, prostituição,
drogas, condições miseráveis de saneamento, saúde e habita
ção constituem, no Brasil, as cores trágicas que vão completar
o cenário cotidiano de nossa infância e adolescência.

Sr' e Srs. Deputados, estamos vivendo um momento sin
gular de nossa história. Descobrimos, no auge de uma crise
política, que nossas instituições democráticas estão maduras,
suficientemente vigorosas para resistir, sem abalo, ao impedi
mento constitucional do Presidente da República.

Essa maturidade, contudo, gera responsabilidades. O po
vo espera - mais do que isso, exige - que o Congresso
assuma integralmente o seu papel no esforço de reordenar
as políticas sociais e, em especial, aquelas dirigidas às crianças.
Precisamos criar um projeto consistente, que defina de manei
ra realista nossas prioridades, que esboce o País em que a
sociedade deseja viver. E mais: para construir este País, qual
quer que seja ele, o projeto deve partir da consciência da
enorme dívida social que acumulamos e da coragem de instituir
os meios adequados para saldá-la. Este é o papel do Con
gresso, e a ele não podemos fugir.

Sem isso, sequer podemos falar em democracia.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St4S e Srs. Deputados, o maior
produtor de batata-semente no Brasil é o Estado de Santa
Catarina, representando 70% da oferta. O Município de São
Joaquim é o que mais se destaca dentro do Estado.

De 1985 a 1991 o número de produtores de batata-se
mente nessa região cresceu 175%, com o predomínio de mini
e pequenos produtores.

Apesar da quebra de safras anteriores, os produtores,
devido ao apoio governamental nesta safra, procuraram as
instituições financeiras em busca de crédito, o que resultou
numa grande produção de batata-semente, com queda de pre
ço.

Atualmente, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, o setor
de produção de batata-semente em nosso Estado encontra-se

em situação precária, devido aos altos custos dos insumos
e dos encargos financeiros.

Neste ponto, gostaríamos de enaltecer a importância da
Lei n9 8.427, de 27/05/92, que dispõe sobre a concessão de
subvenção econômica nas operações de crédito rural para o
desenvolvimento e modernização da agricultura brasileira. A
equalização de preços, na forma proposta nesta lei, traz um
alento à tão combalida agricultura. Entretanto, é necessário
que a cultura da batata-semente mereça as devidas conside
rações e que seja contemplada com a subvenção econômica,
no mesmo nível que qualquer outra cultura amparada pela
política de garantia de preços mínimos.

A batata-semente configura-se como o insumo mais im
portante da olericultura mundial. O somatório da produção
hortifrutigranjeira, no Brasil, atinge a cifra de 35 milhões
de toneladas. A expressão econômica desta cifra é significa
tiva, principalmente porque sua exploração se dá em pequenas
propriedades, com alto rendimento por unidade oe' área e
uso de mão-de-obra, sendo, portanto, um dos principais fato
res de fixação do homem no campo.

Soicitamos, assim, que nossas autoridades competentes
contemplem a batata-semente ao nível de qualquer outra cul
tura favorecida pela concessão de subvenção econômica, já
que a mesma é amparada pela política de garantia de preços
mínimos.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, quando, na Assembléia Nacional Constituinte, tomei
a iniciativa de apresentar a emenda que, aprovada por unani
midade, deu origem ao art. 64 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, em vigor, desde 5 de outubro de 1988,
meu propósito era, como tem sido constantemente, ajudar
a criar condições para o desenvolvimento da cidadania, a partir
da familiarização dos brasileiros com a Constituição, para
cuja Redação Final tive a honra de concorrer, integrando,
como integrei, a respectiva Comissão.

O objetivo desse artfgo é claro: que, se não em mãos
de cada pessoa, mas, ao menos, em cada casa do nosso País,
haja um exemplar da Constituição Federal.

Diz taxativamente o dispostivo constitucional de 1988:

"Art. 64. A Imprensa Nacional e demais gráfi
cas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, da administração direta ou indireta, inclu
sive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Públi
co, promoverão edição popular do texto integral da
Constituição, que será posta à disposição das escolas
e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas
e de outras instituições representativas da comunidade,
gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro
possa receber do Estado um exemplar da Constituição
do Brasil."

Mas não basta elaborar e apresentar propostas, aprovar
projetos nem promulgar leis. É indispensável ao nosso cresci
mento político que as leis sejam cumpridas, tanto pelos gover
nados, quanto pelos governantes. Caso contrário, não se tor
nam apenas inócuas, mas decepcionantes. E as frustrações
do povo, da juventude, principalmente, com as instituições,
a estrutura, o mecanismo, os acontecimentos e as figuras da
vida política, são "lesivas, quando não fatais, à crença num
regime democrático de autêntica e válida representação po
pular.
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No caso da divulgação, editando e distribuindo gratuita
mente a Constituição da República, gráficas há que deram,
em menor ou maior escala, sua contribuição ao cumprimento
da nossa Carta Magna. O Congresso Nacional deu sua cota,
mas precisa continuar a fazê-lo. A melhor notícia, no entanto,
é quanto à consciência da importância que o art. 64 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias tem para a elevação do
nível político do povo brasileiro. Venho tendo o prazer de
constatar, e quero deixar aqui registrado e salientado, o exce
lente trabalho de educação cívica desenvolvido desde o gover
no anterior, no meu Estado, pela tradicional, moderna e
atuante Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP,
que tem à frente o Dr. Antonio Arnosti, Diretor Superinten
dente, o qual com devotada e competente equipe de trabalho,
dá exato e fecundo exemplo de cumprimento da Constituição,
o que contribui para levar a um maior número de instituições
e pessoas no Estado, no País, a presença, o conhecimento
da nossa Lei Maior, que a Constituinte, livremente eleita
pelo povo, elaborou e promulgou há quatro anos. Congra
tulo-me com o Governo de São Paulo por essa prestação
de serviço de sua Imprensa Oficial à formação cívica, à politiza
ção, à integração democrática em nossa terra comum.

Que aqui fique, nos Anais da Casa, esse crédito da Im
prensa Oficial do Estado de São Paulo, pelo trabalho em
que se tem empenhado de divulgar, em larga escala, para
o nosso crescimento cívico, a Constituição do Brasil. Ao mes
mo tempo, faz o mesmo em relação à Constituição do Estado
de São Paulo, editada e amplamente distribuída pela IMESP,
com idêntico objetivo de concorrer, de fato, para apressar
o processo da formação política.

Sem prejuízo desse trabalho de utilidade pública, a
IMESP, tão centenária nos serviços públicos já prestados,
quanto moderna na estrutura e no funcionamento, em dia
com a época e suas mudanças, prossegue com regularidade,
há anos, na edição mensal de sua publicação de alto nível,
"Leitura", em que a temática cultural do País vem sendo
tratada com seriedade, esmero e especial conhecimento de
causa com que a pluralidade de autores oferece seus trabalhos,
desde a Literatura, a História, a Arte, até o folclore e outros
motivos do maior interesse cultural.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf" e Srs. Depu
tados, neste tempo que agora nos é facultado, chamaremos
a atenção dos nobres pares para a gravidade da problemática
social brasileira, fruto, talvez, da sucessão de programas eco
nômicos tecnicamente bons, mas socialmente injustos, buscan
do conciliar metas, algumas inatingíveis sem enormes sacri
fícios para a população, com o consumo precário de um povo,
em larga medida, privado do essencial e das condições mínimas
do bem-estar.

Programas que justificaram a elevação da carga tributária
para cobrir déficits orçamentários resultantes de gastos supér
fluos foram impementados em meio à inflação corrosiva da
moeda.

Sr. Presidente, a contabilidade nacional precisa ser refei
ta, garantindo o povo contra a fome.

Os recursos de que dispõe o Governo são insuficientes
para o desenvolvimento de planos mirabolantes primeiro
mundistas.

Há que minorar o Governo a crise de fome porque passam
milhares de brasileiros, preenchendo grave lacuna no campo
social: a da subsistência.

O Presidente Itamar Franco, segundo a edição do dia
27 de outubro corrente do Jornal do Brasil, declara que "o
tecido social pode sofrer um problema gravíssimo".

A fome, num País como o nosso, é a vergonha das vergo
nhas, in;:úria imperdoável; fome crônica, gerando estados pa
tológicos de subnutrição, com conseqüências trágicas, inclu
sive para a descendência.

O Ministério da Agricultura, hoje capitaneado pelo emi
nente Deputado Lázaro Barboza, sensível à penúria dos ir
mãos carentes e absurdamente desassistidos deste País, lançou
o Pró-alimentos, destinado a suprir com cesta básica as necessi
dades alimentares mais prementes de mais ou menos 9 milhões
de pessoas que percebem até um salário-mínimo.

Ao mesmo tempo, está definido que o leite, nutriente
cálculo básico, terá o seu preço subsidiado em 50% do seu
valor real, segundo anunciou o titular do Ministério da Agri
cultura, não descartada a possibilidade de o produto vir a
ser distribuído gratuitamente, o que, paralelamente, benefi
ciará o setor, hoje com 30% da produção estocada.

Além do leite, arroz, feijão e óleo de soja também pode
rão ser subsidiados "pelo valor de mercado", porque os produ
tores não têm mais como baixar o preço.

Os princípios da justiça social começam, finalmente, a
sofrer restauração. A sociedade, cremos, não correrá maiores
riscos de parecer no conflito entre o capital e o trabalho,
entre o lucro aceitável e a ganância.

A justiça é o ideal de todas as nações civilizadas e a
única forma de atenuar os entagonismos de classe. Ou a econo
mia brasileira se organiza à base daqueles princípios, ou a
ênfase dada aos aspectos técnicos da estabilização da moeda,
exacerbada, nos levará ao agravamento da crise social.

Justiça social, Sr. Presidente, é para minorar a fome,
propiciar moradias, educação, hospitais, medicamentos, con
ter os abusos do poder econômico, restabelecer a ordem con
turbada e trazer paz aos lares, nos termos da inscrição constitu
cional.

Não há lugar, no final do século XX, para os açambar
cadores. O que aí está, Sr. Presidente, desonra a livre concor
rência, saudável, admissível, e nos remete àjungle dos trustes
e dos cartéis.

A justiça social de que nos dá exemplo recente o Pró-ali
mentos visa a reforçar a economia liberal, na medida em
que concorre para a atenuação das desigualdades, discipli
nando as atividades produtivas e, por outro lado, ajustando-se
à nossa realidade.

O Pró-alimentos, como programa de impacto emergen
cial, não é idéia fosca, mas caminho adequado ao restabele
cimento da paz social.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Pn:sidente, Sr"' e Srs.
Deputados.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, outro assunto: co
memora-se, nesta data, o Dia do Funcionário Público.

A efeméride foi consagrada pelo art. 240 da Lei n" 1.711,
de 28 de outubro de 1952.

Não poderíamos, nesta sessão, ainda que jungidos às limi
tações de tempo impostas pelo Regimento da Casa, deixar
de prestar-lhe a justa homenagem, como seres humanos devo
tados à causa pública e agentes do Estado nem sempre reco
nhecidos pelo seu trabalho e sacrifício.

Sabemos que, se a sua rentabilidade não é a ideal, causas
existem, já sobejamente identificadas pelos técnicos, tais co
mo: baixos níveis de remuneração, falta de treinamento ade-
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quado, más condições de trabalho, legislação tumultuária a
reger-lhes as atividades profissionais e outras.

A idéia, infelizmente difundida, de que o Serviço Público
é um celeiro de nulidades, de desocupados, tem de ser comba
tida a partir de reformas profundas no setor, instaurando-se
o antropocentrismo, efetivamente.

Todos os Estados do mundo são burocráticos e contam
com o seu contingente de servidores. Não há fugir a isso.

A modernização do aparelho estatal deverá, isto sim,
melhor dotar o seu pessoal de condições para o aumento
da produtividade, racionalizando os meios de atingi-la e tor
nando o homem, o homem funcionário, o homem a ser servi
do, a medida de todas as coisas.

O Brasil contou - e continua contando - com figuras
notáveis no serviço do Estado, como Carlos Drummond de
Andrade, Augusto Frederico Schmidt, Lima Barreto, Guima
rães Rosa, Machado de Assis, Heráclio Sal1es e outros tantos
que a memória, traindo-nos neste instante, olvida; heróis anô
nimos, figuras que, pela natureza da maioria das suas funções,
trabalham modestamente, sem refletores ou elogios, à som
bra, devotados, no dia-a-dia, à causa pública. O sentido desse
elogio, Sr. Presidente, no dia que lhes é consagrado, é o
demonstrar não só o devido apreço, mas, também, o desagravo
pelas opiniões contrárias, na sua maioria tendenciosas, precon
ceituosas e ofensivas, portanto.

A verdade é que suas falhas humanas são, isto sim, fruto
daqueles fatores aqui apontados. Para aprimprá-los, Sr. Presi
dente, alterem-se as condições em que devem atuar. Este
o raciocínio, esta a previsão. Do contrário, é manter o funcio
nário como "bode expiatório" da crise por que atravessa o
Estado. A cris,e do serviço público brasileiro é uma crise de
ajustamento. E material, sim, mas muito mais formal.

Deixamos aqui nossos votos de progresso para os servi
dores públicos, no seu dia, com muito respeito e sentimento
de justiça, como agentes da imprescindível autoridade pública.

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente, Sr~S e Srs.
Deputados.

o SR. ALANO DE FREITAS (PMDB -GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
o Brasil atravessa, mormente de alguns anos para cá, desa
lentos e agruras sem par, devido, parece, à surdez dos poderes
públicos diante dos justos reclamos populares.

Será que não reunimos condições para ser um Estado
próspero e feliz? Sim, e muito! Mas os poderes públicos têm-se
recusado, na prática, a bem aproveitá-las. Daí a odiosa incúria
da fome e da miséria.

Parece-nos, pois, agora, que o governo recém-instalado,
partindo de tristes apreensões e negros vaticínios, buscará
minorar os efeitos da fome, lançando o "Programa de Abaste
cimento Alimentar", através do qual alimentos básicos serão
distribuídos a milhares de famílias carentes, cerca de 9 milhões
de pessoas que ganham até um salário mínimo.

O Proalimentos, a ser implementado pelo Ministério da
Agricultura, na sua primeira fase, deverá atender a 1,4milhões
de famílias, para atingir a 4,5 milhões ao cabo de um ano,
a um custo total de 962 bilhões de cruzeiros. Serão também
criados o Prosertão e o Proamazônia, destinados aos mesmos
benefícios.

Em meio a avultado déficit do Tesouro, atravessamos
tempos melindrosos, daí o Presidente Itamar Franco estar
justamente amedrontado com a dimensão da crise social, con-

forme demonstrou no encontro havido recentemente com no
ve Prefeitos das principais capitais do País.

A fome, Sr. Presidente, num país como o nosso, é uma
vergonha continental, mundial, pois o Brasil é agricolamente
vocacionado. É um atestado tristíssimo da incúria, da imprevi
dência, da inconsciência diante de problema que, há anos,
deveria estar solucionado.

Sejam quais forem as dificuldades do Erário, não temos
o direito de deixar morrer de fome brasileiros só porque são
pobres e percebem a irrisão de mais ou menos 70 dólares,
à guisa de salário mínimo.

Os fatos contristadores que se passam neste País, de norte
a sul, não são para ser deplorados por corações bondosos,
mas eliminados, em futuro próximo, através de medidas dura
douras em prol dos carentes.

Não deveremos, conquanto elogiável, ficar só na adoção
das medidas de impacto. O espírito de caridade deve ser substi
tuído, em breve, pela geração de empregos, pela conseqüente
elevação da renda nacional e pelo progresso familiar.

Sendo crônica a fome, as cestas são emergenciais. Não
estaria havendo um contra-senso nisso? Parece-nos que sim.
Vamos, então, governo e produtores rurais, acertar os pontei
ros, mediante uma espécie de pacto agrícola, pois a caridade,
embora precisa virtude cristã, não deve ser obra de governo,
ao menos permanente.

Do ponto de vista da transição, o Proalimentos é elogiá
vel, Sr. Presidente.

Privados de bens e de colheitas, dos gados, submetidos
à fome, sinistramente, sem o pão de cada dia, milhares de
irmãos brasileiros morrem, exaurem-se em todos os quadran
tes deste País, sem emprego, sem salários condignos.

O Ministério da Agricultura, não fugindo ao seu dever,
através do Ministro Lázaro Barbosa, acudindo a situação de
miséria de milhares de cidadãos, busca estimular, por outro
lado, a produção de alimentos básicos, em todo o País, propi
ciando, ao mesmo tempo, alternativas de mercado para os
pequenos e médios produtores.

É o combate peito a peito, a luta leal, o bom confronto,
Sr. Presidente, travando entre a iniqüidade da fome e a produ
ção para minorá-la, a curto prazo, e gerar riquezas para elimi
ná-la, a médio prazo.

O auxílio, o "sustento fácil", deve ser brevemente suce
dido pelo crédito ao pequeno produtor e pelos incentivos
alavancadores do progresso das regiões pobres.

No entanto, o Proalimentos é um programa que 'se deve
apoiar, como esforço sincero de governo, para aliviar a tensão
social tristíssima que o País experimenta.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados.

OSR. PAULO SILVA (PSDB -PI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Governo
do Presidente Itamar, através de seus Ministros, deu sinais
claros de preocupação com a questão social. Isto demonstra
grande senso de realidade e habilidade política, ao invés de
indicar uma posição retrógrada. O dogmatismo da economia
de mercado, sem flexibilidade para as adaptações à conjun
tura, trouxe-nos próximos ao rompimento do tecido social.

É claro que somos defensores da economia de mercado;
é claro que desejamos ver a produtividade da burocracia e
que queremos a competitividade industrial; é óbvio que dese
jamos ver o Estado limitado às suas funções, vendendo imóveis
e privatizando estatais.
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Mas com qual objetivo? Com o objetivo de, limitado
às suas funções, poder o Estado exercê-las. E é seu papel
amenizar as seqüelas sociais, não depois das reformas, com
o caos estabelecido, mas também durante a transição, com
o propósito de evitá-lo.

Quem, como eu, vem do Piauí, ou de qualquer Estado
do Nordeste ou do Norte, conhece o assunto que me traz
à tribuna. Quem tem alguma sensibilidade e vive no Rio de
Janeiro, em São Paulo ou em qualquer grande cidade brasi
leira, com seus cinturões de miséria apertando o cerco, sabe
bem do que falo: falo de fome e de falta de alternativas;
falo de fome que dói; falo de fome que mata.

A fome e a desnutrição ainda constituem o aspecto mais
grave da situação social vivida pela população brasileira. Além
de extremamente dolorosas e degradantes individualmente
a fome e a desnutrição estão na raiz de muitos dos nossos
problemas sociais da atualidade.

T..:mos 30% de crianças desnutridas, na média brasileira.
O Nordeste representa 46% dessa média. Isso significa 5 mi
lhões de crianças desnutridas de Oa 5 anos, o que determina
uma geração nanica e doente, ou seja, um mal irreversível.
E mais, não só a criança é doente, mas também a sociedade.
Essas crianças não são números, mas seres humanos vivos,
gerados em famílias que não têm com o que alimentá-las.
São pais que não têm mais nada a perder, roubada que tiveram
a dignidade de ser capazes de alimentar seus filhos e a si
próprios.

O Poder Executivo, dogmático, entendeu, desde 1990,
que esse era parte do preço a pagar pelas reformas rumo
à modernidade e ao Primeiro Mundo. Desativou, por sua
decisão, todos os pgoragramas nutricionais. E aqueles que
não foram liquidados foram reduzidos drasticamente. Em
1992, o governo aplicou apenas 36% dos recursos aplicados
em 1990. Essa decisão isolada do Executivo trouxe-nos onde
hoje estamos: sitiados; com a polícia nas praias; com as prisões
explodindo; com crianças morrendo; com as que sobrevivem
matando.

Soube, pelo nobre colega Deputado Lázaro Barboza, ho
je Ministro da Agricultura, que o Presidente Itamar enco
mendou a seus auxiliares diretos uma proposta de forneci
mento de alimentação subsidiada à população de baixa renda.
Essa atitude é louvável. Soube também que o Governo detém
grãos em abundância; que o mercado produtor de leite encon
tra-se abarrotado, com estoque de 60 mil toneladas de pó,
o que representam mais de meio bilhão de litros de leite
fluído, em pleno fim de entressafra, sem ter quem o compre.
Esse estoque foi produzido para atender aos programas nutri
cionais do governo, que se retraíram.

Quero trazer minha contribuição, como nordestino, como
representante do povo.

Não se pode ter, de um lado, uma significativa parcela
da população com fome, de outro, excedentes de produção
e, no meio, um Governo inerte, ou mesmo fazendo estudos
para amenizar o problema a médio prazo. Precisamos de deci
são, agora, não para amenizar, mas para neutralizar. Esse
povo com fome não pode nem mesmo comprar alimento subsi
diado; ele não tem emprego, nem renda; ele está no meio
de uma recessão, sem instrumentos para superá-la; está acua
do.

Esta casa aprovou dotações orçamentárias para os progra
mas de distribuição de alimentos do Inan, que sabe o que
comprar e como distribuir, que usa a Conab como executor

das aquisições e os postos de saúde municipais para chegar
ao faminto e desnutrido.

O Executivo ignorou até agora essa autorização orçamen
tária e não liberou recursos financeiros para a realização das
despesas, alegando frustração da fonte Finsocial. Os recursos
orçamentários, mesmo que corroídos pela inflação, ainda exis
tem. Que proponha ele a substituição da fonte, pois estamos
prontos a ajudá-lo e a ajudar que nào tem comida, quem
não quer ver o Brasil explodir. Podemos evitar o desastre.
Basta decidir agora.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no instante
em que o Governo Federal anuncia uma revisão no programa
de privatização brasileiro, é importante observar a absoluta
prioridade de continuidade dessa prática, o que permitirá ao
Estado maior agilidade no desempenho das suas funções es
senciais. E, nesse contexto, faço uma sugestão: impõe-se am
pliar a permissão de uso de parte da dívida externa, pelos
credores do Brasil, como moeda, isto é, transformando-a em
ações nas empresas privatizadas. O Japão, que é um parceiro
da maior importância para o nosso futuro, aceita essa regra
do jogo. Note-se que na Argentina, quando da privatização
da companhia telefônica Entel, a participação japonesa se
operou através do sistema de conversão da dívida. No Chile,
o mesmo comportamento se repetiu, fazendo com que o país
absorvesse capitais externos por meio da conversão da dívida.

Sr. Presidente, por diversas vezes tenho vindo a esta tribu
na destacar a prioridade que d,eve ser dada ao relacionamento
econômico Brasil - Japão. E uma forma de sair da bipola
ridade e intensificar relacionamento com uma nação séria e
respeitada no mundo pelo seu elevado nível de desenvolvi
mento.

No Brasil os japoneses participam da Usiminas, da Em
braer e da trading company Marubeni, além de uma série
de investimentos privados, diretos e indiretos. Utilizar essa
experiência para ampliá-la poderá ser uma meta do Governo
Itamar Franco, sobretudo na continuidade do programa de
privatização, onde o uso dos créditos japoneses para a conver
são da dívida poderão ser instrumento de geração de empregos
e impostos.

Atualmente dirige setores ligados ao financiamento exter
no japonês o Sr. Shinichiro Kobayashi, que, durante muitos
anos, viveu no Brasil, tendo inclusive estudado na Univer
sidade da Bahia. É um homem que conhece profundament~
a nossa realidade e pretende colaborar com o Governo. E
J caso de um entrosamento da nossa área econômica com
essa autoridade japonesa; é o caso de incrementarmos as rela
ções entre os dois países na luta pela atração de capItais exter
nos que ajudem a melhoria do nível de vida do povo brasileiro.
E a conversão da dívida como forma de facilitar o programa
de privatização é o caminho correto que deverá ser adotado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4' e Srs. Deputados,
"Se há crianças abandonadas dormindo num caixote de lixo
ou disputando com os urubus e os porcos o direito de sobre
viver no lixão de uma cidade grande, não importa se são
milhares. Um só já seria um escândalo".

E este é o grande escândalo do abandono. Ninguém sabe
ao certo o número de menores abandonados. Não há uma
estatística. Existem, sim, cálculos estimativos e outros ao bel-
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prazer de cada um. De 500 mil a 60 milhões... Não é possível
fazer sequer um exame da situação com números não aproxi
mados da realidade. O fato é que o problema do menor aban
donado assume proporções da maior ~ravidade, continua
mente desafiando os poderes públicos. E angustiante a situa
ção da infância, que, abandonada pela miséria em que vivem
os pais, vegeta na sargeta, em prosmicuidade animalesca.

Essa grande e/ou maior vergonha nacional assume contor
nos mais graves quando se constata que a desigualdade social
no Brasil, responsável pelos altos índices de desnutrição, mor
talidade infantil, morbidade, analfabetismo, favelamento, de
semprego, e muito mais, se dá num país que a rigor não
é pobre. Recursos existem. Só que não explorados racional
mente. Em matéria de bem-estar social, o Estado brasileiro
continua defasado dos mais elementares princípios de eqüida
de, e muito mais por omissáo do que por ação, uma vez
que não se dispõe a enfrentar diretamente o problema.

A política social, quando e se voltada para o menor caren
te, visa minimizar a controvérsia existente entre o crescimento
econômico, ao qual ele náo tem acesso, e a luta absurda
dessas crianças no sentido de usufruir, de qualquer forma,
das migalhas desse mesmo crescimento. É um contra-senso.
Premidos pela necessiade de tudo e sem nenhum tipo de orga
nização que possa pressionar o poder público por justiça social,
esses jovens, pelos seu grande número, exercem uma pressão
difusa sobre toda a sociedade, pois "incomodam" a consciên
cia individual e a ordem social.

O grito por socorro evidencia-se a cada passo do nosso
cotidiano. Menores invadem as ruas aqui e acolá, nas metró
poles e nas cidades médias e pequenas, retratando com cores
berrantes o quadro de pobreza e o sintoma chocante da crise
sócio-político-econômica deste País, que um dia, erroneamen
te, pensou vislumbrar as primeiras luzes no final de um túnel
escuro. É impossível não experimentar um sentimento duplo
de tristeza profunda e estarrecimento.

Uma descrição bem real desse quadro· nos assusta. Os
menores estão nos cruzamentos, sob o sol escaldante, apren
dendo a esmolar com os primeiros passos, limpando pára
brisas por uma gorjeta para matar a fome da família, safan
do-se perigosamente do trânsito que passa apressado, indife
rente ou temeroso. Estão nas praças, aos bandos, maltra
pilhos, submetidos a toda sorte de exploração. Estão perambu
lando nas estações, vendendo coisas ou tomando conta dos
estacionamentos, apropriando-se dos espaços públicos que
não lhes foram destinados por justiça e reservando-se o direito
ao trabalho que lhes garanta contribuir para o orçamento
doméstico precário ou inexistente.

Cumprem, assim, a trajetória relativamente comum de
se desligarem paulatinamente dos laços familiares, de retorna
rem cada vez menos aos seus barracos nas periferias, onde
a luta pela sobrevivência corrói e dificulta as relações interpes
soais. Passam a dormir nos bancos, em baixo das pontes,
levados pelos "aparentes" atrativos da vida de rua.

E a situação se torna mais alarmante quando se armam
para sobreviver, quando se drogam, se prostituem e são, siste
maticamente, utilizaJos por marginais adultos e por cidadãos
comuns, aparentemente acima de quaisquer suspeitas.

Esse exército, cuja agressividade é diretamente propor
cional ao desprezo e à violência com que a sociedade recebe
e trata seus integrantes, tem-se organizado em quadrilhas ur

. banas de todos os tipos, estendendo suas atividades, além
da grande São Paulo, a todos seus· municípios.

De que forma reverter esse quadro de tamanha relevância
e complexidade?

Muitas têm sido as propostas. Sua efetivação é que não
ocorre. Os vícios são estruturais, e não se conseguirá combater
esse que, indiscutivelmente, é um problema nacional, se não
houver uma reformulação completa de sistemas, de métodos,
de mentalidade e, acima de tudo, de interesses.

Por mais que faltem as verbas públicas alocadas para
o atendimento ao
menor abandonado, o problema não se restringe à ausência
de recursos. A dificuldade maior está em vencer a resistência
de uma estrutura profundamente distorcida, com erros acumu
lados, pois, de outra forma, não se compreende: se há tantas
informações a respeito do assunto, se há tantos estudos, tantos
encontros e tantos entendimentos sobre os pontos nevrálgicos
da questão, sob os aspectos sócio-econômicos, administra
tivos, pedagógicos, psicológicos, jurídicos, etc., qual a expli
cação para o fato de o problema apenas agravar-se, e assusta
doramente, cada vez mais?

É preciso que se diga que a problemática do menor está
intimamente relacionada com a estrutura vigente neste País,
que privilegia uma elite em detrimento das classes populares.
Nessa perspectiva, se não tivermos bem clara essa realidade,
estaremos fadados a reproduzir experiências de cunho palia
tivo e que não vão levar a maiores conseqüências. À criança
cabe atendimento pleno de forma a investir no futuro da Na
ção.

O SR. WERNER WANDERER (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
a reabertura da discussão em torno do Orçamento Geral da
União para 1993, acertada pelos Presidentes da Câmara, Ibsen
Pinheiro, e do Senado, Mauro Benevides, com o Ministro
da Fazenda, Gustavo Kra1jse, foi uma decisão sábia e oportuna
e vai ao encontro do clamor de todos os Estados e Municípios
brasileiros.

O princípio constitucional reza que todas as unidades
da Federação são iguais, mas no Orçamento, que está pratica
mente pronto, vinga a famosa lei de gerson, na qual alguns
são mais iguais do que os outros. A restauração ética do
País não pode conviver com esse tipo de prática protecionista,
paternalista, fruto da barganha de maiorias artificiais e de
manobras articuladas por espertos; espertos mesmo, não ex
perts.

É preciso deixar claro que as negociações congressuais
em torno do Orçamento são calcadas em acordos sub-rep
tícios, sem qualquer transparência. Nem mesmo as lideranças
conseguem acompanhar o processo, enquanto algumas banca
das fantasmas manipulam a seu bel-prazer os números e rubri
cas.

Esperamos que nesta revisão orçamentária o processo
seja mais transparente, para que se busque eqüidade e justiça.
Quando falamos de eqüidade, citamos apenas um dado: en
quanto o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul foram
contemplados com 26 trilhões de cruzeiros para investimento,
o que corresponde a 5,92% do total de gastos, a região Sudeste
ficará com 43,2%, o Nordeste com 18,3% e o Norte com
6,59%.

Foi com base nesses dados que um editorial do jornal
Gazeta do Povo, publicado esta semana, qualifica o Orça
mento de discriminatório e injusto. Injusto é dizer pouco.
O Paraná, por exemplo, tem contribuído decisivamente para
corrigir os grandes fossos de desigualdade neste País. Produz
riqueza, sem concentração; espalha alimentos para todos os
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brasileiros; abriga milhões de migrantes de Estados mais po
bres; contribui decisivamente para o equilíbrio da balança
comercial.

Se esmiuçarmos o Orçamento, vamos encontrar ainda
mais disparidades. Mas uma que prejudica sobretudo os Esta
dos do Sul é a destinação de recursos para a agricultura;
não pelos valores nominais, mas pelo impedimento de novas
fontes de financiamento para uma agricultura que está sempre
em expansão no Sul, ao contrário do que ocorre na maioria
das demais regiões do País. Vamos ter que corrigir mais esta
distorção.

Esta será uma luta apartidária. Queremos todos os Parla
mentares da região Sul engajados neste movimento, para rever
números, rubricas e, sobretudo pnoridades, como o caso do
setor de transportes, quando constatamos a precária situação
das rodovias federais no Paraná, quando verificamos que a
dívida da União com o Paraná no setor de ferrovias e rodovias
se multiplica a cada ano.

Por isso mesmo, o maior projeto ferroviário em curso
no País está sendo realizado no Paraná: a estrada de ferro
Paraná-Oeste, conhecida como Ferroeste, está sendo bancada
pelo Estado do Paraná, que detém 92% de seu capital acio
nário e, embora tenha financiamento do BNDES, tem como
maioria de acionistas as cooperativas agropecuárias paranaen
ses. É nada mais do que um empreendimento que irá permitir
o transporte de sete milhões de toneladas de grãos, além
de outras mercadorias, permitindo uma rentabilidade adicio
nal de 115% para os produtores, via barateamento do frete.

São iniciativas como esta que deveriam estar contem
pladas no Orçamento da União. Mas, lamentavelmente, o
que tem sido uma constante na sua elaboração é a predomi
nância de projetos pequenos, sem qualquer significado para
o País, transformando a peça orçamentária numa colcha de
retalhos, pulverizando os recursos tão escassos nesses tempos
de crise econôllÚca.

Este é o nosso apelo a todos os Parlamentares, sulistas
ou não, para que o Orçamento Geral da União seja uma
peça básica para a promoção do desenvolvimento. Com a
decisão dos dirigentes do Congresso Nacional e do Governo
de reabrir as discussões, acreditamos que possamos restaurar,
em parte, a justiça orçamentária, sem paternalismo, sem pro
tecionismo, mas vendo o Brasil como um todo.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. JONI VARISCO (PMDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf e Srs. Deputados, pas
sada a comoção do impeachment, é chegado o momento de
se arrumar a casa. Sem maiores delongas, porque o Brasil
não pode parar. A Nação, arrasada pelo desgoverno e pela
corrupção, reclama pelo trabalho reconstrutor, sério e perti
naz, que instaure um clima de confiança nos poderes públicos.

Porém, o que estamos notando é a hesitação por parte
de alguns auxiliares diretos do Presidente em exercício, espe
cialmente os da área econômica, precisamente o setor que
necessita de mãos firmes para realizar a grande obra do sanea
mento das finanças federais. Um dia, estão a defender a refor
ma fiscal. Noutro, buscam transferir a iniciativa do projeto
ao Congresso. Logo depois, retomam à estaca zero e anunciam
que o Governo terá sua própria proposta.

Os vídeos de ontem, por exemplo, mostravam dois depoi
mentos opostos: o do Ministro-Chefe da Casa Civil, Henrique
Hargreaves, afirmando que o Executivo não enviaria um pro
jeto de reforma tributária, preferindo oferecer emendas e
sugestões a qualquer das propostas em andamento no Legisla-

tivo, e o do líder do Governo nesta Casa, Deputado Roberto
Freire, dizendo que haverá, sim, um projeto oficial a propósito
do tão discutido tema.

É preciso convir que o Congressd Nacional dispõe de
curto prazo para executar um reajuste fiscal que possa valer
no próximo exercício de 1993. Caso isso não ocorra em tempo,
o Executivo não disporá de meios para resolver o déficit públi
co nem para solucionar os problemas mais cruciais do País.

Ao invés da preocupação por cargos, devem Executivo
e Legislativo conjugar esforços na tarefa que o momento histó
rico lhes impõe: a de salvar o Brasil de um inevitável caos
social e econômico. Um sombrio quadro que o próprio Presi
dente da República já divisou nos horizontes incertos de nossa
Pátria.

Era o que tinha a dizer.

o SR. OTTO CUNHA (Bloco - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidentes, Sr' e Srs. Deputados, mudou
o Governo, mas não mudaram os problemas. Principalmente
para a agricultura brasileira. E quando falo em agricultura
desejo referir-me, em particular, às aflições dos médios e
pequenos produtores rurais, parcela significativa que tanto
concorre para a geração de alimentos e empregos.

Durante a gestão interrompida com o afastamento do
Presidente Collor de Mello, estive com o então Ministro da
Economia, Sr. Marcílio Marques Moreira, acompanhado do
meu colega da bancada do Paraná Deputado Joni Varisco,
para encarecer da urgente necessidade de serem pagos os
valores relativos ao Proagro dos últimos anos. O então titular
daquela Pasta nos assegurou que solicitaria do Banco Central
a emissão dos títulos correspondentes aos créditos, os quais
chegariam à rede bancária em todo o País para serem transfor
mados em dinheiro na~ mãos dos agricultores.

Acontece que, apesar dos esforços do ex-Ministro 'da
Agricultura Antônio Cabrera e das gestões desenvolvidas por
Parlamentares desta Casa, os referidos títulos jamais foram
emitidos.

Somente no Paraná, os agricultores com crédito do Proa
gro têm a receber acima de 250 bilhões de cruzeiros.

Trata-se de um valor' expressivo e que aliviaria enorme
mente a situação difícil por que passa a categoria, oprimida
pelos juros altos dos financiamentos do crédito rural e preju
dicada pelos preços baixos dos produtos.

Daí o apelo que dirijo, desta tribuna, ao novo Ministro
da Fazenda, Deputado Gustavo Krause, homem ligado à re
presentação política como membro titular destá Casa pelo
Estado de Pernambuco, para que determine ao Banco Central
o pagamento do Proagro vencido há alguns anos, sem maior
tardança.

Era o que tinha a dizer.

o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
Ruy Barbosa, evocando a figura de José Bonifácio, citava
afirmação de Henrique III segundo a qual o Duque de Guise',
morto, parecia maior do que vivo.

Em brilhante artigo publicado no Jornal do Brasil do
dia 20 do corrente, Josué Montello, escritor e membro da
AcadellÚa Brasileira de Letras, traça uma das mais admiráveis
biografias de Ulysses Guimarães e faz notar a oportunidade
do discurso de Ruy.

Esse depoimento merece inscrever-se perenemente nos
Anais desta Casa, como justa homenagem a um dos maiores,
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estadistas deste século, cuja proveitosa trajetória entre nós
deixa um precioso legado de lições.

Requeiro, pois, da Presidência dos trabalhos da sessão
de hoje, a incorporação do artigo nos Anais da Câmara dos
Deputados. Com isto, evidentemente, não se esgota o tributo
que ficaremos sempre devendo ao inesquecível patrono das
grandes lutas pela resistência democrática, pela Constituinte
e pela dignificação da atividade política neste País.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Lembranças de Ulysses Guimarães

À Força de ser repetida, já passou à categoria dos lugares
comuns a afirmação de Henrique lU, lembrada por nosso.
Ruy Barbosa em seu discurso sobre José Bonifácio, quando
reconheceu que o Duque de Guise, mortos parecia maior
do que vivo.

É possível que, antes de mim, a propósito de Ulysses
Guimarães, já se tenha feito igual reparo. Por esta razão
singela: nada mais justo do que essa conclusão.

Podemos ainda reconhecer que, se ele teve a morte imere
cida, apanhado como foi em pleno vôo, na hora em que nos
era mais necessário, teve por outro lado a unanimidade mere·
cida, no aplauso póstumo à sua vida e à sua obra, em decor
rência do impacto que essa morte suscitou em todo o País.

Nada do que dele se disse, no ambiente de consternação
criado com o seu desaparecimento, constituiu exagero ou de·
masia, mesmo quando o situaram entre os valores fundamen
tais do Brasil democrático.

Até mesmo certo comedimento de seu feitio, como instru
mento de ação na vida pública, passou a ter valor específico,
no conjunto de virtualidades e virtudes de sua personalidade.
Orador parlamentar? Outros foram maiores do que ele. Astú'
cia política? Outros a tiveram mais do que ele, na arte de
urdir situações que geraram poder. Vigor polêmico no frêmito
da luta? Outros o ultrapassaram na veemência combativa.
Singularidade nas idéias que geram situações novas na arte
de bem governar? Também não. E como explicá-lo, no reco
nhecimento unânime de sua grandeza, neste País, nesta con·
juntura, nesta curva do tempo e da História?

A verdade é que não há mistério na compreensão de
sua grandeza. Basta reconhecermos que Ulysses Guimarães
soube impor-se, ao lado de toda uma vida exemplarmente
digna, como um grande homem no plano moral. Nada se
poderia argüir para maculá-lo. Tudo se poderia dizer para
enaltecê-lo. Como lealdade. Como correção. Como coerência.

Os demais atributos de sua personalidade nada mais fo
ram do que valores complementares, harmonicamente ajusta
dos ao seu modo de ser como homem, como cidadão, como
líder. Mas não é o político que explica o líder - é o líder
que explica o político, como emanação e conseqüência dos
valores éticos que advinham da essência mesma de sua nature
za. Quando discordava, não transigia - procurava entender,
mais sem ultrapassar o limite que faz do adversário o objeto
da contestação veemente. Disporia de um código que jamais
ultrapassou na luta política. Daí nos litígios da palavra, no
calor dessa luta, os limites que impunha a si mesmo, repelindo
o golpe excessivo, sem a estocada que faz o sangue correr
no corpo do contendor. Chamado de velho, na sua última
refrega, limitou-se a dizer que preferia ser velho a ser velhaco.
Até aí podia ir, defendendo-se. Jamais chegaria, na vivacidade
da réplica, a chamar de velhaco o adversário. Seria demais
para seu código.

Se de perto não convivi com Ulysses Guimarães, a ponto
de poder identificar na sua pessoa um de meus grandes amigos,
posso desvanecer-me de ter sido amalgamada pelo tempo a
nossa afinidade de afetuosa, que data de 1956, ao tempo em
que o governo do presidente Kubitschek nos aproximou 
com a interferência canora de uma sabiá.

Já vou contar como isso se deu.
Quem me fez o obséquio de ler o meu Diário da manhã,

no texto relativo a 21 de janeiro de 1957, talvez se lembre
deste registro, na página relativa ao meu canto de trabalho
no Palácio do Catete, ao tempo em que integrava o gabinete
civil do Presidente Kubitschek: "Ao cair da tarde, um sabiá
feliz, que sempre meu deu a impressão de ocupar no jardim
do Catete um galho isolado de provimento efetivo, assinava
cantando o seu ponto de servidor alado. E um coro festivo
e zombeteiro de bem-te-vis e canários, que se punham a taga
relar quando ele chegava, terminava por emudecer, à medida
que ia subindo, e espirando-se, o canto do sabiá. Devo muito
a esse sabiá, no ritmo e na ordem de meu trabalho: enquanto
ele cantava, eu despachava papéis."

E, como tinha sob meus cuidados os processos relativos
aos Ministérios da Fazenda, da Educação e da saúde, além
da assessoria parlamentar, das caixas de crédito e boa parte
dos discursos do Presidente, era cedo que ali chegava e tarde
que dali saía, os pondo à prova minha obstinação de bem
servir.

E, foi num fim de tarde, já exausto, que ali me apareceu
Vitorino Freire, em companhia de Ulysses Guimarães. Ao
entrar, preveniu-me:

- Trouxe comigo o Ulysses como testemunha. Quero
ver se há mesmo um sabiá cantando defronte de tua janela.
Ou se isso não passa de imaginação de maranhense.

Foi assim que se iniciou a concordância de espírito e
de sentimentos que me aproximou de Ulysses Guimarães e
que dá a mim, nesta hora de conternação nacional, uma dimen
são particular, revolvendo antigas lembranças. A memória
vai longe, buscando encontros e concordâncias, e só descubro
razões para o sentimento superior de admiração irrestrita,
que me levou li pensar em trazer Ulysses para a Academia
Brasileira.

Sobre essa mesma idéia Austregésilo Athayde conversou
comigo, ambos a nos lourvarmos no critério dos expoentes
nacionais que Joaquim Nabuco, em carta de 6 de dezembro
de 1901, sugeriu a Machado de Assis, e este acabou por aceitar:
"Você sabe que eu penso dever a .Academia ter uma esfera
mais lata do que a literatura exclusivamente literária para
ter maior influência. Nós precisamos de um certo número
de Grands Seigneurs de todos os partidos. Não devem ser
muitos, mas alguns devemos termos mesmo porque isso popu
lariza as letras" .

De Brasília Ulysses me telefonou, admitindo a sua candi
tadura, na linha proposta por Nabuco, os que fora seguida
por nossos antepassados, quando explicaram ali algumas figu
ras exponenciais de que também nos orgulhamos. Entretanto,
como toda candidatura acadêmica reclama tempo e diligência,
além de obstinação e paciência, Ulysses acabou por desistir
do pleito, continuando a concentrar na política a exclusividade
de suas horas.

De sua sensibilidade no plano das boas letras diz bem
a circunstância de que soube concentrar em pequenas máximas
o seu tirocínio político, todas elas de sabor epigráfico, confir
mativas de que nele convivia o bom gosto da forma literária.
Diga-se ainda aqui que Ulysses, talvez sem dar por isso, estaria
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a cumprir a recomendação stendhaliana, segundo a qual a
viagem da vida deve ser feita com uma boa provisão de máxi
mas, para balizarmos com elas os caminhos que essa vida
abre diante de nós.

Ao tempo em que estive em Paris, como embaixador
junto à Unesco, tive a oportunidade de reunir em redor de
Ulysses Guimarães um pequeno grupo de amigos e compa
nheiros. Eu sabia por informações vindas do Brasil, que o
Presidente Sarney ia decretar outra media de caráter finan
ceiro, na sua luta contra a inflação. Em conversa com Ulysses,
pela manhã, em companhia do então conselheiro João Carlos
de Souza Gomes, fiquei inteirado de que Sarney não havia
falado sobre o assunto com o seu velho amigo. Anoite, senta
dos à mesa do jantar, fui avisado de que Sarney, pelo telefone,
desejava falar-me. E digo a Ulysses:

- A conversa não é comigo - é com você.
E levei-o para o meíi gabinete, onde o deixei para a

conversa longa, que se prolongou por mais de meia hora.
Ao voltar à mesa, era outro o querido amigo. Os desencontros
que talvez houvesse ocorrido estavam desfeitos. Sinal de que
a boa intriga, com a providência na hora própria, dera bom
resultado. E os premiados imediatos fomos nós, que tivemos
à mesa o Ulysses efusivo e cordial, a avivar na conversa as
reminiscências joviais de seu mundo de lembranças.

É nesse Ulysses que me concentro agora, no esforço para
afastar as imagens da catástrofe. Mas estas persistem, itera
tivas, atordoantes. Mesmo com o detalhe lírico de que foi
a aliança de casamento, com o nome do companheiro, que
identificou a querida D. Mora, nos soldos di! tragédia.

O importante, agora, é que cada um de nós, que tivemos
o privilégio de
conhecer Ulysses Guimarães, permaneçamos fiéis ao seu ideá
rio político, suplantando divergências e paixões em benefícios
do país.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
além da contundente derrota sofrida pelo Governador do Pa
rá, seu partido, o PMDB, e seus aliados na Capital do Estado,
em muitos outros importantes Municípios do interior as oposi
ções e lideranças coligadas obtiveram vitórias expressivas, co
mo ocorreu no Município de Santarém.

Eleito por uma coligação, com mais de 28 mil votos,
o futuro Prefeito de Santarém, Dr. Rui Corrêa, e seu compa
nheiro de chapa, o DI. Everaldo Martins Júnior, ambos oriun
dos de famílias políticas tradicionais na área santarena, pre
tende realizar uma administração renovadora, transparente,
gerindo os negócios municipais em função dos interesses da
comunidade, atacando os problemas mais prioritários e urgen
tes do Município.

Rui acredita que vai encontrar a Prefeitura santarena
"desarrumada". "Durante o período da campanha, não en
contrei nenhum setor que estivesse prestando um serviço satis
fatório à população. Mas com o PSB à frente, trabalhando
com competência, apresentaremos resultados satisfatórios,
num curto prazo de tempo", assegura. Para isso, Rui pede
ao povo de Santarém: "Tenha paciência, nos dê um crédito
de confiança, como nas eleições, e mesmo aqueles que não
votaram em mim podem acreditar no nosso trabalho".

Um dos problemas que mais aflige a população santarena,
disse o prefeito eleito, é o da falta de água. "E não faremos
como os nossos adversários, que distribuíram durante a cam

_.panha água em carros-pipa. Vamos atacar o problema para

resolvê-lo definitivamente", adianta Rui, que também pro
mete se empenhar para corrigir as distorções salariais do fun
cionalismo, principalmente a baixa remuneração dos profes
sores.

Mesmo temendo encontrar o Tesouro municipal sem re
cursos, o Prefeito eleito de Santarém espera que a atual admi
nistração não deixe débitos. Rui acha que não haverá proble
mas no relacionamento com os vereadores, ainda que não
venha a contar com maioria na Câmara "Ele (o Vereador)
vai ficar restrito ao seu papel de legislar e fiscalizar em bene
fício da população, e não em causa própria", afirma Rui Cor
rêa.

Ele adiantou que só em dezembro é que começará a
definir os nomes que vão compor seu secretariado, mas afirma
que cumprirá a promessa de um governo de coalização com
os partidos que o apoiaram. "Já estávamos confiantes desde
o início. O povo de Santarém queria mudanças, e mostrou
isso através do voto".

Manifestamos nossas congratulações ao Prefeito eleito
de Santarém, Dr. Rui Corrêa, e a seu companheiro de chapa,
Dr. Everaldo Martins Júnior, fazendo votos do mais completo
êxito na administração que vão encetar, a partir de l Q de
janeiro de 1993, sempre lutando em favor da coletividade
desse grande e próspero Município do Estado do Pará.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, a característica fundamental dos países subdesenvol
vidos é a preocupação em copiar fielmente o que vai pelas 
nações mais ricas.

O Prof. Hélio Jaguaribe, ao estudar a História da Cultura
Brasileira, estabeleceu a existência de três estruturas-tipo. A
primeira denominou estrutura-tipo colonial, à segunda, estru
tura-tipo semi-colonial e à última, estrutura-tipo de transição.

A característica da estrutura-tipo colonial era a de que
toda a cultura era copiada da metrópole.

A estrutura-tipo semi-colonial caracterizava-se pela cópia
de culturas estrangeiras com alguns traços nacionais para pare
cer que não havia mais submissão.

O tempo passou, e alguns líderes brasileiros insistem em
retornar à época da preocupação servil de copiar-se tudo o
que há no chamado Primeiro Mundo.

Neste instante a moda é a do contrato coletivo de traba
lho.

Para as grandes empresas, para as multinacionais não
há problema. É até bom. Liquidam-se os concorrentes meno
res. Acaba-se com a empresa nacional.

Onde estão os defensores da empresa nacional?
Estão cegos? Ou mudaram de posição? Ou quem sabe

não havia sinceridade em suas posições.
A proposta de contrato coletivo de trabalho é nociva

às micro, pequenas e médias empresas, que são a quase totali
dade das instituições privadas no Brasil.

Parâmetros trabalhistas gerais e política salarial podem
ser acertados para todas as companhias, mas não é possível
formularem-se contratos coletivos de trabalho a que estejam'
obrigadas as micro, pequenas e médias empresas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Parlamentares, a
luta dos trabalhadores rurais para conquistar os mesmos direi
tos previdenciários dos trabalhadores urbanos tem uma longa
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história de esforço e sacrifício. Com a Constituição de 1988,
finalmente foi conquistado o piso de um salário mínimo para
todas as pensões e aposentadorias, reparando uma grande'
injustiça com os aposentados rurais, que recebiam apenas
50% do salário mínimo.

Outra conquista importante dos trabalhadores rurais foi
a aposentadoria por idade aos 60 anos para os homens e
aos 55 para as mulheres. No entanto, a inscrição destas con
quistas históricas na Constituição não foi suficiente para torná
las realidade.

Os trabalhadores rurais precisaram ainda de muita pa
ciência e muita luta para conseguir o cumprimento daquilo
que a Constituição já garante. A omissão e a irresponsabi
lidade do Governo, em primeiro lugar, e do Congresso, em
segundo lugar, retardou a implantação dos novos benefícios.
Passados quatro anos da promulgação da atual Constituição,
os trabalhadores ainda não podem usufruir integralmente des
tes benefícios.

A aprovação dos Planos de Custeio e de Benefícios da
Previdência pelo Congresso demorou três anos. O Governo
levou mais seis meses para baixar a regulamentação destes
planos. Esta regulamentação foi feita apenas em dezembro
do ano passado.

Quando, finalmente, a Previdência passou a acolher no
vos pedidos de benefícios, já com base nas novas regras, os
trabalhadores rurais passaram a enfrentar outro obstáculo:
o emperramento do sistema previdenciário.

Cerca de 350 mil pedidos de benefícios encaminhados
por trabalhadores rurais de todo o País estão parados nas
gavetas da Previdência. Se incluirmos os trabalhadores urba
nos, são 764 mil pedidos acumulados. Estes dados são oficiais
e foram apresentados ontem pelo próprio Ministro da Previ
dência, Antônio Britto, a representantes dos trabalhadores
rurais, em audiência na qual se tratou justamente dá agilização
destes pedidos.

O Paraná é o Estado que apresenta maior número de
pedidos de benefícios represados. São 55.274 trabalhadoress
rurais que encaminharam seus pedidos de aposentadoria e
até agora não começaram a receber o benefício. Muitos destes
pedidos já estão emperrados há mais de dez meses.

O Ministro Antônio Britto se comprometeu a colocar
em dia estes pedidos no prazo de 60 dias. Vamos dar crédito
a esta promessa e cobrá-la insistentemente, pois os trabalha
dores não podem continuar sendo punidos pela ineficiência
do sistema previdenciário. Não é possível que os trabalhadores
continuem enfrentando uma verdadeira via - crúcis, para
fazer valer seus direitos previdenciários.

A aposentadoria é o sustento para muitos trabalhadores,
a despeito do seu valor aviltado, que na esmagadora maioria
corresponde a um salário mínimo igualmente aviltado. A longa
espera a que milhares de trabalhadores estão sendo subme
tidos é uma verdadeira tortura psicológica, agravada pelas
privações materiais provocada pelo não pagamento do bene
fício a que fazem jus.

A Previdência Social foi levada a uma situação de desca
labro pelo Governo Collor, na gestão de triste memória do
ex-Ministro Magri, agora cabo eleitoral de Maluf em São Pau
lo. O ex-Ministro Reinhold Sthephanes pouco pôde fazer no
turbulento período no qual comandou a Previdência.

Cabe agora ao Governo Itamar Franco recuperar a Previ
dência Social, colocando-a efetivamente a serviço dos traba
lhadores.

Recuperar a Previdência Social deve ser o compromisso
primordial de um Governo que coloca em primeiro plano
a reversão do quadro de caos social no qual está mergulhado
o País.

Os trabalhadores rurais já foram por demais penalizados.
É hora de o Governo fazer justiça aos homens e mulheres
do campo.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados,
diante do momento difícil que vive a cafeicultura nacional
em face dos baixos preços do produto, quero, nesta oportu
nidade, registrar apreocupação, a angústia e a intranqüilidade
dos produtores do meu Estado, principal produtor do café
Conilon, cuja lavoura tem se mantido somente com a obsti
nação dos mesmos. A falta de estímulo e legislação por parte
dos Governos Federal e Estadual no que concerne à cultura
cafeeira gera um clima de insegurança e insatisfação no setor.
As dificuldades enfrentadas pelos produtores de café são tan
tas e muitas vezes, intransponíveis que têm levado muitas
famílias a abandonarem uma cultura de grande importância
sócio-econômica para o Estado e, principalmente, para essas
famílias, que dependem essencialmente dessa cultura para
criarem com um pouco de dignidade seus filhos, isto sem
falarmos na geração de desemprego. obrigando ao êxodo,
o que acarretará outro grave problema social.

Hoje, apesar de o mercado dispor de um estoque de
17 milhões e 200 mil sacas de café, ficamos sabendo que tere
mos a chegada, através de importação, de 120 mil sacas de
café tipo Conilon, oriundas da Costa do Marfim e, conforme
informações, infestadas com CDB - Coffer Berry Disease.
Recairíamos na tragédia de 1977, quando nossos cafezais fo
ram infestados com a praga da "ferrugem".

Peço, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, providências
urgentes e enérgicas do Departamento de Defesa Sanitária
do Ministério da Agricultura no sentido de verificar o fato
e tomar as medidas necessárias. Caso contrário, teremos nos
sos cafezais infestados com uma nova praga.

Sr. Presidente, outro fator grave é a contradição existente
entre a exportação, o consumo interno e a importação. A
diferença no tratamento é crucial: para exportação e consumo
interno o café não pode ter mais de "1000 defeitos" , enquanto
que para a importação aceita-se com mais de "3000 defeitos".
Ou seja, estamos sendo depositários do lixo da Costa do Mar
fim e de outros países.

Diante do exposto, gostaria que ficasse registrado nos
Anais o telex da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona da
Varginha Ltda., assinado por cooperativas, federações e sindi
catos, traduzindo a preocupação dos produtores do Estado
do Espírito Santo e reforçando a necessidade urgente de bus
carmos uma solução para o problema junto aos órgãos respon
sáveis.

Era o que tínhamos a dizer.

TELEX A QUE SE REFERE A ORADORA:

Varginha, 20 de outubro de 1992.
As Cooperativas, Sindicatos Rurais e a Federação da

Agricultura de Minas Gerais, tomando conhecimento através
da Gazeta Mercantil de 9-10-92, que várias firmas brasileiras
estariam importando para chegada ao Banco do Brasil em
30-10-92, 120 mil sacas de café do tipo Coni10n oriundas da
Costa do Marfim, pedem a V. S" (V. Ex") imediata providencia
no sentido de inviabilizar tal medida, em face do grave perigo
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de infestação CBD -Coffer Berry Disease, nos cafezais brasi
leiros, o produto oferecido além de ser de péssima qualidade
(café residual) já foi alvo de litígio sub-índice no Porto de
Paranaguá.

Diante do momento difícil que vive a cafeicultura nacional
face aos baixos preços do prodlito, tal importação inviabilizaria
totalmente a cafeicultura brasileira, ocasionando grave proble
ma social.

Assinado: Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Var
ginha Ltda., Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas,
Cooperativa Central dos Cafeicultores e Agropecuaristas de
Minas Gerais, COPACAFEM - Cooperativa dos Cafeicul
tores do Vale do Rio Verde, Sindicato Rural de São Gonçalo,
Sindicato Rural de Alfenas, Cooperativa de Crédito Rural
dos Cafeicultores de Varginha, Sindicato Rural de Ouro Fino,
Federação da Agricultura de Minas Gerais, Cooperativa Re
gional do Sul de Minas, Cooperativa Agropecuária de Santa
Rita do Sapucaí, Sindicato Rural de Varginha, Associação
dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas, Cooperativa Agrope
cuária de Boa Esperança, Cooperativa Agropecuária de Resp.
Ltda. do Carmo de Rio Claro, Cooperativa Agrária Cafei
cultores da Região Metropolitana de Piunhi, Cooperativa
Agropecuária Mista de Viçosa Ltda, Cooperativa Agrope
cuária de Carmo do Paranalba Ltda, Cooperativa Mista Agro
pecuária de Patos de Minas, Cooperativa Cafeicultores do
Triângulo Mineiro - CATRIM, Cooperativa Agrícola dos
Pequenos Produtores do Vale do Paraíso, Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda, Cooperativa Agrária
dos Caf. Região Metropolitana de Belo Horizonte, Coope
rativa Agrária dos Caf. Região Metropolitana Campo Belo,
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores Região Metropolitana
Oliveira, Cooperativa Agrária dos Cafeicultores Região Me- .
tropolitana Santo Antônio do Amparo, Cooperativa Agrícola
do Alto Rio Grande Ltda. Cooperativa Agropecuária e Alfe
nas Ltda, Cooperativa Agropecuária e São Tiago Ltda. Coo
perativa dos Cafeicultores, Campos Gerais e Campo do Meio.
Cooperativa Agropecuária Muzambinho Ltda.

Atenciosamente, Cooperativa dos Cafeicultores da Zona
de Varginha Ltda.

O SR. PAULO BERNARDO (PT - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo
a tribuna para falar da angústia vivida por milhares de famílias
em todo o País por causa das altas prestações da casa própria.

O arrocho salarial, aliado às taxas de inflação de mais
de 25% ao mês, tornam a vida dos trabalhadores mais difícil
a cada dia.

Além disso, as dívidas resultantes da compra e casas popu
lares também são altíssimas. muito acima dos valores das ca

:sas. Tomo para exemplo o caso do Paraná. onde as prestações
'\atingem 2,3 milhões de cruzeiros mensais para casas de 35
a 40 metros quadrados, com saldos devedores acima de 100
'milhões de cruzeiros.

De acordo com dossiê fartamente documentado prepa
rado pelo Governo do Estado, cerca de 30.000 casas populares
construídas no Paraná foram superfaturadas em até 40%.

Por tudo isso, temos hoje uma situação praticamente ex
plosiva, pois as famílias não conseguem pagar as prestações,
e a Caixa Econômica Federal as está acionando na Justiça,
chegando mesmo ao ponto de levar casas a leilão, providência
inócua, porque os valores dos saldos devedores impossibilitam
qualquer venda.

Estive esta semana, Sr. Presidente, conversando com o
Dr. Danilo de Castro. novo Presidente da Caixa Econômica

Federal, que relatou o andamento das discussões que o Go
verno vem fazendo para tentar resolver o problema.

Reconheço os esforços e a boa vontade demonstrados
pelo Presidente Danilo de Castro, mas preocupa-me a possibi
lidade de que as medidas a serem adotadas não tenham a
profundidade necessária.

É evidente que uma diminuição nas prestações pode ser
uma saída, pelo menos temporária. Mas é preciso efetivar
auditorias nas contratações realizadas nos últimos dois anos,
para investigar as denúncias de superfaturamento e punir os
eventuais culpados.

Além disso, é necessário mudar os mecanismos de con
trole praticados nas contratações do sistema.

Finalmente, estou convicto de que as alternativas devem
ser buscadas pelo Executivo e por este Congresso e implemen
tadas como política de Governo, definindo claramente as res
ponsabilidades, pois a CEF não tem condições de arcar com
os custos dessas medidas.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o momento social é preocupante e chama nossa atenção para
um trágico painel que vem se delineando e aumentando de
intensidade no Brasil, os níveis de violência e a forma pela
qual ela tem sido expressada, especialmente nas grandes cida
des do País.

Os recentes acontecimentos em São Paulo, primeiro no
Camndiru e depois na Febem, e no Rio e em Brasília 
os arrastões - são fortes e inequívocos exemplos de desequi
líbrio social. Centenas de presos assassinados, e meninos po
bres, abandonados pela sociedade e pelo Estado, amedron
tando as classes mais favorecidas.

O conflito social que está nas ruas beira a uma guerra
civil, que está para tomar proporções assustadoras, em breve
tempo. O Jornal do Brasil, em edição do fim de semana que
se seguiu ao arrastão em Ipanema, estampava notícia que
exemplificava bem isso. Em matéria de primeira página, exibia
as praias da Zona Sul do Rio com placas, colocadas pelos
seus freqüentadores habituais, que diziam mais ou menos as
sim:

"Companheiros, vamos nos unir. Não deixem de
vir à praia, tragam um pedaço de pau de mais ou menos
um metro, e, quando os arrastões se aproximarem,
não vamos correr, vamos enfrentá-los... "

Do outro lado, o Poder Público promove ações que
não servem para oferecer mais dignidade ao cidadão, mas,
ao contrário, têm servido para deixar mais atemorizada a
sociedade, que em pânico começa a adotar comportamentos
anti-sociais do tipo "fazer justiça com as próprias mãos, inclu
sive, a justiça social" ou medidas que contribuem ainda mais
para a segregação.

Via de regra, a violência não é um tema que sensibilize
as pessoas, vide a situação das centenas de crianças e de adoles
centes que diariamente tombam nas ruas. Os próprios meios
de comunicação não estimulam muito o debate político sobre
a questão, para que as pessoas possam ter mais claro quais
são suas causas, compreender o contexto em que a violência
se desenvolve e como somos, em certa medida, todos respon
sáveis por esses níveis de violência tão intoleráveis.

O massacre na maior penitenciária de São Paulo é a versão
ampliada de um episódio semelhante, que aconteceu, neste
mesmo período, há um ano, e foi, na época, considerado
a maior chacina da história das prisões brasileiras: trinta e
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três pessoas assadas vivas no presídio Ary Franco, no Rio
de Janeiro, numa cela de 31 metros quadrados.

A violência foi tamanha que arrancou do Secretário de
Justiça e Polícia Civil, Dr. Nilo Batista, o seguinte desabafo;
"Foi um massacre que viola de maneira radical e chocante
tudo o que existe em termos de política penitenciária". Mesmo
assim não evitamos Carandiru.

Srs. Deputados, não se pode negar que os arrastões são
um ato de vandalismo desumano, assim como são desumanos
a superlotação das instituições de confinamento e o tratamento
infligido às pessoas que ali estão; a miséria de 60% da popula
ção; os arrastões que foram feitos no bolso do cidadão brasi
leiro por planos econômicos sucessivos e fracassados, sem
falar no confisco de que foi vítima novamente a classe média.

É hora de tirarmos a venda dos olhos, se realmente quiser
mos sair dessa encruzilhada, e olharmos profundamente para
essa questão, a fim de que possamos mapear todos os caminhos
percorridos, até chegarmos ao ponto de, juntos, encontrarmos
saídas democráticas e compatíveis com o desenvolvimento
humano apreendido na evolução das sociedades contempo
râneas.

Foi longo o caminho percorrido até a situação alcançar
abismos tão profundos. Pelo aprofundamento das desigual
dades, pelo acirramento dos desníveis econômicos e sociais,
pelo desprezo às leis por aqueles que tinham a obrigação
de cumpri-las e zelar pelo seu cumprimento foram fomentadas
as gerações e gerações idéias desvinculadas de princípios e
valores éticos que cada vez mais nos afastavam de nossos
semelhantes e conduziram à degeneração da convivência civili
zatória.

Matar pessoas não resolverá o problema. A truculência
só faz aumentar a paranóia coletiva em relação aos pobres,
aos negros, aos destituídos do Estado. Sob a égide da proteção
ao cidadão, está sendo difundida uma falsa concepção de segu
rança, pois em nome dela pessoas são assassinadas ou separa
das uma das outras, estabelecendo-se um verdadeiro sistema
de apartação, onde classes menos favorecidas seriam impe
didas de se aproximarem das classes mais abastadas.

Soluções imorais como a construção de muros separatistas
e o extermínio de pessoas podem até conter momentanea
mente rebeliões e arrastões, entretanto, não solucionam o
tão antigo problema da violência. Certamente contribuem pa
ra que cada vez mais o humano em nós desapareça.

Não tenho, nobres colegas, a vara de condão para solucio
nar esse fenômeno complexo e múltiplo, mas insisto em que
existem caminhos morais, se primeiro, colocarmos o assunto
no devido lugar das discussões políticas e, segundo, tivermos
vontade efetiva de incorporar esse grande número de pessoas
que estão à margem do Estado e da sociedade aos benefícios
do progresso.

Penso que se nos obrigarmos, inspirados pela ética, a
redimensionar prioridades e conceitos, no sentido de enten
dermos verdadeiramente que moderno não é somente um
país com equipamentos e tecnologias de última geração, mas
também um país que não tem seu povo morrendo de fome,
tem suas crianças nas escolas e não precisa de cercas para
separar um cidadão do outro, poderemos ter uma perspectiva.
Acredito que somente através de uma política ampla de garan
tias de direitos é que se conseguirá a segurança desejada,
e esta política deve ser construída ao longo do tempo, sem
"limpezas urbanas" ou execuções sumárias de pessoas, sem,
afinal, retornarmos à era dos primatas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. WALTER NORY (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'I' e Srs. Deputado?,
a respeito de um possível impedimento de minha participaçãb
na CPI da VASP, levantado pelo nobre Deputado Tuga Ange
rami, tenho os seguintes esclarecimentos a prestar.

O processo de privatização da V ASP deve ser dividido
em três etapas distintas:

1. a decisão administrativa;
2. a autorização Legislativa e
3. o processo de privatização propriamente dito.
A decisão administrativa de privatizar a VASP, de compe

tência do ex-Governador Orestes Quércia, foi tomada após
estudos demorados sobre as condições da empresa e aten
dendo às prioridades do Governo do Estado.

Fui Secretário de Transportes do Governo Quércia e par
ticipei dessa decisão administrativa. Os estudos fQra~ feitos
em primeiro lugar, procurando viabilizar a VASP como em
presa. Isso tornou-se impossível por várias r.azões:

1. em virtude de não se poder amplIar seu mercado,
uma vez que lhe foram negadas linhas internacionais, pelo
Departamento de Aviação Civil (DAC);

2. pela impossibilidade, também, de uni-la à Transbrasil
- vale registrar que, após um primeiro acordo firmado nesse
sentido, a Transbrasil recusou-se a prosseguir com os estudos
objetivando a união das duas empresas, para a redução de
custos e racionalização de trabalho;

3. porque nos restava, portanto, uma companhia sem
possibilidade de crescimento, com débitos superiores a
US$600 milhões, que exigira, para sua sobrevivência, o aporte
de, pelo menos, US$300 milhões, para torná-la operacional
mente viável.

O Governo de São Paulo tinha prioridades sociais e, por
tanto, não tinha interesse de continuar investindo em uma
empresa comercial, que poderia, perfeitamente, ser explodada
pela iniciativa privada.

Estas conclusões foram ratificadas pela Comissão de Pri
vatização da VASP, cria\la em 22 de dezembro de 1988 e
presidida pelo então Secretário da Fazenda, José Machado
de Campos Filho, da qual fiz parte juntamente com dirigentes
da VASP.

A segunda etapa do processo foi obter autorização Legis
lativa para a privatização, uma vez que a Constituição do
Estado de São Paulo previa que o poder acionário da VASP
só poderia ser transferido com autorização da Assembléia
Legislativa. . .

A partir daí, a Comissão preparou um proje~o de leI
que foi encaminhado ao Legislativo Estadual. O projeto recec

beu 44 emendas, várias delas aprovadas, transformand?-se
na Lei n° 6.629, de 27 de dezembro de 1989, na qual fICOU
definido todo o ritual a ser seguido para a venda do' controle
acionário da VASP, ou seja, para a sua privatização.

A partir da aprovação desse projeto de lei, passaram
a compor a Comissão de Privatização dois Deputados: Arnal
do Jardim, pelo PMDB, e Silvio Martini, pelo PDS, .al~m
de um representante dos funcionários da VASP. C! ObjetIV?
dessa Comissão era cumprir exatamente o que a leI determI
nava, ou seja, concretizar a privatização da VASP.

Em 31 de março de 1989, desincompatibilizei-me do cargo
de Secretário dos Transportes para candidatar-me a Deputado
Federal, deixando, em conseqüência, na mesma data, de fazer
parte da Comissão de Privatização da VASP.

O pr~cesso de privatização teye 0_ seu iníc~o, realm~nt~,
em 6 de abril de 1990, com a publIcaçao do edItal de pnvatl-
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zação, em cumprimento à legislação aprovada para esse fim,
portanto; posteriormente à minha saída da Comissão e do
Governo.

A CPI instituída na Câmara tem por objetivo a apuração
de possíveis irregularidades no processo de privatização. Não
se discute, aqui, o ato de privatizar ou a autorização legislativa,
dada com esta finalidade, pois ambas são de competência
exclusiva do Estado de São Paulo.

Não tenho, portanto, qualquer ligação com os fatos poste
riores, ou seja, com o processo de privatização.

Portanto, julgo-me com completa isenção de ânimo para
participar dessa CPI e não vejo qualquer impedimento. Se
houvesse eu participado do processo licitatório, aí sim, me
julgaria impedido e recusaria qualquer cargo na CPI. Como
não participei, sinto-me completamente livre, até para agir
como fiscal do cumprimento daquela lei, que vi aprovada
em minha administração.

Tolher esse meu direito seria hoje o mesmo que, ao se
pretender criar uma CPI para analisar a privatização de empre

. sas estatais, querer impedir qualquer um dos Deputados de
participar da Comissão pelo simples fato de ter votado favorá
vel à lei que instituiu'o processo de privatização.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
o Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva, encaminhou à Câmara dos Deputados
texto de projeto de lei que dispõe sobre o Quadro Próprio
de Pessoal da Secretaria daquele tribunal, documento este
que se fez acompanhar de minuciosa exposição de motivos.

A iniciativa do Presidente daquela Corte de Contas tem
respaldo no que determina o art. 96, inciso 11, combinado
com o art. 73, da Constituição, e com o art. 110 da Lei n9

8.443, de 16 de julho de 1992.
Reporto-me a este assunto, Sr. Presidente, para apelar

à Mesa no sentido de dar tratamento urgente a essa matéria,
uma vez que organiza a Secretaria do Tribunal de Contas
para adequá-la às normas do Regime Jurídico Único do Pes
soal Civil da União.

Não adentraria, agora, no exame do mérito da propo
sição, que foi objeto de aprofundado ertudo do Plenário do
Tribunal de Contas, deixando para fazê-lo, Sr. Presidente,
quando da presença daquele projeto neste Plenário e nas Co
missões Técnicas da Casa.

Entretanto, é de se dizer que pouco se tem a acrescentar
ao que foi feito pelos Ministros do Tribunal de Contas da
União, sem dúvida um colegiado do mais elevado grau de
respeitabilidade e de honradez, que, ciente de suas graves
responsabilidades, não se deixaria levar por meandros que
fugissem ao princípio da transparência com que sempre se
houve aquela corte.

Ademais, tratando-se de um órgão auxiliar do Poder Le
gislativo, cumpre ao Congresso Nacional ser diligente no sen
tido de melhor capacitar o Tribunal de Contas da União para
bem exercer suas funções institucionais.

O projeto de lei ao qual ora me reporto traz em si os
pressupostos que favorecem a melhor funcionabilidade daque
la Casa, sobretudo porque oferece a seus servidores um Plano
de Carreira, estruturado em linhas de atividades, categorias
funcionais, área de atuação, carreiras, níveis de escolaridade,
classes e padrões de vencimentos, além de reservar os cargos
em comissão a servidores integrantes do mencionado plano.

Creio, SI. Presidente, que a matéria exige desta Câmara
dos Deputados a atenção que sempre é dispensada às questões
de interesse do Tribunal de Contas da União. Mas, em se
tratando de um conjunto de normas direcionado aos servidores
daquela Corte de Contas, mais ainda deve-se apressar, sem
descurar do exame cabível, para que o projeto seja aprovado,
urgentemente, a fim de que já, no próximo exercício, aqueles
funcionários possam estar nas condições propugnadas no tra
balho elaborado pelos Ministros e encaminhado à Presidência
desta Casa.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente, Srê' e Srs. Depu
tados.

O SR. ULDURICO PINTO (PSB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deptuados,
não é segredo para ninguém que vivemos ainda num país
cartorial, onde as pessoas continuam tendo desrespeitados
seus elementares direitos de cidadão e onde a aplicação das
leis varia de acordo com o meridiano.

Quem tem dinheiro ou poder resolve qualquer problema
pelo telefone; se for pobre! tem de entrar.pa fila...

Essa imagem, Sr. Presidente, pode ser muito bem aplica
da aos cidadãos humildes que moram no interior e, em espe
cial, aos que residem no Município de Teixeira de Freitas,
no extremo sul da Bahia.

Lá ocorreram coisa do arco da velha nas eleições de 3
de outubro, e quando contadas nos maiores centros do País
ninguém acredita. E não acredita, Sr. Presidente, porque não
imagina que na Bahia ainda se possa viver no tempo da pedra
lascada.

Pois lá em Teixeira de Freitas uma escrivã eleitoral, Srê'
Zilar Guimarães, cometeu tamanhas estrepolias, dignas até
mesmo da máfia italiana, que mascararam inteiramente o re
sultado do último pleito municipal.

Essa servidora do Judiciário eleitoral, Sr. Presidente, ven
deu nada menos do que 4 mil títulos em branco, reteve, indevi
damente, 9 mil títulos eleitorais e montou um esquema para
entrega de títulos trocados a eleitores analfabetos.

Em razão desses crimes praticados por aquela funcio
nária, a coligação da "Frente Teixeira Popular", reunindo
o PSB o PMDB, o PDT, o PSDB e o PPS, está ingressando
com vários processos contra ela.

Mas a curiosidade natural faz com que logo se pergunte:
a quem essas fraudes eleitorais beneficiaram? Quem foi o
principal destinatário do resultado desses crimes?

Nada mais, nada menos, Sr. Presidente, do que o Depu
tado Estadual Timótheo Alves de Brito, do PFL e que para
ganhar as eleições em Teixeira de Freitas precisou contar
com o apoio das forças de direita.

O currículo do Sr. Timótheo Alves de Brito é dos mais
extensos, e não haveria tempo aqui para sua leitura integral.
Um dos casos mais conhecidos foram as famosas fraudes por
ele praticadas na eleição de 1985, além do uso escandaloso
da máquina estadual para eleger-se Prefeito de Teixeira de
Freitas.

Quando deixou a Prefeitura, Sr. Presidente, Timótheo
Alves de Brito deixou um rastro negro atrás de sua inescru
pulosa administração: além de ter abandonado, inteiramente,
o setor de educação, a Cidade de Teixeira de Freitas mais
parecia o Kuwait arrasado pelas bombas dos norte-ameri
canos...

Entre as atividades criminosas daquele Deputado Esta
dual se contam também o assassinato, por seu sócio e cúm
plice, o espanhol Juan PlaneI Ros, de dezenas de caminho-
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neiros, para roubar-lhes a carga e o veículo, crime pelo qual
está condenado, embora tenha fugido da prisão, com a ajuda
de Timótheo Alves Brito.

O Deputado Timótheo Brito é também apontado como
autor intelectual do seqüestro e assassinato do jornalista Ivan
Rocha, crime ocorrido no mês de julho do ano passado e
pelo qual se acha condenado o assessor parlamentar de Timó
theo, Salvador Rodrigues, que está sendo procurado pela Polí
cia até no exterior.

O Deputado Timótheo Alves de Brito é acusado, ainda,
de ter mandado colocar uma bomba de alto teor explosivo
nas emissoras de rádio "Caraípe FM" e "Difusora", na madru
gada do dia 21 de julho último, ambas localizadas em Teixeira
de Freitas por motivação exclusivamente política. .

A verdade, Sr. Presidente, é que Timótheo e seus sequa
zes engendraram um esquema muito bem preparado paTa ga
nhar as eleições de 3 de outubro, do qual fizeram parte, de
forma ostensiva, forças paramilitares e o Cartório Eleitoral
de Teixeira de Freitas, comandado pela Escrivã Zilar Gui
marães.

Em conseqüência da ação criminosa daquele grupo polí
tico espúrio, o pleito municipal foi vergonhosamente frauda
do, já que foi apontado como vencedora a "Coligação do
Trabalho", que de fato trabalha, Sr. Presidente, mas só traba
lha fora da lei, inclusive por ter como líder.um criminoso
famoso no extremo sul da Bahia, o Sr. Timótheo Alves de
Briw. •

A eleição do candidato da Coligação PRN-PFL é uma
farsa e, mais do que isso, Sr. Presidente, um grave atentado;
à democracia, e sua manutenção representa uma afronta ao
Poder Judiciário e um desrespeito ao povo humilde e traba
lhador de Teixeira de Freitas.

As forças políticas progressistas de Teixeira de Freitas
aguardam, COIQ serenidade, o pronunciamento final da Justiça
Eleitoral, pois confiam na independência e na isenção do Po
der Judiciário brasileiro, que vem dando provas cabais de
sc:u compromisso com a igualdade e com a justiça.

Atrás das grades, certamente, é o lugar reservado para
pessoas como T1Dlótheo e Zilat Guimarães, porque lUgaJ: de
criminosos é na cadeia!

Erl~ o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, SI"" e Srs.·
Deputados.

o SR. WELINGTON FAGUNDES (PL - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
é com grande satisfação que mais uma vez venho manifes
tar-me nesta Casa, agora para elogiar a proposta de emenda
à Constituição que altera o art. 29 da Carta Magna, hipotecan
do-lhe o meu integral apoio.

,Através da mencionada proposta se poderá alterar a fixa
ção do número de vereadores, tarefa que está hoje a cargo
das leis orgânicas dos próprios Municípios e na forma preten
dida, passará para a Justiça Eleitoral, o que sem dúvida, evita
rá interpretações diversas, uniformizando a matéria.

Por outro lado, a referida proposta traz em seu escopo .
o estabelecimento dos números mínimo e máximo de Verea
dores, respeitada a proporcionalidade nos estreitos limites
populacionais.

Assim sendo, acredito também que se estará proporcio
nando melhores condições de representatividade às popula-
~.

o desdobramento proporcionado pela proposta de emen
da à Constituição aqui ressaltada oferece condições mais justas
de proporcionalidade, na medida em que desdobra as atuais
duas categorias em quatro, permitindo, assim, que os Muni
cípios que sejam detentores de pápulações entre cem e trezen
tos mil habitantes elejam um mínimo de 19 e um máximo
de 21 Vereadores e entre trezentos mil e um milhão de habitan
tes, um mínimo de 23 e um máximo de 31 Vereadores. Na
forma atual, a Constituição Federal estabelece que Municípios
de até um milhão de habitantes poderão eleger um mínimo
de 9 e um máximo de 17 Vereadores.

Como se pode observar, um Município que hoje passa
ter no máximo 21 Vereadores passará, pela proposta, a ter
este limite elevado até o número de 31 Vereadores.

Desta forma, e em função do aqui exposto, reitero meu
apoio integral a esta proposta de emenda à Constituição, pe
dindo aos Srs. Senadores que a aprovem.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MARCELO BARBIERI (PMD{\ - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para ressaltar meu mais veemente repúdio
contra a decisão do Governo norte-americano de sancionar
a chamada "Lei Torricelli", que "legaliza" retaliações por
parte dos Estados Unidos contra países e governos que manti
verem relações comerciais com Cuba, e registrar importante
manifestação do Governo brasileiro, que, através do Ministro
Fernando Henrique Cardoso, somando-se à comunidade mun
dial, também lançou sua condenação contra aquela aberração.

Isso aconteceu hoje, após encontro que o Chanceler man
teve com lideranças partidárias do Congresso Nacional, que
manifestaram sua preocupação quanto à imediata manifes
tação do Governo de nosso País.

A "Lei Torricelli" é um delírio do Presidente Bush, em
sua última e desesperada tentativa de reverter o quadro eleito
ral atualmente desfavorável à sua pretensão de se reeleger
à Casa Branca. Ela pretende ampliar os efeitos do boicote
criminoso que há muitos anos se abate sobre Cuba e colocar
o mundo sob a jurisdição dos EUA.

A medida atinge o Mercado Comum Europeu, o Canadá,
a América Latina e diversos países de todo o mundo. Diversas
nações já se manifestaram em repúdio à atitude de Busb,
pois a "Lei Torricelli" viola a soberania de todos OS povos
ao estabelecer medidas extraterritoriais e sanções contra países
que comercializam com Cuba. Ela é a negação do direito
elementar e soberano de uma nação comercializar com outras
.e a agressão mais despudorada contra a soberania das nações.

A decisão do Governo Bush revela, apenas, a decadência
do império norte-americano, o que o levará a um isolamento
ainda maior no concerto das nações, pois no mundo de hoje
não há mais espaço para tanta arrogância e disposição em
subjugar povos e ~ações a pretexto de defender a "democracia
americana". A referida lei agride interesses do próprio povo
norte-americano.

Por todas essas razões, quero registrar e aplaudir a opor
tuna decisão do Governo do Presidente Itamar Franco de
condenar mais esta intromissão indébita da Casa Branca em
assuntos de países soberanos. Estou absolutamente convicto
de que a sociedade brasileira e o Congresso Nacional estarão
ao lado de S. Ex' em sua dispo: jc;ão de afirmar e fortalecer
nossos interesses comerciais corr Cuba e as re)açõ~s cultur.lJ,
e de amizade que temos com o povo cubano.
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v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

AVENIR ROSA
~ISCO RODRIGUES
JOl.\O FAGUNDE'S
MARCEID WZ
RUBEN BENro

AMAPA

PARA'

ALP.CID NUNES
CARUE KAYAm
ELIEL ROrmGUES
GICNANNI QUEIROZ
BTIARIO COIMBRA
NIC:rns RIBEIRO
OSVAIOO MEIO'
PAUID ROCHA
SOCORRO <n-ms

AMAZOOAS

JOSE DtJrRA
PAUDERNEY AVELJlI)

nIDCmA

ANIaUO MJRIMJro
EDISCN FIDELIS
P~lOlAES

lW2UEL CANDlOO

ADELAIDE NERI
CELIA MENDES
JQW MAlA
J(W) TO!'A
ZILA BEZERRA

PDC
PIB
PMDB
Pl'R
BLOCO

Pl1t'
BIDCO
PMDB
PI'
PTR

BIJXX)

PTB
PMDB
PDl'
P1'B
B-IDB
PIS
PI'
PCdoB

Pl'B
Pl'B
BIDCO
PI'B

PMDB
PDS
Pl'R
PDS
PMDB

FREIRE JUNIOR
ImGAHUS ARAUJO
L1DmR~
OSVALOO REIS
PAULO MlJRl.\D

MARANfmO

CID CARVAIR>
COOTA FERREIRA
DANIEL SU"VA
HAROIOO SAEOIA
JAYME SANmNA
JCW) ROOOI.iEO
JOSE BURNm'l'
JOSE CARUE SAOOIA
JOSE REINALDO
PEDRO NJVAIS
RICARDO KJRAD

CEARA

AOCIO DE~
ARIOS'IO OOIANDA
CARI03 VIRGILIO
EJ)S(fi SniVA
ERNANI VIANA
J1\CKSCN PEREIRA
JOSE LINHARES
Ml-\RCO PENAEORrE
MARIA WIZA EmrENErE
MAURO SAMPAIO
MJRCm lJX)lQN

SERGIO~

VICENl'E FIAIOO

PIAUI

C~~~
FELIPE MENDES
JESUS TAJRA
JOAO HENRIQUE
JOSE IDIZ MAIA
MUSSA DEMES
PAULO SILVA

RIO GRANDE 00 N)Rl'E

FLAVIO ROCHA
NEY IDPBS

BIDCO
PMDB
POC
Pl'R
POO

PMDB
Pm
PIS
PI'
PSDB
PIS
BlOCO
PSB
BICCO
POC
BI1.XD

PDS
PSB
Pl)S

PDl'
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSB
.PSDB
PSDB
PSDB
BI/.XX)

BI.OO)

PDS
BIDCO
PMDB
PDS
BIOXl
PSDB

PL
BIDCO
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PARAIM JOPJJ ALVES POO
JaaVAL UDS POC

IVAN BlR1'1'Y BUXD JaGE IaDJRY BUXD
IVANIH> CUNHA LIMA HD3 Jam CAm.a) AIBWIA 8[(XX)

Ja3B WI'Z CU!R:7l' HD3 IBUR Iawm> BUXD
Ja3B MI\RJ\NIW) PfD3 I1JIZ KEURA P1B
IJX:IA mw:;A PM' PRISCO VIANA POO
RIVAIOO MBIEIRCS BUXX> RIBBIH> TAVARI!'S PL
VITAL 00 REXD PM' SElGIO BlU'ro PDC
zu:::A HRIRA PID3 SElGIO GWJENZI PDl'

UBAIOO~ PSrS
PERtWBm UUUUOO PINro PSB

WAIDIR PIRES PDl'
AIiVAR> RIBEIR) PSB
INXE!:tCIO OLIVEIRA BUXD MINI\S GERAIS
JOOE H!:NIXH'.A BEZERRA BUXD
JOOE IO:IO !Dm!:IH> BUXD ARMANDO CD9TA PHm
I1JIZ PIAIJBYLIR) PSB CBLIO IE CAS'JH) PSB
MWRILIO EBRREIRA LIMA PHm ELIAS HlRAD PSm
RBNIIJX) CAUmIlO3 PCdoB FBRNANOO DINIZ PHm
REBR'lO PlWCA PSB GBNBSIO BBRtWIDIR> PHm
REBR'lO EREIRE PCB GE'roLIO NBIVA PL
RlBBRlO MP.G\IBAFS BUXD lItM3BRro sa:rro BUXX>
WIIBC6 c.AMPa; PHm IBlWDM ABI-~ POO

tSRAEL PINHEIRO PRS
~ JOOE BE:IAro lltIE

JOOE GBRAIOO lltIE
CIBlO FAlCAO S/P MARCC6 LIMA lltIE
Ja3B 'DDmZ lIH) lltIE NIIMARIO MIRANDA Pr
H!:NIXH'.A NB'ro Par PAUID IE[G\DQ Pr
KHSRlO 'lamt5S P1B PAUID BFSIANIER P1B
VI'laUQ MALTA pt6 PEIH) TASSIS lltIE

~ S'l2\RLItI; Pr

SElGIPE
SBlG:O NAYA ~
~ 00 m\SCIMBRlO BUXX>

CUDW«::IO~ m.DCX> ZAIRB REZENIE ~

nJENAL G:H'ALVES pt6

MESSIAS ooIS BUXX> FSPIRrro SAN'.lO
PEI:H> VAIADARBS PST

AIDIZIO SARlOO PDl'
lWIIA .JQUO IE BARlU3 lltIE

RITA CAMM'A PHm
BBRAIOO ~VENTURA PI11' R:BSRIO VAI.ADPD PHm
cu:wIS ASSIS PI11'
EELIX MBNJXK:A PIB RIO IE JANEIRO
GfDlEL VIEIRA LIMA PMOO
GBNEBlWX) ~IA PMOO AWIR CABRAL P1B
BAlQJX) LIMA PCdce ALVARO VALIE PL
J'ABI!'S RIBBIRO PSm ARJIm IE OLIVEIRA BUXX>
JA.1K) AZI PDC ARl'UR DA TAVOlA PSm
JlO]ES WN:H:R Pr CAm.a) AU1BR1O CAMPISTA Pl71'
J(W) AUl!:IDA PID3 CAm.a) UJPI Pl71'
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CIDINHA CAMPOS POr OSORIO ADRIAN:> BI.DCO
CYRO GARCIA P1' PAUID ocrAVIO BI.DCO
EDUAROO MASCARENHAS POr SIGMARm:;A SEIXAS PSDB
:E'RAN:ISCO SILVA PST
JAIR BJLSC!W«) PIX: GOlAS
JANDIRA EmmLI PCdaB
JOl.\O MENDES Pl'B ALAm DE FREITAS PMDB
JOSE VICENrE BRIZOLA POr ANIOOIO :rnLEIROS PSDB
JUOO1' ABI-RAMIA POr DELIO BRAZ BILCO
LAERI'E BASIDS POr JOl.\O NATAL PMDB
IDIZ SAIíJ.W) PDl' PAUID MANDARIOO PIX:
MARCIA CmILIS VIANA POr VIRM:H>ES CRUVINEL PMDB
MIRO TEIXEIRA POr
PAUID PORl.U::.MJ POr MAro GROSSO 00 SUL
PAUID RAMJS POr
SIMP.O SESSIM BI.OCO FIAVIO DERZI BI.DCO
VIADIMIR PAIMEIRA P1' GEORGE TAKIM:1ID BI.DCO

JOSE ELIAS Pl'B
SAO PAUID NEI.SCN TRAD PTB

ANDRE BENASSI PSDB VALTER PEREIRA PMDB

BEIO MANSUR POr
CARJX>SO ALVES Pl'B PAImNA

EDUAROO JORGE 1?I'
ERNES'lO GRADELIA S/P .ANJnITO :BAR:BARA BILCO

FABIO MEIRELLES PDS BASILIO VILIANI PDS

GASTOOE RIGHI PIB DEICnD TAVARES PST

GERALOO AICKMIN FILHO PSDB EDI SILIPRANDI POr
HEITOR FRAR:X> BI.DCO ELIO DALLA-VECCHIA PDl'
HELIO BICUOO PT FLAVIO ARNS PSDB
HELIO ROSAS PMDB JOOI VARISCO l?MDB
JOSE GmDnD 1?I' IDIZ CARI.DS HAULY PST

JURANDYR PAIXAO PMDB MUNHOZ DA RO:HA PSDB
KOYU IHA PSDB ctilAIREVES M:XJRA Pl'B
LIBERMU~ PDl' arro CUNHA BI.DCO
MAIllLY Nm'1'O BIDCO PEDRO '!amLLI P1'
MANJEL MJREIRA PMDB REINHOLD STEPHANES BIDCO
MARCEID BARBIERI PMDB SAID FERREIRA PMDB
MAURICI MARIAID PMDB WERNER WANDERER BILCO
OSWALDO STEX:CA PMDB
ROBERro ROI.iI:BMBERG PMDB SANrA CATARINA
ROBSOO TOMA PL
SOIOO OORGES JX)S REIS 1?I'B AN3EIA AMIN PDS
VADPD ro-m:s BI.DCO CBSAR SOOZA BI.DCO
VALDEMAR COSTA PL DERCIO RNJP POr
WALTER IDRY PMDB

DISTRrID FEDERAL
MAID GROSSO

AIJGUSIO CARVALHO PCB

JOP.QUIM StX:ENA 1?I'B CHICO VIGILANrE P1'

JOOAS PINHEIRO BI.OCO EURIDFS BRrro Pl'R

RODRIGUES PAIMA PIB MARIA IADRA P1'

WE:LINlGI E7\.GUNDFS PL NEU'ID DE CON1O PMDB
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de
presença registra o comparecimento de 238 Senhores Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apresen
tação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
CIDINHA CAMPOS - Requerimento de informações

ao Ministério da Previdência Social sobre providências adota
das pelo INSS em razão de recomendações do Tribunal de
Contas da União.

- Requerimento de informações ao Ministério da Previ
dência Social sobre imóveis de propriedade do INSS e os
alugados pelo órgão.

HÉLIO ROSAS - Projeto de Lei que altera os arts.
149, 150 e 194 da Lei n9 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.

- Requerimento de informações ao Ministério da Mari
nha sobre a folha corrida funcional e razões da reforma de
ex-integrantes dos quadros do órgão.

ERNESTO GRADELLA - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre empresas das quais o
BNDES é acionista minoritário.

HAROLDO LIMA - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre leilões de privatização de empre
sas estatais no âmbito do Programa Nacional de Desesta
tização.

- Requerimento de informações ao Ministério da Agri
cultura sobre desapropriação de terras para fins de Reforma
Agrária durante o Governo Collor.

COSTA FERREIRA - Indicação ao Poder Executivo
de criação de posto do Inamps em Codó, Estado do Maranhão.

- Indicação ao Poder Executivo de inclusão no currículo
de 19 grau de noções de combate a incêndios e primeiros
socorros.

SÉRGIO BRITO - Projeto de lei que dispõe sobre a
eleição para Deputados Federais, Estaduais, Distritais (Dis
trito Federal) e Vereadores dos Municípios com população
igualou superior a 500 mil habitantes.

PAULO MANDARINO - Projeto de lei que autoriza
o uso de gás liquefeito de petróleo como combustível veicular.

CYRO GARCIA - Projeto de lei que revoga a Lei
n9 8.031, de 1990, que criou o Programa Nacional de Desesta
tização.

ÂNGELA AMIN - Projeto de Lei que dispõe sobre
o salário mínimo e dá outras providências.

NICIAS RIBEIRO E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que acrescenta parágrafo único ao art. 29 da
Constituição Fe~al.

ORLANDy }'ACHECO - Projeto de lei que dá nova
redação ao caput do art. 75 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 - Regime Jurídico Único.

RIO GRANDE 00 SUL

ADYLSCW MJl'rA
ALDO Pmro
AMAURY MULIER
CARIOS AZAMBUJA
IBSEN PINHEIRO

PDS
PIY.r
Por
PDS
l?MDB

VIRMONDES CRUVINEL - Projeto de decreto legis
lativo que altera a redação do caput do art. 9° e do art. 11,
a este acrescentando os incisos 1,11, IH, IV e V, e acrescenta
parágrafo único ao art. 14, suprimindo-lhe os §§ 19 e 29, da
Lei Delegada n9 13, de 27 de agosto de 1992.

- Projeto de lei que suprime o inciso IH do art. 28,
altera a redação do Título do Anexo H e dá nova redação
aos arts. 22 e 24.e seus parágrafos, da Lei n9 8.460, de 17
de setembro de 1992, que concede antecipação de vencimentos
e soldos dos servidores civis e militares do Poder Executivo
e dá outras providências.

ÁLVARO VALLE - Projeto de lei que introduz altera
ções no Código Eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do quorum para deliberação, a Presidência transfere a Ordem
do Dia para a sessão da próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Srs. Depu
tados:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 29, do art. 202, do Regimento Interno,
esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada
a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n9 17, de 1991, que "Dispõe
sobre o Sistema Tributário Nacional", de autoria do Deputado
FLÁVIO ROCHA, e

Resolve:
I - designar para compô-la, na forma indicada pelas Li

deranças, os Deputados constantes da relação anexa;
H - convocar os membros designados para a reunião

de instalação a realizar-se no dia 3-11-92, às 14h30min, no
Plenário n9 13 do Anexo 11.

BrasI1ia, 29 de outubro de 1992. -Ibsen Pinheiro, Presi
dente.

PEC N9 17/91

BLOCO PARLAMENTAR

Titulares: Mussa Demes, Osório Adriano, Renato Johns
son e Waldir Guerra

Suplentes: Everaldo de Oliveira, José Burnett, Lael Vare
lla e Orlando Bezerra

PMDB

Titulares: Armando Costa, João Henrique, Luiz Roberto
Ponte e Walter Nory

Suplentes: Alano de Freitas, Joni Varisco, José Belato
e José Maranhão

PDT

Titulares: Aloízio Santos e Valdomiro Lima
Suplentes: Aldo Pinto e Carlos Lupi

PSDB

Titular: Jackson Pereira
Suplente:

. João Baptista da Motta

PDS

Titular: Roberto Campos
Suplente: Francisco Diógenes
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PT

Titular: Aloízio Mercadante
Suplente: Paulo Bernardo

PTB

Titular: Rodrigues Palma
Suplente: Anníbal Teixeira

PL

Titular: Flávio Rocha
Suplente: Jones Santos Neves

PDC

Titular: Pedro Novais
Suplente: Pauderney Avelino

PTR

Titular: Marcelo Luz
Suplente: Carlos Camurça

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Oswaldo Stecca.

O SR. OSWALDO STECCA (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
é preciso dar seqüência prática ao crédito de confiança conce
dido pela sociedade brasileira a este Parlamento que, naquele
memorável 29 de setembro, o Congresso Nacional, interpre
tando o sentimento popular, votou maciçamente pelo afasta
mento do SI. Collor de Mello.

Naquela histórica decisão. SI. Presidente, a sociedade
não apenas rejeitou o Governo que assumira o poder em
março de 1990, mas também exigiu da nova administração
medidas urgentes para retirar o País do caos econômico e
social, representado por indicadores perversos e altamente
preocupantes.

Duas frases pelo menos, ditas nos últimos dias pelo Presi
dente Itamar Franco, são sinalizadoras da disposição do seu
Governo de retomar o desenvolvimento: "Modernidade não
sintoniza com pobreza e miséria" e "estamos seriamente preo
cupados com a ruptura do tecido social".

São essas duas premissas, SI. Presidente, que, com toda
certeza, devem inspirar providências oficiais no sentido de,
com a urgência requerida, promover a reativação da atividade
econômica em nosso País em caráter emergencial, para estan
cara preocupante crise social.

Não há engenharia econômica nem milagre orçamentário
que possa reverter o quadro atual de profunda recessão nos
negócios, enquanto perdurarem taxas de juros elevadas que
são não apenas alimentadoras da inflação, mas também inibi
doras de qualquer nova iniciativa por parte das empresas.

Aos novos Presidentes do Banco do Brasil, Aleir CaUiari,
e da Caixa Econômica Federal, Danilo de Castro, cabe papel
fundamental nesse processo de reativação da atividade econô
mica, ao lado do DI. Antônio Barros de Castro, Presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
-BNDES.

A preocupação maior e prioritária, portanto, SI. Presi
dente, tem de ser com a geração de novos empregos, cuja
solução se encontra na indústria da construção civil não apenas
por empregar esta maior número de mão-de-obra não qualifi-

cada, mas pelo efeito multiplicador que a atividade exerce
e pela tranqüilidade social que traz.

Em nosso Estado de São Paulo, o desemprego já atingiu
mais de 2 milhões de trabalhadores, a maioria dos quais espe
cializados, fazendo com que o poder aquisitivo dos paulistas
tenha caído em mais de 10%.

Embora sejam conseqüências até mesmo intuitivas, SI.
Presidente, não é demais lembrar que o desemprego gera
a diminuição da capacidade de compra da população, afeta
os níveis de venda, trazendo, como reflexo, a redução na
atividade industrial e, por fim, ocasionando baixa na arreca
dação de impostos.

Todo esse ciclo econômico adverso, portanto, conduz
a um círculo vicioso que, quando se eterniza, como no exemplo
da situação que estamos vivendo hoje no Brasil, conduz à
regressão nas atividades econômicas e penaliza justamente
aquela camada mais pobre da população que não tem patri
mônio e que, não tendo renda, não tem poupança.

Queremos, portanto, SI. Presidente, a retomada já do
desenvolvimento, porque uma decisão política do Governo
nesse sentido não é apenas uma tomada de rumo, mas é,
antes, uma definição em torno do Brasil que queremos, um
Brasil onde não haja choques econômicos,· um Brasil onde
as pessoas possam dormir sem o sobressalto de acordar com
o Governo metendo a mão no seu bolso.

De nada adianta um hipotético "Governo da Moderni
dade", com vários bilhões de dólares de reservas líquidas
internacionais ou com milhões de toneladas de estoque de
alimentos, se o nosso País é consumido por sua dívida externa
e por sua dívida interna pública, se o povo é subnutrido e
se, principalmente, os noticiários dos jornais diários estão
cheio de denúncias de corrupção na administração.

Se nos dermos ao trabãlho de fazer um retrospecto do
que ocorreu no Brasil nos últimos artos, Sr. Presidente, vere
mos que, a partir de 1982, o País não apresentou qualquer
crescimento econômico e, mais grave ainda, verificaremos
que nesse período convivemos com uma inflação vergonhosa,
em alguns casos inaceitavelmente elevada, em outros com
níveis altos e persistentes.

Tanto a inflação alta e persistente quanto o endivida
mento externo, são formas de confissão de incapacidade polí
tica e administrativa. Os brasileiros não medíocres - e feliz
mente ainda os shá em grande quantidade neste País 
se recusam a aceitar esses fatos como inexoráveis.

Precisamos fazer investimentos que deverão ser orien
tados para setores da economia que respondem mais rapida
mente em termos sociais, especialmente o da construção civil,
no qual está inserida a construção de moradias para pessoas
de baixa renda, não apenas porque este é o setor de maior
interesse social, mas também porque ele vive seguramente
sua pior crise, em razão da falência do seu principal sistema
alimentador. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, no qual desvios de verbas, sonegação das empresas
e débitos dos tomadores provocaram um rombo que já é supe
rior a 8 bilhões de dólares.

Portanto, Sr. Presidente, não podemos mais conviver com
o marasmo econômico e com a anemia social. Embora conti
nuemos otimistas em relação ao futuro do Brasil, somos ao
mesmo tempo realistas, a ponto de não nos esquecermos de
que se o remédio errado pode matar o paciente, a falta de
remédio o matará com toda certeza.

Algumas propostas de reativação da economia já apare
cem concretamente. A indústria automobilística, carro-chefe
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de nossa economia, propõe-se a aumentar sua produção, desti
nando uma grande parte dela à exportação. O Presidente
Collor chamava os carros feitos no Brasil de carroças, mas
estes são os carros que os brasileiros podem comprar. Quanto
à exportação, vi na Itália carros brasileiros do mesmo tipo
e marca dos que são fabricados aqui. Segundo os motoristas
que consultei, não havia grande diferença entre esses carros
populares e os importados do Brasil.

Temos, pois, que proteger e, tanto quanto possível aper
feiçoar os equipamentos e as máquinas feitos no Brasil, porque
consomem materiais e empregam mão-de-obra brasileiros.
Precisamos melhorá-los paulatinamente de acordo com a evo
lução tecnológica, mas jamais abandonar sua fabricação em
benefício de veículos acessíveis somente a uma pequena e
restritia minoria.

Não podemos esquecer que a retomada do desenvolvi
mento deve estender-se a todo o País, buscando reduzir as
diferenças regionais de desenvolvimento, de forma que tenha
mos uma grande Nação igualmente desenvolvida sem o espec
tro da migração interna desenfreada por necessidade de sobre
vivência.

Sr. Presidente, Sr!5 e Srs. Deputados, depois da memo
rável votação do impeachment do Presidente Collor, precisa
mos agora dar um basta ao desemprego e à recessão. Nosso
trabalhador merece uma oportunidade de trabalho digno e
bem remunerado. Além disso, não podemos esquecer nossos
jovens ansiosos por ingressar no mercado de trabalho. Só
a criação de oportunidades nas empresas e a retomada do
desenvolvimento nos possibilitará a criação desse direito fun
damentaldo cidadão: o direito ao trabalho.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a pala
vra o nobre Deputado Jonas Pinheiro.

S. Ex~ dispõe de 25 minutos na tribuna.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
nascido no Estado de Mato Grosso, honra-me representar
meus concidadãos neste Congresso Nacional e aqui abordar
e debater temas que interessam à Nação brasileira, especifi
camente ao meu Estado natal.

Homem do campo, de origem humilde, acostumado às
lutas e às dificuldades que se apresentam àqueles que labutam
a terra, trago a esta Casa as preocupações e os anseios daqueles
abnegados brasileiros que buscam transformar o Estado de
Mato Grosso em celeiro e ali construir as bases de uma socie
dade justa e economicamente forte.

O Estado de Mato Grosso, SI. Presidente, Sr~' e Srs.
Deputados, teve sua ocupação acelerada a partir dos anos
70, estimulada por incentivos fiscais e programas especiais.
Nesse processo, que teve como principal agente a União,
foi fundamental a consolidação das grandes rodovias de inte
gração nacional que vincularam, por asfalto, a fronteira oeste
e norte com a região Centro-Sul do País.

Coincidentemente com a divisão do Estado de Mato
Grosso, esse processo permitiu que áreas de terras fossem
rapidamente ocupadas, estimulando inclusive o nascimento
de cidades e a instalação de importantes pólos econômicos,
aproveitando-se as enormes potencialidades e riquezas da re
gião.

As modificações ocorridas nos últimos anos transforma
ram Mato Grosso, levando-o à posição de terceiro Estado
produtor de grãos, primeiro produtor de madeira e segundo

produtor de ouro do Brasil. A sua população, de 320 mil
habitantes em 1960, saltou para mais de 3 milhões de habi
tantes nos dias atuais.

Assim, desponta como o mais importante e promissor
celeiro agrícola do País, produzindo na última safra cerca
de 5,5 milhões de toneladas de grãos e se colocando como
o segundo produtor nacional de soja, com 3,6 milhões de
toneladas.

A produtividade física de suas lavouras situa-se acima
da média nacional e, no caso da soja, atinge 2.350 kg/ha,
também acima da média nacional e da obtida nos Estados
Unidos.

A par disso, o Estado, com um efetivo bovino da ordem
de 8,5 milhões de cabeças desenvolvido sob o regime extensivo
de criação, tem o quinto rebanho nacional e representa impor
tante centro produtor de carne. Diversas iniciativas em fase
de implantação estão sendo tomadas para estimular a produ
ção avícola e suína, através de sistemas integrados de produção
que garantirão elevados níveis de racionalidade técnica e eco
nômica.

Entretanto, SI. Presidente, SrY e Srs. Deputados; o de
senvolvimento mais acelerado do Estado de Mato Grosso vem
sendo bloqueado por enormes carências de ordem estrutural;
entre elas situam-se as de sua rede de transportes.

O elevado custo com transportes em decorrência do enor
me distanciamento dos centros fornecedores e distribuidores
nacionais e internacionais e, sobretudo, da carente rede viária,
vem comprometendo a competitividade dos produtos regio
nais, levando a um aviltamento dos preços recebidos pelos
produtores, com reflexos econômicos negativos.

Por outro lado, há de se considerar que a matriz de trans
portes está alicerçada quase exclusivamente no transporte ro
doviário, cujos custos são indiscutivelmente mais elevados.

Dessa maneira, a busca de novos mercados para aprovi
sionamento e para a sua produção encontra-se frontalmente
comprometida pela impossibilidade de atingi-los a preços com
petitivos.

Há ainda que se levar em conta os elevados custos com
a aquisição de produtos para consumo da população e dos
insumos, máquinas e implementos agrícolas produzidos nas
regiões Sul e Sudeste do País e que também são' fortemente
onerados com os elevados preços dos fretes.

Lamentavelmente, a União e os Estados não conseguem
assegurar não só a abertura de novas vias de penetração e
escoamento, como uma adequada manutenção da rede viária
existente.

Tal fato está gerando uma situação de impasse e bloqueio
da própria atividade produtiva, com a manutenção e mesmo
o agravamento da crise econômica e social na região.

Essa problemática mostra, de forma inequívoca, que é
absolutamente impossível assegurar o processo de desenvol
vimento auto-sustentado de Mato Grosso e de suas regiões
limítrofes, sem que se promova uma reformulação na atual
matriz de transportes, viabilizando sistemas de transportes
intermodais, considerando os sistemas viário, ferroviário e,
sobretudo, hidroviário.

Nesse contexto, merece especial destaque o aproveita
mento do potencial hidroviário não só da Bacia do Araguaia
Tocantins, ao Norte, como da Bacia do Paraguai-Paraná, ao
Sul. Esta última, em particular, por suas enormes potencia
lidades, já que permitirá o escoamento da produção da rica
e fértil região central de Mato Grosso até o Sul, inclusive,
integrando-o ao Mercosul.



23818 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Evidente que, no caso da Bacia do Paraguai-Paraná, essa
rede facilitaria também o deslocamento de produtos oriudos '
da região Sul, acelerando o intercâmbio comercial com a Ar~

gentina, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia e permitindo a
redução, para os consumidores locais, dos C'ustos dos produtos
importados.

O interesse e a importância da din'amização dessa bacia
cresce na medida em que se busca a integração latino-ame
ricana, agora aumentada pelo tratado assinado em 20 de março
de 1991, em Assunção, pelos Presidentes da Argentina, do
Brasil, do Paraguai e do Uruguai, que cria0 Mercosul.

Por esse tratado, a partir de 1995, 'ter-se-á um mercado
comum que, sem alguma dúvida, gerará um' amplo desenvól~

vimento entre esses países e o Brasil- e exigirá a melhôria: .
da capacidade de utilização da hidrovia Paraguai-Paraná, fa
zendo prever uma verdadeira explosão no tráfego fluviaL

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Vadão Go-
m~. .

O Sr. Vadão Gomes - Nobre Deputado Jonas Pinheiro,
estou ouvindo com atenção V. Ex' falar sobre o progresso
do seu Estado. Acho oportuno, aliás necessário, dar meu
testemunho não só em relação ao progresso, mas também
ao seu trabalho em Mato Grosso. Há muitos anos conheço
aquele Estado e tive a oportunidade de cOnviver com V. Er
quando eu ainda não era Parlamentar. Hoje, tenho a felicidáde
de tê-lo como companheiro nesta Casa 'e na Comiss'ão de
Agricultura e Política Rural da qual, com muita honra, sou
Presidente. Tenho portanto, a obrigaçãO de afirmar que a
evolução do seu Estado se deve muito a.V" Ex' Como disse,
acompanho seu trabalho há muitos anos. ,

Agora, acompanhando pessoalmente o seu desempenho
e sua dedicação, tenho certeza de que todos os mato-gros-.
senses vêem V. Ex' como um dos grandes responsáveis pelo
crescimento daquele Estado maravilhoso. Neste aparte, por
tanto, quero dar o meu testemunho de que V. Ex' é .um
companheiro leal e coerente e que, com muita honestidade,
tem sido um representante exemplar de' seu Estado. Acho
que, como eu, Mato Grosso também deve aplaudi-lo: .

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, Deputado
Vadão Gomes, nosso companheiro de trabalho e Presidente.
da Comissão de Agricultura. Com muito, prazer incorporo
ao meu discurso o aparte de V. Ex'

Continuo, Sr. Presidente.
Vale ressaltar que até 1950 o rio Paraguai era a principal

via de penetração no Estado de Mato. Grosso e por onde
eram transportadas as mercadorias que abasteciam o Estado.
Do porto de Cuiabá e dos principais centros populacionais:
do Estado, interligados a essa bacia, eram embarcadas merca
dorias e pessoas que, descendo o rio Cuia~á, adentrando no
rio Paraguai até a Bacia do Prata, tomavíll1l o Oceano Atlân
tico e chegavam ao Rio de Janeiro. '

Com a implantação da rede viária a' partir da década
de 50 e particularmente na década de 60, esta substituiu o
rio e nela foi concentrada a maioria do transporte, utitizan
do-se das estradas então construídas.

O Sr. Rodrigues Palma - Deputado Jonas Pinheiro, per-
mite-me V. Ex' um aparte? '

O SR. JONAS PINHEIRO - Concedo o aparte a V.
Ex', Deputado Rodrigues Palma, nobre representante do nos
so Estado, Mato Grosso.

O Sr. Rodrigues Palma - Nobre Deputado Jonas Pinhei
ro, V. Ex' discorre sobre a abertura dos cerrados mato-gros-

senses a partir de 1970, quando o Mato Grosso teve incorpo
rados às terras produtivas do Brasil, através do grande progra
ma do Polocentro, do qual V. Ex' participou ativamente, mais
de 90ú mil hectares. Naquele Estado foram construídas rodo
vias que o uniram ao Sul do País. Essa ligação rodoviária
foi, e ainda é, muito importante. Infelizmente, essa iniciativa
foi abandonada. Através do rio Paraguai e do rio Cuiabá,
os mato-grossenses conseguiam alcançar o Rio de Janeiro;
eram ainda guardiões de nossas fronteiras. Hoje, V. Ex' abor
da um problema da maior importância para o Estado: a expan
são dos sistemas de transporte. Há muito tempo estamos lutan
do para' a construção de ferrovjas e para o estímulo à implan
tação do sistema fluvial para o transporte dos produtos mato
grossenses, já que' os rios daquele Estado são caudalosos e
até mais lôngos do que muitos rios de outros países. A Bacia
do 'Paraguai-Paraná pOssui um volume de água muito maior
e tem melhores condições de navegabilidade do que, por
exemplo, o rio Mississipi, nos Estados Unidos. _

V. Ex' levanta uma questão séria para Mato Grosso.
Neste momento, toda a bancada mato-grossense se congratula
com V. Ex' e se coloca ao seu lado nessa luta, que é a de
todo o Estado .. V. Ex' levanta, a bandeira de que todos nós
de.velJloS, Qum trabalho .sério e conjunto, mostrar que é impor
tante par.a. o Ihasil que Mato .Grosso possa usar as bacias
do Tocantins e do Paraguai-Paraná, a fim de que, através
do desenvolvimento do nosso Estado, o Brasil também se
beneficie. Parabenizo V. Ex' pelo importante pronunciamento
que fái., '

O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Deputado Rodrigues
Palllla, V. ,Ex' te~ todas as condições para falar também
sobre Dos.soEstado" 'uma vez que é çuiabano, ex-Prefeito
de sua cidade natal, tem um mandato de Dep\ltado Estadual
e dois de, Deputado, Federal. Agradeço A V. Ex'. o aparte
que incorporo, com muito prazer, ao meu pronunciamento.

Prossigo, Sr. Presidente, a Bacia do Paraguai-Paraná tem
3 mil e 440 quilômetros de Cáceres, no Estado de Mato Gros
so; até a cidade de Nueva Palmira; no Uruguai. Possui mil
e 210 quilômetros navegáveis de Cáceres· até a divisa com
o Paraguai ou 2 mil quilômetros até a foz do rio Paraná.
Seu- volume caudàt é uma vez e meio a o do rio Mississipi,
duas vezes o -do- rio Ganges' e quatro vezes superior ao do
rio Danúbio:' ,

Atualmente, o rio Paraguai tem movimento maior no
portó de Corúmbá:Nele, em 1991, fotam transportados cerca
de 300 mil toneladas de minério de ferro e manganês para
a Argentina. Através do porto de Cáceres atualmente estão
sendo exportados madeira, soja e produtos agrícolas prove
nierites sobretudo' da região dos Parecis, no Estado de Mato
Grosso.

Um dado interessante, Sr. 'Presidente, Sr's e ·Srs. Depu
tados, é que para se transportar a soja das regiões produtoras
de Mato'Grosso até o porto de Cáceres, numa distância média
de 600 quilômetros, por via rodoviária, o custo do frete atinge
17 dólares por tonelada. Para o transporte de Cáceres até
o porto de Nueva Palmira, no Uruguai, num trecho de 3
mil e 440 quilômetros, o custo é de 45 dólares a tonelada.
Assim

l
,o frete hidroviário custa 60% menos do que o rodo

viário. ' ' ,
Entretanto, as limitações do porto de Cáceres são enor

mes, já que é acanhado e tem pequena capacidade de armaze
namento, da ordem de apenas 6 mil toneladas ensacadas,
tem pouca capacidade de carregamento de grãos, da ordem
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de 80 toneladas por hora, e se situa em zona urbana, cujas
ruas estreitas dificultam as manobras das carretas.

Isso posto, gostaria de trazer aos pares desta Casa a preo
cupação com as medidas que deverão ser tomadas para o
melhor aproveitamento das potencialidades hidroviárias da
Bacia Paraguai-Paraná e o desenvolvimento das potencial
mente ricas regiões do Estado de Mato Grosso.

Entendo que a reativação dessa hidrovia certamente será
o primeiro passo para a libertação do Estado de Mato Grosso
da chamada "ditadura do Atlântico", definição dada hoje
ao relacionamento entre o oeste brasileiro e os Estados do
Centro-Sul e Sul que monopolizam o comércio de exportação
via portos de Santos, Tubarão, Paranaguá e Rio Grande.

Nesse contexto, e funcionando a hidrovia em sua pleni
tude, o porto de Cáceres passa a ter um papel relevante na
vida econômica do Estado de Mato Grosso, pois será o lugar
por onde escoarão os produtos mato-grossenses, já viabili
zados com um frete hidroviário mais barato e competindo
em custos no mercado internacional.

A ativação da hidrovia estimulará a produção econômica
não só no local, como em toda a região de influência. Com
o frete mais barato, o impacto na economia do Estado se
dará através da viabilização e competitividade dos seus produ
tos, criando, inclusive, as bases para a efetiva implantação
da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Wellington Fa
gundes.

O Sr. Wellington Fagundes - Nobre Deputado Jonas
Pinheiro, mesmo sendo Deputado de primeiro mandato, co
nheço o seu árduo trabalho nesta Casa. Como mato-grossense,
venho a esta tribuna de apartes para reiterar o meu apoio
a V. Ex' e minha admiração pelo seu trabalho, particúlarmente
quando V. Ex' faz um pronunciamento de tal envergadura
e importância para o Estado do Mato Grosso. Como contri
buição ao pronunciamento de V. Ex" eu gostaria de registrar
a importância de também somarmos aos inúmeros benefícios
que a hidrovia Paraguai-Paraná traria para o Estado a constru
ção da Usina de Manso, para a qual o Orçamento já destinou
verbas, as quais, entretanto, ainda não foram liberadas pelo
Governo Federal. Além de possibilitar melhores condições
de trafegabilidade do rio, a usina geraria quantidade de energia
elétrica suficiente para o Estado, tornando realidade o sonho
de todos os mato-grossenses, principalmente dos cacerenses,
que esperam, com essa hidrovia e com a implantação da ZPE,
de um grande impulso àquela região do Centro-Oeste brasi
leiro. Parabenizo V. Ex' e deixo registrada esta minha contri
buição ao seu pronunciamento. Todo o povo mato-grossense
já reconhece o grande trabalho de V. Ex' no exercício de
seu mandato parlamentar, sempre preocupado com o desen
volvimento do Estado de Mato Grosso.

O SR. JONAS PINHEIRO - Agradeço ao nobre Depu
tado Wellington Fagundes, companheiro de todos os momen
tos, colega médico-veterinário, representante da região direta
mente beneficiada com esse nosso trabalho, o aparte que in
corporo ao meu pronunciamento. Reafirmo que este é um
trabalho em que todos estamos empenhados, principalmente
V. Ex' e eu, como representantes daquela região.

O Sr. Joaquim Sucena - Nobre Deputado Jonas Pinhei
ro, permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. JONAS PINHEIRO - Pois não, nobre Deputado
Joaquim Sucena, representante do Estado do Mato Grosso
no Congresso Nacional.

O Sr. Joaquim Sucena - Nobre Deputado, como sempre,
a postura de V. Ex~ faz com que o Brasil possa voltar seus
olhos para Mato Grosso. Ao referir-se ao crescimento popula
cional do Estado e principalmente à sua produção, V. Ex"
expõe com todas as letras as dificuldades com que o Estado
se defronta para desenvolver-se plenamente e para que a pro
dução mato-grossense se viabilize economicamente nos merca
dos nacional e internacional. O Estado do Mato Grosso, que
cresce independentemente de algumas necessidades não cum
pridas, busca neste momento uma solução para escoar sua
produção. Uma alternativa viável seria a utilização da Bacia
do Paraguai-Paraná. Acredito que todos estaremos juntos na
tentativa de implementar essa hidrovia, além de outras medi
das necessárias ao desenvolvimento pleno do nosso Estado,
como a geração de mais energia para o florescimento do nosso
parque industrial. Assim como o Tratado do Mercosul e a
possibilidade de acesso aos Oceanos Atlântico e Pacífico, atra
vés de outras ligações tão necessárias ao nosso Estado e ao
Centro-Oeste do País, também o pronunciamento de V. Ex'
trará luzes a todos os interessados no pleno desenvolvimento
dessa região e dará aporte para que possamos integrar-nos
ao desenvolvimento nacional. Neste momento, quero parabe
nizá-lo e afirmar que estaremos, todos nós da bancada de
Mato Grosso, os que realmente se preocupam com a região
Centro-Oeste, empenhados na busca de soluções que levem
o desenvolvimento ao Estado.

O SR. JONAS PINHEIRO - Agradeço ao nobre Depu
tado Joaquim Sucena, companheiro de bancada, que já na
sua segunda legislatura tem ainda muito a oferecer para Mato
Grosso, incluindo a responsabilidade que assume conosco,
bem como com toda a bancada do Estado e do Centro-Oeste.
É evidente que todos queremos ter êxito nessa nossa emprei
tada.

Prossigo, Sr. Presidente.
A hidrovia Paraguai-Paraná representaria também uma

coluna vertebral do Mercosul, permitindo que os reflexos eco
nômicos desse tratado possam ser auferidos pelas regiões mais
interioranas do Brasil e historicamente ligadas a esses mer
cados.

Evidentemente, a expectativa de frete mais barato para
toda a região estimularia a agricultura e a pecuária, de maneira
a produzir para o consumo interno, industrializando as maté
rias-primas e facilitando a exportação de seus excedentes.

Por tudo isto, gostaria de, ao apresentar essas conside
rações, solicitar às autoridades federais e estaduais que con
centrem seus esforços, juntamente com a iniciativa privada,
a fim de que possam criar as condições para aumentar as
possibilidades de navegabilidade na Bacia do Paraguai-Pa
raná, abrindo assim uma nova perspectiva para o desenvol
vimento daquela região.

As bases para a definição das ações a serem implemen
tadas já vêm sendo objeto de aprofundados estudos e amplos
debates levados a efeito por técnicos e autoridades dos países
que integram essa bacia. Inclusive, em março do corrente
ano, realizou-se em Cuiabá a lU Jornada de Integração sobre
a Hidrovia Paraguai-Paraná que apresentou resultados e su
gestões práticas para a dina:nização do transporte nessa bacia.

Permita-me V. Ex' ·.essaltar as principais sugestões de
medidas a serem tomad.is nesse sentido:

a) implementação de atos visando a unificar a legislação
portuária dos países que integram a Bacia do Paraguai-Paraná;
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b) reformulação do porto de Cáceres, numa ação con
junta entre os Governos Federal e Estadual e a iniciativa
privada;

c) liberação de recursos previstos no Orçamento Geral
da União, bem como a garantia de sua inclusão no Orçamento
para o próximo exercício, para as obras de dragagem, sinali
zação e balizamento do rio Paraguai;

d) asfaltamento e manutenção dos trechos de rodovias
que convergem ao porto de Cáceres, principalmente as que
o interligam às regiões produtoras do Parecis e norte de Mato
Grosso, vinculadas à Rodovia MT-170;

e) estímulos à implantação de agroindústrias na região,
sobretudo com o fornecimento de energia elétrica necessária
ao seu funcionamento. Nesse particular, merece destaque a
construção de redes de distribuição de energia, a retomada
da construção das Usinas de Manso, Juba I, Juba 11, Salto
das Nuvens e Jauru, além do incentivo à implantação de miniu
sinas, em parceria com a iniciativa privada;

t) estímulos ao turismo na região, já que o rio Paraguai
e seus afluentes cortam o maior santuário ecológico do mundo;

g) implantação do zoneamento agroecol6gico na região.
Agredecendo a honra de ter sido ouvido por V. Ex~,

quero manifestar a minha crença na agricultura, na Região
Centro-Oeste e no meu Estado de Mato Grosso.

Aproveito a oportunidade para reiterar a minha dispo
sição de continuar lutando, dentro de minhas limitadas possibi
lidades, para que se possam viabilizar medidas que transfor
mem a agricultura mato-grossense e brasileira, abrindo, assim,
um novo horizonte de progresso e de riquezas para aquela
importante região interiorana e para o Brasil.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Chico Vigilante, pelo PT.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador) - SI. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta
tribuna para, mais uma vez, manifestar minha preocupação
com o índice de desemprego no País.

Quero afirmar que, ou o Governo Federal, o Congresso
Nacional, os partidos políticos, os sindicatos, o empresariado
brasileiro encontram uma maneira de fazer com que o País
retome o crescimento econômico, com geração de emprego,
ou a democracia no Brasil não terá futuro. Não se faz demo
cracia com o estômago vazio. Não se faz democracia com
milhares e milhares de crianças que não têm onde morar,
nem o que comer e que muitas vezes têm de enganar a fome
cheirando cola pelas ruas das cidades.

Esse é o estado desesperador em que se encontra nosso
povo. Não adianta falar de democracia para um povo faminto.
Democracia, para essas pessoas, é um pedaço de pão na mesa,
um vidro de remédio de que precisam, mas que não podem
comprar, pois não têm dinheiro. Democracia é a busca do
emprego pelo qual elas lutam no dia-a-dia, mas não encon
tram.

Hoje, conversei com uma pessoa que mora em Brasilinha,
na periferia de Brasília. Ela me dizia que, além de não ter
o que comer, ainda teve de desmontar o seu único meio de
transporte, uma bicicleta - está vendendo peça por peça
- para poder ser deslocar pela cidade. Todo dia ela vende

uma peça para vir até Brasília. Depois de descer na rodoviária,
vai percorrer a cidade, visitando empresa por empresa à procu
ra do trabalho que não encontra.

Este caso retrata a forma pela qual milhões de brasileiros
estão vivendo por aí. No Distrito Federal constatamos o maior
índice de desemprego do País: 16% da população economi
camente ativa e que já teve um emprego formal na vida está
desempregada. Isso ocorre no Distrito Federal, onde se cum
pre minimamente a legislação.

No Nordeste, em Estados como o Maranhão, Piauí, Per
nambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, mais da metade
da população está sem trabalho, sem meios de sustentar a
família. Até quando vamos continuar nessa situação? Até
quando esse povo vai ter paciência de aguardar uma solução
para esse grave problema que estamos vivendo?

Estamos saindo agora das eleições municipais de 1992
e já se fala nas eleições presidenciais para 1994, em plebiscito
para a implantação do parlamentarismo em 1993.

Neste instante, quero alertar a Nação para o fato de
que não haverá nem parlamentarismo em 1993 nem eleição
presidencial em 1994, se não tivermos a capacidade de resolver
esse grave problema econômico e social que o País está atra
vessando.

Se não apontarmos a solução para esses problemas, de
nada adiantará falar nas eleições de 1994. Certamente elas
não ocorrerão, se continuar esse quadro desolador de miséria
que o povo está vivendo.

Portanto, chamo a atenção dos Parlamentares, do Presi
dente da República e de todos os que querem a consolidação
da democracia neste País: a única maneira de se consolidar
a democracia é através da retomada do crescimento econô
mico, com a geração de empregos e com a distribuição de
renda através do salário. Este é o mais grave e imediato proble
ma que temos pela frente.

Falo dos milhões de desempregados que estão aí, mas
não posso deixar de mencionar os milhares de trabalhadores
que, mesmo tendo emprego formal, estão na miséria absoluta,
morrendo de fome, porque um salário de 520 mil cruzeiros
não dá para nada. Esse salário não é suficiente, para pagar
aluguel, comprar remédios ou alimentos.

O que vemos é desânimo, a desesperança no rosto de
cada um dos trabalhadores e das donas-de-casa deste País.
Portanto, é preciso que o Congresso Nacional adote uma po
sição.

Urge que o Governo Federal apresente uma proposta
de crescimento econômico, com geração de empregos, porque
o povo está assustado com os "arrastões" nas praias no Rio
de Janeiro, e na Praça da Sé, em São. Paulo. Há muita gente
- e eu me incluo nesse rol - com medo da violência no
Distrito Federal.

Se não tivermos capacidade para combater o desemprego,
corremos risco de ver o Brasil transformar-se em um grande
"arrastão" que o cobrirá de Norte a Sul, de Leste a Oeste.
Não restará uma única cidade que não será atingida por esse
"arrastão" de miséria, de fome e de desesperança que está
varrendo a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, desta tribuna, apelo para que os homems
públicos do País encontrem uma saída para o grave problema
econômico e social que a Nação brasileira está atravessando.

Quero também tocar em outro assunto que nos preocupa
e que gostaria de discutir todos os dias: a educação no Distrito
Federal.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 30 23821

Eu disse ontem - e repito hoje - que; mais uma vez,
os professores e os médicos do Distrito Federal estão com
suas atividades paralisadas. Nesta cidade o salário inicial de
um professor é de 600 mil cruzeiros. Pergunto: é sério, é
decente, é honesto um país que impõe a seus educadores
um salário vexatório como este?

Estivemos ontem com o Ministro da Economia, já conver
samos com o Ministro da Justiça e com o Governador do
Distrito Federal sobre a situação dos professores. Portanto,
apelo para que esses homens encontrem uma saída urgente
para essa grave crise, a fim de que os professores possam
retornar às salas de aula e completar o ano letivo, sob pena
de 500 mil crianças do Distrito Federal perderem o ano, o
que será muito grave para Brasília e para o Brasil.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra, ainda no período destinado às Comunicações Parla
mentares, ao nobre Deputado Mendonça Neto, pelo PDT.

O SR. MENDONÇA NETO - (PDT - AL. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, muito se
tem falado em governabilidade. O próprio PDT, ontem, discu
tiu acerca de se garantir a governabilidade do Presidente da
República em exercício até a conclusão do processo de im.
peachment do Presidente afastado Collor de Mello. Mas en
quanto a discussão sobre a governabilidade caminha, o apetite
por cargos não para.

Os jornais publicam que há uma corrida desenfreada dos
partidos políticos em busca de cargos no segundo, terceiro,
quarto e décimo escalões em Brasília e nos Estados. Portanto,
essa governabilidade de que falam está sendo comercializada
pelos partidos políticos, o que não engrandece o Congresso
Nacional, já que é falso o puritanismo da defesa da governa
bilidade do Presidente' Itamar Franco.

Daí por que O PDT de Alagoas, tomando conhecimento
de que parte da bancada, inclusive Deputados que até ontem
defendiam Fernando Collor de Mello, já quer indicar pessoas
para cargos de segundo e terceiro escalões naquele Estado,
declara que não aceita participar disso. Não quer cargos no
segundo, no terceiro ou no quarto escalão. Aliás, vou fiscalizar
os que forem indicados para tais cargos, porque fui procurado
por uma Deputada do PFL que queria saber se eu concordava
com a indicação de um determinado ex-Deputado para um
cargo no segundo escalão, pleito de alguns Parlamentares,
entre os quais um ex-amigo pessoal do Presidente da Repú
blica afastado. Então, a República nova que se instalou está
querendo trazer alguma coisa do passado, do Governo Collor,
para adotar nessa transição, o que não esperávamos desse
Governo.

Em segundo lugar, quero falar a respeito da Polícia Fe,
deral.

O Ministro da Justiça demitiu o Dr. Romeu Tuma da
direção da Polícia Federal e nomeou para o cargo o Sr. Amau
ry Galdino, que já ocupava um cargo de diretor daquele órgão
no tempo em que Célio Borja era Ministro da Justiça. Segundo
consta, ele foi indicado ao Ministro Célio Borja pelo serviço
de inteligência do Exército. Esse cidadão, escolhido à revelia
da corporação, recusa-se, como o atual Ministro da Justiça,
a cumprir sentença judicial transitada em julgado que deter·
mina o pagamento de gratificação de 84% a que fazem jus
os funcionários da Polícia Federal. O Ministro declarou que
não pode pagar, amparado em decisão do Sr. Galdino, que
tem como Coordenador-CentraI de Polícia o Sr. Geraldo Cha
ves, cuja façanha mais notórin foi ter provocado um tiroteiro

entre a Polícia Militar e a Polícia Civil quando interinamente
ocupou a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ao
meu lado está o Deputado Chico Vigilante que diz que estava
lá e testemunhou esse fato. Se é assim que o Ministro Maurício
Corrêa diz que é um democrata e que quer mudar a Polícia,
está muito enganado, porque S. Ex. está sendo dominado
por ela. O Sr. Galdino tem o poder de veto.

A Polícia Federal em Alagoas tem oito delegados. No
Governo Collor um deles conduziu o inquérito contra a S~

Rosane Collor, concluindo pela culpabilidade da ex-Primeira
Dama. Acho que nem o Sr. Maurício Corrêa teria coragem
de fazer isso.

Agora, é nomeado para a Superintendência da Polícia
Federal em Alagoas um apaniguado do Sr. Galdino. O Minis
tro teve a coragem de me dizer, quando da posse do Presidente
do Banco do Brasil, que o servidor indicado pela Polícia de
Alagoas não tinha tempo de serviço! Tem dezenove anos de
serviço, mais tempo do que o Sr. GaIdino, na Polícia Federal,
que é uma corporação de escol, qualificada e que também
protege os interesses da sociedade. Como exemplo disso, cito
o que occorreu há poucos dias com o Deputado Alcides Mo
desto,que, para tentar chegar a uma região onde ocorre grila
gem de terra, necessitou do auxílio da Polícia Federal.

Pois bem, os policiais federais estão prestes a entrar em
greve' não contra o Governo Collor, mas contra o Governo
Itamar, contra o Sr. Maurício Corrêa, que pousa de demo
crata, mas que está tendo atitudes fascistas no Ministério da
Justiça. Somos do mesmo partido, mas desta tribuna protesto
contra as ações do Ministro. Que S. Ex· desça do pedestal
em que se encontra e se lembre de que foi engraxate e de
que alguns policiais estão ganhando salário negativo, porque,
com '0' não pagamento da gratificação correspondente a 84%
- eles tinham desconto em folha - a diferença está sendo
maior do que os vencimentos!

Hoje pela manhã no programa da Rede Globo = Bom-dia
Brasil,! o Sr. Amaury Galdino e o Ministro da Justiça declara
ram que será realizado concurso público para aumentar o
efetivo da Polícia Federal. Para que admitir mais servidores,
se não pagam o que devem aos atuais? Refiro-me ao paga
mento da gratificação especial por dedicação exclusiva, de
cuja sentença que já transitou em julgado, o Governo recorreu
para não pagar.

Portanto, apelo ao Ministro da Justiça, se é que S. Ex.
não está a serviço de forças retrógradas, como estava antes
quando era intermediário entre o Sr. Leonel Brizola e o Sr.
Fernando Collor, para que cumpra o seu dever não apenas
na aparência. Esse cidadão Galdino, que começou a sua carrei
ra no DOPS de Pernambuco, em 1977, quase no final da
ditadura, não é a pessoa indicada para sanear a Polícia Federal.

Por isso, protesto com o maior vigor contra o Sr. Maurício
Corrêa que não está sabendo conduzir um dos segmentos
mais importantes de sua Pasta, a Polícia Federal, que tem
o dever de combater o tráfico de drogas, o contrabando, de
executar as diligências e instaurar os inquéritos solicitados
pela Justiça.

Peço ao Sr. Maurício Corrêa, ex-Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, que
se recorde de que, ao proteger alguém ligado ao Governo
do Distrito Federal está fazendo campanha eleitoral à custa
do Governo Itamar Franco, num verdadeiro desserviço ao
País, ao Governo e certamente ao PDT.

O PDT de Alagoas não quer cargos, mas também não
quer Ministro manipulado por gente que veio da ditadura
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Bahia

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com·
parecem mais os Srs.:

Pm
P!R
PDS

PMDB
PIS
PMDB
PIS
Pl'R
PMDB
PMDB
Pl'

JXt.DN:m JUVENIL
GERSCfi PERES
HERMINIO CALVINH:>
JOSE DIOOO
MARIO CHE:RKNr
MARIO MARTINS
PADID~

VALDIR GMmER

ERALDO TRINJ:W)E

KJRIID PINHEIRO
SERGIO BARCELIOS

AMAPA

PARA'

AI.CE'S!'E AIMEIDA
JULIO CABRAL
TERESA JOCA

Deixam de comparecer os Senhores:

Jairo Carneiro - Bloco.

Rio de Janeiro

Vivaldo Barbosa - PDT.

SAo Paulo

Florestan Fernandes - PT; J086 Maria Eymael - PDC.

Mato Grosso

João Teixeira - PL.

Santa Catarina

Orlando Pacheco - Bloco; Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Eden Pedroso - PDT; Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo
Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes - PDS; José For
tunati - PT; Lufs Roberto Ponte - PMDB; Nelson Jobim
PMDB; Nelson Proença - PMDB; Odacir Klein - PMDB;
Paulo Paim - PT; Valdomiro Lima - PDT; Victor Faccioni
- PDS; Wilson Müller - PDT.

para servir, no Departamento de Polícia Federal, a interesses
que não são os da transição entre a corrupção do Governo
Collor, no qual esse cidadão era figura destaque, e um Go
verno sério e probo, como o que todos nós desejamos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. José Carlos Aleluia, pelo Bloco Parlamentar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo
de ler no =Jornal do Commércio,! de Pernambuco, matéria
que me deixou profundamente irritado, porque, se for verda
deira, configura a existência de um funcionário do Mipistério
de Minas e Energia em desacordo com o Ministro.

Trata-se da seguinte declaração, atribuída ao novo Presi
dente da Eletrobrás:

"A Usina Hidrelética de Xingó, que está em cons
trução no trecho do Rio São Francisco na divisa do
Estado de Alagoas e Sergipe e considerada a grande
obra do Governo Collor, não é prioridade da adminis
tração do Presidente Itamar Franco".

Estou enviando correspondência ao Sr. Ministro de Minas
e Energia, que já me disse pessoalmente tratar-se de· obra
de prioridade. Assumiu S. Ex~ o compromisso de que o Go
verno tudo fará para colocar a primeira obra em funciona
mento ainda neste Governo, no ano de 1994.

Peço ao Sr. Ministro de Minas e Energia que informe
qual a real orientação do Governo Federal, que tem ã frente
o Presidente em exercício Itamar Franco.

Vou atribuir essa declaração do Dr. Eliseu Resende, novo
Presidente da Eletrobrás, homem experiente, que já foi Minis
tro, à sua desinformação em relação aos assuntos da empresa
que dirige.

Espero que, imediatamente, amanhã, seja corrigida essa
falha, porque não se pode admitir que o Presidente de uma
estatal 'queira fazer essa discriminação odiosa contra o povo
sofrido do Nordeste. Atribuo isso a uma falha, a pouco estudo,
a pouco conhecimento, a desinformação. Espero que o Dr.
Eliseu aprenda rápido a lição e entenda que o Nordeste não
pode ser discriminado, e S. S\ não pode tratá-la da maneira
que entende.

A bancada do Nordeste estará na próxima semana com
o Presidente Itamar Franco, para pedir a S. Ex~ que tome
providências em relação à crise profunda que abala a região
na área social, em face da seca que se aprofunda.

Éstamos solicitando também ao Presidente que assuma
de imediato o compromisso de dar prosseguimento à obra
de Xingó e.ao assentamento das 40 mil famílias desalojadas
com o enchImento do Lago de Itaparica. Esta é uma reivindi
cação da região, daqueles que querem a redução das desigual
dades odiosas que hoje existem em nosso País.

Espero que o Dr. Eliseu Resende corrija o seu erro e
assuma a Presidência da Eletrobrás não como mineiro, não
como sulista, não como homem interessado apenas no Sul
e no Sudeste, mas como brasileiro à altura do seu passado.

Muito obrigado.

VllI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

ATILA LINS
BE.'l'ti AZIZE
EDUAROO BRAGA

BUXD
POl'
POC
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BENI'lO Gl-\MA BIDOO JC.tmS SANlOS NEVES PL
ERALOO TIN:XX> BIDOO NTIt'DE BAIAOO fMDB
JOP1) CARI.OS BN:EI.AR S/P PAUID HARIUNG PSDB

JOSE E2UO\D BIDOO ROSE DE FREITAS PSDB

JOSE IDUREH"D PDS
WIS EDUAROO BIDOO RIO DE JANEIRO
WIZ VIANA NEm:) S/p
MANJEI, CAS'l"RO BIDOO AMARAL NErr'ID PDS
MARCOS ME:DRAOO POC BENEDITA DA SILVA PT

NES'1UR I>tIARrE PMDB CARIDS SANrANA PT
PEDRO !RUJO BIDOO CESAR MAIA fMDB

'IOORINHO DANmS BUXX> mmIO RAUNHEITrI Pl'B
FIAVIO PAIMIER DA VEIGA ma::o

MINAS GERAIS FRANCISCO OORNELLES BUXX>
JOSE CARI.OS coorINB:> PDl'

AECIO NEVES PSDB JOSE EX3YOIO ma::o
AGJSTINOO VALENrE PT LAPROVITA VIEIRA fMDB
AIDISIO VASCCKE:DS fMDB MARIID CLnrnR PIJ!'
ALVARO PEREIRA PSDB NEISON B:ENIER PL
ANNIBM.. TEIXEIRA pm PAUID DE AI.ME:IDA PTB

Am\CELY DE PAUIA BUXX) REGINA GJRDILOO S/P
AVE:LIOO COSTA PL ROBERro CAMPOS PDS
CAMIID MN::HADO BIDCO ROBERro JEFFERSOO PTB

mmR MJREIRA BIDCO RUBEM MEDINA ma::o
EELIPE NERI PMDB SANDRA CAVAICANl'I ma::o
IRANI m\RBOSA PSD SERGIO ARarA PCB
JOPD PAUID PT SERGIO CURY PDl'
J(W) ROSA BUXX> SIOOEY DE MIGUEL PV
JOSE ALDO PRS WANDA REIS S/P
JOSE SANrANA DE~ BIDCO
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA PRS SW PAUID
IAEL VARELIA ma::o
LOOPOLOO BE'SSOOE PST ALOO REBE'fO PCdaB
WIZ TADEU lEITE PMDB AIDIZIO ME:R('.ADAN]E PT

MARIO DE OLIVEIRA PrR ANIOOIO CARIOO MENDES THAME: PSDB
MAURICIO CAMPOS PL ARNALOO FARIA DE SA Bl:íXD
NEIF JABUR J:!.IDB ARY KARA R-IDB
QDEIM) IEl-\D BICCO BEBE'l'ID HlIDDlID PIR
~O PEREIRA PSDB CARIOO :NEI.SOO PMDB
PAUID RGmOO BIDOO CUNHA Bt.JEH) PDS
RAUL BE:LEM BIDOO DELFIM NErr'ID PDS
RGmL ANISIO BUXX> DIOGO llMJRA PL
SAMIR TANNUS POC EDEVALOO ALVES DA SILVA PDS
SAUID CX>EI1J) PSDB EOCLYDES ME[iW BIJXX)

TARCISIO DEI.GAOO PMDB FABIO FE:I.lM\NN PSDB
TILDEN SANl'D\OO PT E2WS'1O RCOJA Bl:íXD
Vrl'IQUO MEDIOLI PSDB IRMl\ PASSOOI PT
WIIBCfi CUNHA PTB JOAD MEr.J:AO NJm) PL

ESPIRI'IO SANIO JORGE: TADEU KJDALEN PMDB
JOSE CIcam PT

E'IEVALDA GRASSI DE MENEZES PMDB JOSE DIRCEU PT

JOAO BAPTISTA MJl'rA PSDB JOSE SERRA PSDB
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LUIZ CARIDS SANIOS PMDB . MATHEUS IENSEN PI'B
LUIZ GUSHIKEN PT MAX ROSENMANN BUXX>
~TEIXEIRA PSDB PAUID BERNAROO PI'
MARCE:LIOO RCM\OO MN::HAOO PDS Plll3A R:XD DE OLIVEIRA BUXX>
MENDES 00l'ELH0 PrB RENA'IO J'OHNSS(E S/p
NE:J:Srn MARQUEZELLI PIB RGmRO FILHO PST
PEDRO PAVNJ PDS RUBENS BUENJ PSDB
RICAROO IZAR PL wnsoo MJREIRA PSDB
TADASHI KORllC[ BUXX>
TIDEI DE LIMA PMDB SANrA CATARmA
'lU3A ANGERAMI PSDB
ULYSSES GUIMARAES PMDB DEJANDIR DALPASQUALE ·PMDB

EDUAROO MJREIRA PMDB
MAID GROSSO mm BIEHL PDS

JARVIS GAIDZIN5KI PL
AI:GUS'I'rnID FREITAS PIB LU::I CHOnmcKI Pr
.JtViam!BIB!. !li; LUIZ HENRIQUE PMDB
JOSE AUGUS'IO CURVO PL NEi:SOO MJRRO BUXX>
WIIMAR PERES PL PAUID DUARrE BUXX>

RENA'IO VIANNA PMDB
DIsTRrro EEDERAL

..
RUBERVAL pnorro PDS

BENEDrro I:X:J.mG)S
RIO GRANDE 00 SUL

PrR
ADW PREmO PI'

OOIAS ADROALOO STRECK PSDB
ÀROO MAGARm:>S BUXX>

ANIOOIO DE JESUS PMDB CARRIOO JUNIOR PrJr
LU::IA VANIA PMDB CELSO BERNARDI PDS
LUIZ SOYER PMDB FERNANDO CARRIOO PDS
MARIA VAI.ADP1) Em El!I'r'r'ER JUNIOR PDS
MAURO OORGES POC GERMAOO RIOOI'IO PMDB
MAURO MIRANDA PMDB

JORGE~ PSDB
üSORIO SANrA CRUZ PDC MENDES RIBEIRO PMDB
PEDRO 1\BRAD Pl'R OSVAIOO BENDER PDSROBERID l3AIEsTRA .. POC RAUL PCm' PI'
ROOALOO CAIADO BUXX> TEIM) KIRST PDS
ZE <DiElS DA ROCHA BUXD

MMO GROSSO 00 SUL
ELISIO CURVO
MARIW GUIMARAES
WALDIR GUERRA

PARANA

ANIOOIO UEOO
CARIDS ROBERID MASSA
CARIDS SCARPELINI
EDESIO PASSOS
!VANIO GUERRA
JOSE EELlNIO
LtX::IAID PIZZATIO

BUXD
BUXD
BUXX>

BUXX>
BUXX>
PST
Pr
BUXD
PST
BUXX>

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, convocando outra para amarihã, sexta-feira, dia 30
às 9 horas.

AVISOS

Arquive-se, nos termos do art. 58, § 40 do Regimento
Interno, a seguinte proposição:

Proposta de Emenda à Constituição

N9 75/91 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redação
à letra "b" do inciso X, do § 2° do art. 155 da Constituição
Federal.

Arquivem-se, nos termos do artigo 133 do Regimento
Interno, as seguintes proposições:

Projeto de Lei

N9 941191 (PEDRO PAVÃO) - Dá nova redação ao
art. 51 da Lei n9 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
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"altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras provi
dências".

N" 1.266:91 (MAURICr MARIANO) - Revoga dispo
sitivo legal que proíbe a compra de bens por entidades benefi
centes para a reahsação de sorteios.

N? 1.328/91 (Costa Ferreira) - Concede isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados, nas condições que espe
cifica.

N° 1.485191 (JOSÉ MARIA EYMAEL) - Cria o Dia
Nacional do Revendedor de Combustíveis Automotivos.

N° 2.481/92 (ELÍSIO CURVO) -Autoriza o Poder Exe
cutivo a contrair empréstimo público mediante a emissão de
Obrigações Reajustáveis da Previdência Social.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA

POLÍTICA RURAL
AVISO N" 8/92

Prazo para recebimento de emendas
Início: 26-10-92 - Local: Sala 214, Bloco das Lideranças
Término: 3-11-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
I) Projeto de Lei n'? 1.504/91 - do Sr. Ivan Burity 

que "proíbe a captura de sirênios, pinípedes, cetáceas, muste
lídio e quelônios, em território, e dá outras providências".

Relator: Deputado Jonas Pinheiro
2) Projeto de Lei n'? l.915/91 - do Sr. Edésio Passos

e outros 2 - que "dispõe sobre a destinaçãQ final de embala
gens de agrotóxicos, seus componentes e afins".

Relator: Deputado Giovani Queiroz
3) Projeto de Lei n'? 2.888/92 - do Sr. Luiz Girão 

que "dispõe sobre prazo para que concessionárias. de energia
elétrica instalem medidores em pequenas propnedades ru
rais" .

Relator: Deputado B. Sá
4) Projeto de Lei n'? 2.890/92 - do Poder Executivo

(Mens. n° 174/92) - que "dispõe sobre a desapropriação de
imóvel rural, por interesse social e para fins de reforma agrária,
privativa da União, e dá outras providências".

Relator: Deputado Derval de Paiva
5) Projeto de Lei n\' 2.920/92 - do Sr. Jabes Ribeiro

e outros 28 -que "dispõe sobre a contribuição do empregador
rural para a seguridade social e dá outras providências".

Relator: Deputado Odacir Klein
6) Projeto de Lei n" 2.997/92 - do Sr. Samir Tannús

- que "dispõe sobre culturas de ciclo anual nas faixas de
domínio público que margeiam as rodovias".

Relator: Deputado Augustinho Freitas
7) Projeto de Lei n" 3.035/92 -do Sr. Werner Wanderer

- que "dispõe sobre o financiamento para reparo e reforma
de máquinas e equipamentos agrícolas".

Relator: Deputado Paulo Romano
8) Projeto de Lei n" 3.116/92 - do Sr. Roberto Cardoso

Alves - que "regula a correção monetária e a penhora as
ações executivas decorrentes de empréstimos agrícolas toma
dos em 1986 e 1987, na rede bancária".

Relator: Deputado Neuto de Couto
9) Projeto de Lei n" 3.134/92 - do Sr. Luiz Girão 

que "dispõe sobre a estocagem de alimentos, pelo Poder Exe
cutivo, nas regiões submetidas a fatores climáticos cíclicos,
nas áreas de maior densidade populacional e de consumo,
e dá outras providências".

Relator: Deputado Pedro Abrão

10) Projeto de Lei n" 3.168/92 - do Sr. Reditário CassoI
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 25 da Lei n" 4.829,
de 5 de novembro de 1965, que "institucionaliza o crédito
rural".

Relator: Deputada Etevalda G. de Menezes
11) Projeto de Lei n" 3.182/92 - do Sr. Adão Preuo

e outros 4 - que "institui o Fundo Especial de Apoio aos
Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Assentados Coo
perativados ou Associados - Fepaca, e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Joni Varisco
12) Projeto de Lei n" 3.242/92 - do Sr. Zaire Rezende

- que "cria o Programa Nacional de Melhoramento do Leite,
o Fundo Nacional do Leite e dá outras providências".

Relator: Deputado Jonas Pinheiro

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AVISO N" 14/92

Prazo para recebimento de emendas
Início: 3-11-92 - Local: Sala 8 Anexo II
Término: 6-11-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Projeto de Lei n" 4.597/90 - do Sr. Sólon Borges dos

Reis - que "dispõe sobre o crime de interferir nos sistemas
de informática e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Silva
Projeto de Lei n'! 3.122/92 - do Sr. José Maria Eymael

- que "inclui o inciso X no art. 4" da Lei n" 8.389, de 30
de dezembro de 1991, que institui o Conselho de Comunicação
Social, acrescentando na composição do referido Conselho
um representante dos profissionais de relações públicas".

Relator: Deputado Jerônimo Reis
Projeto de Lei n° 3.161192 - do Sr. Mauro Sampaio

- que "autoriza o Poder Executivo a crair o sistema Teleporto
nos portos nacionais e dá outras providências".

Relator: Deputado Eraldo Trindade
Projeto de Lei n" 3.176/92 - do Sr. Eliel Rodrigues 

que "autoriza a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
a emitir selo comemorativo da fundação da Igreja Assembléia
de Deus, no Brasil".

Relator: Deputado Maurício Calixto
Projeto de Lei n" 3.177/92 - do Sr. Antonio de Jesus

- que "dá nova redação ao art. 13 da Lei n" 5.050, de 7
de julho de 1966, que "cria o Fundo de Fiscalização das Teleco
municações e dá outras providências".

Relator: Deputado George Takimoto
Projeto de Lei n'? 3.189/92 - do Senado Federal (PLS

nQ10/91) - que "dispõe sobre critérios para outorga e reno
vação de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens".

Relator: Deputado Nelson Proença
Projeto de Lei nQ3.212/92 - do Sr. José Fortunati 

que "obriga a inserção de dístico que especifica em embalagens
e textos publicitários de produtos derivados do tabaco".

Relator: Deputado Eliel Rodrigues

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

AVISO NQ 12/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 26-10-92 - Local: Sala 19, Anexo 11
Término: 30-10-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
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1) Projeto de Lei n? 5.673/90 - do Sr. Fábio Feldmann
- que "cria o Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes".

Relator: Deputado Fernando Carrion
2) Projeto de Lei n92.058-A/91-do Sr. Neuto de Conto

- que "introduz modificação no Plano Nacional de Viação,
incluindo o trecho rodoviário que especifica".

Relator: Deputado Luiz Henrique
3) Projeto de Lei n? 3.190/92 - do Senado Federal 

que "transfere ao domínio do Estado de Roraima terras per
tencentes à União e dá outras providências".

Relator: Deputado Alacid Nunes
4) Projeto de Lei n9 3.236/92 - do Sr. Cesar Maia 

que "dispõe sobre a responsabilidade da União do pagamento
do pessoal transferido para o Estado da Guanabara ou neste
reincluído, e dá outras providências".

Relator: Deputado Paes Landim

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISO N921192

Prazo para recebimento de destaques:
Início: 30-10-92 - Local: sala 207, Bloco das Lideranças
Término: 4-11-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
1) Projeto de Lei n9 1.791191 - do Poder Executivo

(Mensagem n9452/91) - que "dispõe sobre o Registro Público
de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado José Carlos Aleluia
Parecer: Favorável ao projeto; pela aprovação das emen

das n~' 1, 4 e 6; pela rejeição das Emendas n~' 2 e 3 e pela
prejudicialidade da Emenda n95, apresentadas na Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO N9 25/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 26-10-92 -- Local: Sala 2-A, Anexo 11
Término: 30-10-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

MÉRITO

i) Projeto de Lei n9 1.066-A/91 - do Sr. Paulo Duarte
- que "Dispõe sobre a concessão para financiamento à casa
própria aos trabalhadores de baixa renda".

Relator: Deputado Aloizio Mercadante
2) Projeto de n9 1.l02-A/91 - do Sr. Flávio Derzi 

que "Acrescenta parágrafos ao art. 59 da Lei n9 8.004, de
14 de março de 1990, que dispõe sobre transferência de finan
ciamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e
dá outras providências".

Relator: Deputado Luis Roberto Ponte
3) Projeto de Lei n"2.47/92 -do Poder Executivo (MSG

n? 30/92) - que "Condiciona a concessão de crédito rural
à comprovação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural- ITR".

Relator: Deputado Benito Gama
4) Projeto de Lei n'! 3.143/92 - do Sr. Jackson Pereira

e outros 2 - que "Estabelece normas para controle da movi
mentação de ativos no País, e dá outras providências".

Relator: Deputado José Lourenço
5) Projeto de Lei n° 3.157/92 - do Poder Executivo

que "Dá nova redação ao parágrafo 29 do art. 1° da Lei n9
8.402, de 8 de janeiro de 1992".

Relator: Deputado Simão Sessim
6) Projeto de Lei n9 3.175/92 - do Sr. Manoel Castro

- que "Dispõe sobre os contratos negociados em Bolsas de

Valores e B"olsas de Mercadorias e de Futuros e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Benito Gama
7) Projeto de Lei n° 3.181192 - do Sr. Jackson Pereira

- que "Tipifica as empresas que exploram a atividade de
faturação, também conhecidas por fomento comercial ou "fac
toring", como instituições financeiras".

Relator: Deputado Germano Rigotto
8) Projeto de Lei n? 3.191192 - do Sr. Ernesto Gradella

-que "Altera o art. 3838 da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, extinguindo o sigilo bancário para contas com valores
superiores a 16.534 UFIR".

Relator: Deputado José Lourenço
9) Projeto de Lei n° 3.198/92 - do Sr. Elísio Curvo 

que "Modifica a Lei n? 8.388, de 30 de dezembro de 1991,
que dispõe sobre o reescalonamento das dívidas dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal".

Relator: Deputado José Serra
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios à disposição na Secretaria da Comissão.
AVISO N° 26/92

Prazo para recebimento de Emendas:
Local: Sala 2-A, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Início: 3-11-92
Término: 9-11-92

As proposições abaixo somente receberão emen
das apresentadas por membros desta comissão aos subs
titutivos oferecidos pelos relatores:

1) Projeto de Lei n') 5.250/90 - do Sr. José Santana
de Vasconcelos que "isenta de taxas alfandegárias e portuários
os aparelhos médicos e hospitalares doados a entidades de
reconhecida utilidade pública".

Relator: Deputado José Dirceu
2) Projeto de Lei n° 1.890/91 - do Sr. Jackson Pereira

que "dispõe sobre a cobrança de tarifas bancárias".
Relator: Deputado José Lourenço
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISO No 9/92

Prazo para recebimento de Emendas:
Local: Sala 21, Anexo II
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Início: 26-10-92
Término: 3-11-92
Projeto de Lei n° 3.119/92 - do Sr. Werner Wanderer

- que "complementa os critérios para a identificlção dos
Estados e Municípios que fazem jus à compensação financeira,
pelo aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica, ou aos royalties devidos pela Itaipu Bina
cional do Brasil, modificando as Leis n?' 7.990, de 28 de dezem
bro de 1990 e 8.001, de 13 de março de 1990".

Relator: Deputado Rubem Bento

AVISO N9 10/92

Prazo para recebimento de emendas:

Local: Sala 21, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h
às 18h

Início: 28-10-92
Término: 4-11-92
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A proposição abaixo somente receberá emendas
apresentadas por membros desta Comissão ao Substi
tutivo Oferecido pelo Relator

Projeto de Lei n" 1.787/91 - do Sr. Roberto Campos
e outros 5 - que "regulamenta o artigo 177 da Constituição
Federal".

Relator: Deputado Getúlio Neiva

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

AVISO N\' 20/92

Prazo para recebimento de emendas:

Local: Sala 11, Anexo II - Horário: 9 às 12h e 14 às
18h

Início: 27-10-92
Término: 3-11-92
1) Projeto de Lei n" 3.138/92 - do Sr. Amaury Müller

(apenso o de n" 3.241/92) - que "dá nova redação ao art.
7') da Lei n" 8.419, de 7 de maio de 1992, que dispõe sobre
a política nacional de salários e dá outras providências.

Relator: Deputado Paulo Paim
2) Projeto de Lei n" 3.196/92 - do Sr. José Maria Eymael

- que "dispõe sobre o reajustamento do valor do salário
mínimo".

Relator: Deputado Paulo Paim
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

AVISO N'? 13/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 12, Anexo II - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h
Início: 27-10-92
Término: 3-11-92
1) Projeto de Lei n'? 57-B/91 do Sr. Nilson Gibson 

que "dispõe sobre o transporte de empregados, fornecido
pelo empregador, ao local de serviço".

Relator: Deputado Mário Martins
2) Projeto de Lei n'? 968-A/91 - do Sr. Murilo Pinheiro

- que "dispõe sobre a unifornlização de preços de asfalto
nos Municípios da Amazônia Legal e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Titan
3) Projeto de Lei nU 1.180/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "altera a Lei n" 5.108, de 21 de setembro de 1966,
que "institui o Código Nacional de Trânsito", tornando obri
gatório o uso de aparelho de aferição de dosagem alcoólica
no organismo, nas estradas federais em todo o território nacio
nal".

Relator: Deputado Augusto Carvalho
4) Projeto de Lei n" 2.672/92 - do Sr. Rubens Bueno

- que "altera o art. 53 da Lei nl ' 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências".

Relator: Deputado Nicias RH,dro
5) Projeto de Lei n'! 2.724/9;" - do Sr. Maurici Mariano

- que "dá nova redação aos arts. 181 e 182 da Lei n? 7.565,

de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasi
leiro de Aeronáutica".

Relator: Deputado Alacid Nunes
6) Projeto de Lei n° 2.789/92 - do Sr. José Genoíno

- que "restringe o uso de embarcações miúdas nas praias
públicas a áreas seletivas estabelecidas pela autoridade muni
cipal" .

Relator: l?eputado Carlos Benevides

7) Projeto de Lei n'! 2.794/92 - do Sr. Fábio Feldmann
- que "dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
da poluição causada por lançamento de óleo, substâncias noci
vas e outros poluentes em águas sob jurisdição nacional e
dá outras providências".

Relator: Deputado Augusto Carvalho

8) Projeto de Lei n° 2.952/92 - dos Srs. Delcino Tavares
e Munhoz da Rocha - que "altera a redação do art. 229
da Lei n'? 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".

Relator: Deputado Alacid Nunes

9) Projeto de Lei n'! 3.073/92 - da Sr~ Adelaide Neri
- que "concede prioridade à pavimentação da Rodovia
BR-364, no trecho que especifica".

Relator: Deputado Antonio Morimoto
10) Projeto de Lei n'! 3.086/92 - da Sr" Adelaide Neri

- que "dispõe sobre a participação das Universidades da
Região Norte, através de seus Reitores, no Conselho Delibe
rativo da SUDAM".

Relator: Deputado Carlos Kayath
11) Projeto de Lei n" 3.094/92 do Sr. Flávio Palmier da

Veiga - que "dispõe sobre os acidentes provocados por ani
mal na pista".

Relator: Deputado João Colaço
12) Projeto de Lei n° 3.115/92 - do Sr. Roberto Cardoso

Alves - que "dispõe sobre a regularização de parcelamentos
urbanos para a população de baixa renda implantados irregu
largIente _e_ d~ olltr_asj)rovidências".

Relator: Deputado Nicias Ribeiro
13) Projeto de Lei n" 3.128/92 - do Sr. José Luiz Maia

- que "obriga a construção de área para a prática de esporte
coletivo nos conjuntos habitacionais financiados pelo Governo
Federal".

Relator: Deputado Daniel Silva
14) Projeto de Lei n" 3.153/92 - do Sr. Antonio de Jesus

- que "estabelece desconto para as autoridades religiosas
nos transportes que especifica".

Relator: Deputado Mário Martins

AVISO N'? 14/92

Prazo para recebimento de emendas:

Local: Sala 12, Anexo 11 - Horário: 9 às 12h e 14 às
18h

Início: 30-10-92
Término: 6-11-92
Projeto de Lei n" 3.207/92 -do Sr. Hélio Rosas e outros

- que "institui o Sistema Nacional de Habitação, dispõe sobre
a habitação de interesse social e dá outras providências".
Relator: Deputado Augusto Carvalho

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 42 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo l°, item, alínea a, do Ato
da Mesa n'! 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item lI, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a ADRIENNE GIANNETTI
NELSON DE SENNA NOGUEIRA BATISTA, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo lo, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n'> 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item 11, da Lei no 8.113,
de 11 de dezembro de 1990, a MARIA AUXILlADORA
OLlMPIO GUEDES HACKRADT, do cargo de Secretário
Particular, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Par
tido da Social Democracia Brasileira, a partir de 15 de outubro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item 11, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a FERNANDO BRITO DA
SILVA, Técnico Legislativo, Classe 1~, ponto no 4057, do
cargo de Assistente de Orçamento e Fiscalização Financeira,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exerce na Assessoria de Orçamento e Fiscali
zação Financeira.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 9°, item 11, da Lei n9 8.112, citada, ADRIENNE
GIANNETTE NELSON DE SENNA NOGUEIRA BATIS
TA, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social
Democracia Brasileira, o cargo de Secretário Particular, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 29 do Ato da Mesa no 88,
de 8 de agosto de 1988.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 9°, item 11, da Lei no 8.112, citada, MAURíLIO
PENNA GROBA, para exercer, no Gabinete do 29 Vice-Pre
sidente, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 3° do Ato da Mesa n9 15,

de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação dada
pelo artigo 10 da Resolução no 4, de 13 de junho de 1991.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 60 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 9°, item 11, da Lei no 8.112, citada, ROBSON
LUIZ FIALHO COUTINHO, Assistente Administrativo,
Classe Especial, ponto no 4340, para exercer, na Assessoria
de Orçamento e Fiscalização Financeira, o cargo de Assistente
de Orçamento e Fiscalização Financeira, CD-DAS-102.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 39 do Ato da Mesa no 15, de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no art. 38 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar MARIA DO SOCORRO FERNANDES, ponto no
2927, e EDSON BATISTA DO NASCIMENTO, ponto n9

4811, Agentes de Serviços Legislativos, Classe Especial, para
substituírem, sucessivamente, o Chefe de Secretaria de Vice
Líderes, CD-DAS-101.2, do Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 16 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 29 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

ERRATA

Exclua-se do Sujeito a Arquivamento, nos termos do art.
164, § 19 do RI. Prazo para recurso art. 164, § 20 (05 sessões)
de: 19 a 9-9-92, por ter sido incluídas, indevidamente, no DCN
do dia 19-9-92, página 19.673, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

1.000/88 (Paulo Paim) - Estabelece penalizações aos
infratores dos dispositivos constitucionais e legais, relativos
à proibições de qualquer discriminação ou distinção.

1.160/88 (Paulo Paim) - Dispõe sobre a instituição do
Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo.

4.182/88 (Vivaldo Barbosa) -Declara de utilidade públi
ca a fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula.

5.261/90 (Geraldo Alckimin Filho) - Declara de utili
dade pública o Lar Emmanuel de Caçapava, no Estado de
São Paulo.

6.062/90 (Haroldo Sabóia) - Dispõe sobre a obrigato
riedade de construção e instalação de creches.

1.119/91 (Rubens Bueno) - Altera o artigo 473 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, fixando o prazo para a licença
paternidade prevista no inciso XIX do artigo 79 da Constituição
da República Federativa do Brasil.

1.153/91 (Magalhães Teixeira) - Institui o Dia Nacional
do Protético Dentário.

1.245/91 (Antonio Carlos Mendes Thame) - Dispõe so
bre a emissão especial de selos em benefício do Hospital do
Câncer da Fundação Antônio Prudente..

BrasJ1ia, 28 de outubro de 1992. - Deputapo Ibsen Pio
nheiro, Presidente
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

19~ REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 28 DE OUTUBRO DE 1992

No dia 28 de outubro de 1992, às 10 horas, na sala 5,
Anexo lI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, sob a presidência do seu titular,
Deputado Francisco Dornelles, presentes os seguintes Depu
tados: Basílio Villani, Vice-Presidente; Benito Gama, José
Falcão, Mussa Demes, Simão Sessim, Germano Rigotto, Wil
son Campos, Elio Dalla Vecchia, Sérgio Gaudenzi, José Lou
renço, João Tota, Jackson Pereira, José Dirceu, Félix Men
donça, Matheus Iensen, Pedro Novais, Flávio Rocha, Nelson
Bornier e Luiz Carlos Hauly. Deixaram de comparecer os
seguintes Deputados: César Souza, Fernando Freire, Flávio
Palmier da Veiga, Júlio Cabral, Luiz Dantas, Manoel Castro,
César Maia, Fernando Bezerra Coelho, João Carlos Bacelar,
Luís Roberto Ponte, Manoel Moreira, Sérgio Naya, Carrion
Júnior, Delfim Netto, José Serra, Paulo Hartung, Aloizio
Mercadante, Geddel Vieira Lima, Paulo Heslander, Paulo
Mandarino, Sérgio Guerra e Carlos Camurça. Ordem do Dia:
1) Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei n~

1.258-A/88 - que "Fixa diretrizes e bases da Educação Nacio
nal". Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly. Parecer: pela
aprovação das emendas de nçS 12, 15,20, 56, 62, 73, 95, 96,
156, 164, 167, 202, 205, 227, 231, 233, 237, 244, 266, 267,
278,279, 317, 318, 326, 398, 407, 437, 445, 450, 488, 501,
504, 506, 528, 567, 572, 651, 673, 722, 724, 735, 736, 737,
755, 756, 764, 765, 768, 769, 770, 772, 777, 793, 821, 853,
856, 862, 879, 880, 882, 928, 975, 1014, 1019, 1020, 1024,
1097, 1116, 1123, 1129, 1156, 1157, 1161, 1169 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1183, 1188, 1189, 1190, 1208,
1219, 1235, 1237, 1240 e 1263; pela aprovação, com sube
mendas, das emendas de nçS 8, 9, 104, 169, 170, 228, 229,
319, 323, 454, 509, 511, 585, 604, 731, 734, 876, 916, 1000,
1001, 1026, 1027, 1057, 1118, 1119, 1128, 1160, 1164, 1168,
1177, 1184, 1186, 1255; pela rejeição das emendas de nQS 1,
2,3,5,6, 7, 13, 17, 19,22,23,38,39,42,48,57,58, 60,
61,69,71,84, 100, 101, 103, 106, 107, 131, 134, 135, 140,
144, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 179,
180, 185, 187, 194, 19q, 197, 198,204, 207, 211, 213, 220,
226, 234, 235, 241, 243, 251, 264, 280, 295, 299, 302, 324,
328, 395, 396, 399, 400, 412, 424, 426, 427, 436, 442, 446,
451, 455, 456, 476, 483, 485, 499, 500, 502, 505, 510, 512,
530, 531, 535, 537, 538, 542, 569, 570, 573, 574, 580, 581,
582, 584, 586, 587, 589, 600, 603, 614, 633, 634, 636, 646,
98, 700, 701, 702, 720, 725, 739, 757, 759, 760, 763, 766,
767, 771, 773, 794, 809, 817, 826, 843, 850, 855, 857, 866,
875, 878, 890, 895, 896, 905, 911, 919, 923, 927, 934, 937,
m,m,%,m,~~~,~,~,~,~,~,~~

982, 986, 1002, 1012, 1013, 1017, 1018, 1023, 1028, 1029,
1032, 1039, 1043, 1047, 1050, 1056, 1058, 1059, 1062, 1065,
1077, 1079, 1080, 1084, 1086, 1092, 1096, 1098, 1099, 1101,
1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1127, 1131, 1138, 1142, 1148,
1150, 1153, 1154, 1155, 1162, 1167, 1170, 1181, 1182, 1185,
1195, 1205, 1206, 1210, 1211, 1220, 1233, 1234, 1248, 1253,
1256, 1260; pela prejudicialidade das emendas de nç8 11, 18,
59,94, 105, 168,230,240,325,397,452,453,507,508,571,
583,732,733, 761, 762, 871, 917, 924, 980, 1025, 1117, 1166,
1180, 1207 e 1218; e pela incompetência da Comissão para

se manifestar sobre as demais. Adiada a discussão. 2) Projeto
de Lei nQ 3.201/92 - do Poder Executivo (MSG n9 583/92)
e Emendas oferecidas em Plenário - que "Dispõe sobre a
aposentadoria especial de que trata o artigo 57 da Lei n9

8.213, de 24 de junho de 1991". Relator: Deputado Mussa
Demes. Parecer: pela adequação financeira e orçamentária
do projeto, da Emenda nQ 1 e dos Projetos de Lei nQS 7.944/86,
1.100188, 6.073/90, 142191, 282/91, 344/91, 346/91, 486/91,
701191, 774/91, 1.246/91, 1.411191, 1.526/91, 1.654/91,
1.682/91, 1.683/91, 1.836-A/91, 1.995191, 2.400/91, 3.048/92,
3.185/92 e 3.219/92, apensados; e pela inadequação financeira·
e orçamentária da emenda n9 2. Ao discutir a matéria, o
Deputado Jackson Pereira sugeriu que a Emenda nQ 1 também
fosse considerada inadequada, com o que concordou o relator,
reformulado o seu parecer. Em votação: aprovado o parecer
reformulado do relator pela adequação financeira e orçamen
tária do projeto, dos projetos apensados; e pela inadequação
financeira e orçamentária das emendas n9S 1 e 2. 3) Emendas
do Senado ao Projeto de Lei nQ 8.390-C/86 - que "Reajusta
o valor da pensão especial concedida a Justiniana Fleury Pas
sos e revertida a Maria Nilza Fleury Passos, filha do ex-De
putado Edson Junqueira Passos". Relator: Deputado Ger
mano Rigotto. Parecer: pela adequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela aprovação da emenda n9 1, e pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
ção da emenda nº 2. Em votação: aprovado, unanimemente,
o parecer do relator. 4) Emenda do Senado ao Projeto de
Lei nº 571-C/88 - que "Estabelece a obrigatoriedade da inci
dência de correção monetária sobre as importâncias pagas
com atraso pelas entidades e órgãos vinculados à Adminis
tração Pública, relativas aos contratos que especifica, e dá
outras providências". Relator: Deputado Luís Roberto Ponte.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no méri
to, pela aprovação. Concedida vista, por duas sessões, ao
Deputado Jackson Pereira. 5) Projeto de Decreto Legislativo
n9 163/89 - do Senado Federal (PDS nQ 25/88) - que susta
o Decreto n9 96.991, de 14 de outubro de 1988, que "Atribui
competência para autorização de pagamentos e recebimentos
por meio de outras instituições financeiras". Relator: Depu"
tado Luís Carlos Hauly. Parecer: pela adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Adiada a discus
são. 6) Projeto de Lei Complementar nQ 80/91- do Sr. Laíre
Rosado - que "Estabelece a alíquota máxima do Imposto
Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Basosos
(IVVC), incidente sobre gás de cozinha, e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Sérgio Guerra. Parecer: pela incom
patibilidade orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Em
virtude da ausência do Relator, o parecer foi lido pelo Depu
tado José Dirceu. Em votação: aprovado, unanimemente, o
parecer do relator. 7) Projeto de Decreto Legislativo nQ 126191
- do Sr. Luiz Gushiken - que "Susta contrato de refinancia
mento celebrado entre o Banco do Brasil SIA, na qualidade
de agente financeiro do Tesouro Nacional e a Vasp - Viação
Aérea São Paulo SIA, em 26 de setembro de 1990". Relator:
Deputado Félix Mendonça. Parecer: pela audiência prévia
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Discu
tiram a matéria os Deputados José Dirceu e Germano Rigotto.
Concedida vista, por duas sessões, no Deputado José Lou
renço. 8) Projeto de Lei n9 3.669/89 - do Sr. Augusto Carva
lho - que "Extingue a contribuição sindical a que se referem
os artigos 578 e seguintes da Lei n9 5.452, de 19 de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
Relator: Deputado Luís Roberto Ponte. Parecer: pela adequa-
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ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo. Concedida vista, por duas sessões, ao Depu
tado José Lourenço. 9) Projeto de Lei n? 2.287-A/91 - do
Poder Executivo (MSG n? 661/91) - que "Cria, no Serviço
Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria
e de Assistência de Chancelaria, e dá outras providências".
Relator: Deputado Mussa Demes. Parecer: pela adequação
financeira e orçamentária do PL e das emendas da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público de n?' 5,
10, 11, 21, 24, 25, 26 e 27 e pela inadequação financeira
e orçamentária das de n?' 1,2,3,4,6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28 e 29. Vista: o Deputado
José Dirceu devolveu o projeto, apresentando voto em sepa
rado pela aprovação, com emenda. Durante a discussão, o
Deputado José Dirceu retirou o voto em separado, concor
dando com o relator. Em votação: aprovado, unanimemente,
o parecer do relator. 10) Projeto de Lei n? 2.908/92 - do
Poder Executivo (MSG n? 186/92) - que "Dispõe sobre a
isenção do imposto de importação na hipótese que menciona".
Relator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela adequação fi
nanceira e, no mérito, pela aprovação. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer do relator. 11) Projeto de Lei n?
5.706-A/90 -do Senado Federal (PLS n? 31/88) -que "Con
cede isenção do imposto de importação para cordas destinadas
a instrumentos de utilização sinfônica". Relator: Deputado
Sérgio Guerra. Parecer: pela incompatibilidade orçamentária.
Em virtude da ausência do Relator, o parecer foi lido pelo
Deputado José Dirceu. Em votação: aprovado, unanimemen
te, o parecer do relator. 12) Projeto de Lei n? 2.712/92 
do Senado Federal (PLS n? 182/91) - que "Obriga as institui
ções financeiras oficiais a divulgarem as concessões de crédito
subsidiado". Relator: Deputado Luís Roberto Ponte. Parecer:
pela aprovação, com emenda. Concedida vista, por duas ses
sões, ao Deputado José Lourenço. 13) Projeto de Lei n°
348/91, do Sr. Carlos Cardinal - que "Autoriza o parcela
mento de débitos das empresas com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço". Relator: Deputado Jackson Pereira.
ssão. 14) Projeto de Lei n? 691/91 - do Sr. Osório Santa
Cruz - que "Estabelece critério para a devolução do emprés
timo compulsório de que trata o inciso 11 do artigo 11 do
Decreto-Lei n? 2.288, de 23 de julho de 1986". Relator: Depu
tado Paulo Mandarino. Parecer: pela aprovação, com emenda.
Vista: o Deputado Jackson Pereira devolveu o projeto apre
sentando voto em separado pela rejeição. Em virtude da au
sência do Relator, o parecer foi lido pelo Deputado Pedro
Novais. Em votação: rejeitado o parecer do relator. Aprovado
o parecer vencedor do Deputado Jackson Pereira, contra o
voto em separado do Deputado Paulo Mandarino. 15) Projeto
de Lei n? 1.602/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
sobre o parcelamento de débitos para com o FGTS - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, dos órgãos que especifica".
Relator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela rejeição. Vista:
o Deputado José Lourenço devolveu o projeto apresentando
voto em separado pela aprovação. Adiada a discussão. 16)
Projeto de Lei n? 1.652/91 - do Sr. Amaury Müller - que
"Dispõe sobre a supressão de punições por falta ao serviço
dos servidores a que se refere e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Flávio Palmier da Veiga. Parecer: pela adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Em virtude da ausência do Relator, o parecer foi lido pelo
Deputado Mussa Demes. Em votação: aprovado, unanime
mente, o parecer do relator. 17) Projeto de Lei n? 1.972/91
- do Sr. Jackson Pereira - que "Concede incentivos fiscais
para pessoas físicas e jurídicas que façam doações a hospitais

públicos ou mantidos por entidades sem fins lucrativos". Rela
tor: Deputado José Dirceu. Parecer: pela adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Adiada a
discussão. 18) Projeto de Lei n? 2.224/91 - do Sr. Antonio
Carlos Mendes Thame - que "Restabelece os incentivos fis
cais previstos na Lei n? 7.752, de 14 de abril de 1991". Relator:
Deputado José Dirceu. Parecer: pela inadequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Adiada a discussão.
19) Projeto de Lei n? 2.674/92 - da Sr' Sandra Starling
- que "Fixa data de vencimento das tarifas de serviços públi
cos de competência da União". Relator: Deputado Paulo
Mandarino. Parecer: pela adequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela aprovação. Vista: o Deputado José
Maria Eymael devolveu o projeto apresentando voto em sepa
rado pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição. Em virtude da ausência do Relator, o parecer
foi lido pelo Deputado Pedro Novais. Em votação: rejeitado·
o parecer do relator. Aprovado o parecer vencedor do Depu
tado José Maria Eymael, contra o voto em separado do Depu
tado Paulo Mandarino. 20) Projeto de Lei n? 2.754/92 - do
Sr. George Takimoto - que "Concede aos brasileiros que
tenham residido no exterior, por mais de um ano, isenção
de impostos sobre bens unitários de uso pessoal, na forma
que especifica". Relator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela
incompatibilidade orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator.
21) Projeto de Lei n? 3.028/92 - do Sr. Rubem Medina
que "Dispõe sobre o escalonamento de débitos tributários
e de tarifas de serviços públicos". Relator: Deputado Ger
mano Rigotto. Parecer: pela adequação financeira e, no méri
to, pela rejeição do projeto e da emenda apresentada na Co
missão. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do
relator. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presi
dente encerrou os trabalhos, às 11 horas. Para constar, eu,
Maria Linda Magalhães, Secretária, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente
e irá à publicação.

Deputado Francisco Dornelles

TERMO DE REUNIÃO
29-10-92

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de
mil novecentos e noventa e dois, verificando-se a ausência
de quorum regimental, por determinação do Senhor Presi
dente, Deputado Carlos Alberto Campista, foi cancelada a
reunião da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. Compareceram os Deputados: Amaury Müller, Chi
co Vigilante, Mauro Sampaio, Paulo Rocha, Hugo Biehl, João
de Deus Antunes e Edison Fidelis (titulares) e Augusto Carva
lho e Ernesto Gradella (suplentes). Para constar, eu, Antônio
Luís de Souza Santana, Secretário, lavrei o presente termo
que irá à publicação.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO

DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
8" REUNIÃO, REALIZADA

EM 2 DE SETEMBRO DE 1992

Às dez horas e quarenta minutos do dia dois de setembro
de mil novecentos e noventa e dois, reuniu-se, no plenário
número vinte e um do anexo dois da Câmara dos Deputados.
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em Brasília, Distrito Federal, a Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a investigar a questão da violência contra
a mulher, para tratar de assuntos internos. Presentes os Depu
tados Sandra Starling, Presidente; Etevalda Grassi de Mene
zes, Relatora; Ângela Amin, Adelaide Neri e Robson Tuma,
membros efetivos; José Fortunati, Antônio de Jesus, Rita
Camata, Zila Bezerra e Artur da Távola, membros suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Carlos Roberto, Fáti
ma Pelaes, Marilu Guimarães, Lúcia Vânia, Beth Azize, Rose
de Freitas, Raquel Cândido e Eduardo Matias, membros efeti
vos. Verificada a existência de quorum regimental, a Presi
dente declarou abertos os trabalhos e submeteu ao Plenário
a dispensa da leitura das atas das reuniões anteriores, que,
colocadas em votação, foram aprovadas. A seguir, foi colo
cado em votação e aprovado o requerimento da Relatora
de prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão por ses
senta dias. A Presidente submeteu ao Plenário a realização
de diligências nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Acre e Bahia, o que foi aprovado. A reunião foi gravada
e as notas taquigráficas, depois de traduzidas, serão anexadas
aos autos do presente inquérito. Nada mais havendo a tratar,
a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reu
nião às dez horas e quarenta e dois minutos, convocando
a próxima para o dia três de setembro às dez horas, ocasião
em que será ouvido o depoimento do Senhor Nahum Maneia,
Diretor-Presidente da De Millus. E, para constar, eu, Maria
de Fátima Moreira de Carvalho, Secretária, lavrei a presente
Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Presi
dente.

9" REUNIÂO, REALIZADA
EM 3 DE SETEMBRO DE 1992

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia três de setembro
de mil novecentos e noventa e dois, reuniu-se no plenário
número treze, do anexo dois da Câmara dos Deputados, em
BrasJ1ia, Distrito Federal, a Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar a questão da violência contra a
mulher, para tomada de depoimento do Senhor Nahum Mane
Ia, Diretor-Presidente da De Millus. Presentes da Deputadas
Sandra Starling Presidente; Adelaide Neri, Relatora Substi
tuta; Ângela Amin, membro efetivo; e os Deputados José
Fortunati e Artur da Távola, membros suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Carlos Roberto Massa, Fátima
Pelaes, Marilu Guimarães, Etevalda Grassi de Menezes, Lúcia
Vânia, Beth Azize, Rose de Freitas, Raquel Cândido, Robson
Tuma e Eduardo Matias. A Presidente declarou abertos os
trabalhos e concedeu a palavra ao depoente Nahum Maneia,
que prestou compromisso legal e fez a sua exposição. Foi
inquirido Delas Deputados Adelaide Neri, Sandra Starling

e José Fortunati. Dando prosseguimento aos trabalhos, o De
putados José Fortunati requereu diligências na Empresa De
Millus. A Presidente informou ao Deputado que já foi apro
vado na Comissão um requerimento de diligência na cidade
do Rio de Janeiro e que na oportunidade será investigada
a referida empresa. O depoimento e as inquirições foram
gravados e, depois de traduzidos, serão anexados aos autos
do presente inquérito. Nada mais havendo a tratar, a Presi
dente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião às onze horas e vinte e seis minutos. E, para constar,
eu, Maria de Fátima Moreira de Carvalho, Secretária, lavrei
a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada
pela Presidente.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Senhor Deputado Eduardo Moreira, Presidente da Co
missão de Minas e Energia, fez a seguinte

DISTRIBUIÇÃO N'! 8/92

Em 28-10-92
- Ao Deputado RUBEM BENTO
Projeto de Lei n'! 813/88 - do Sr. Fábio Feldmann 

que "dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências".

Sala da Comissão, 28 de outubro de 1992. - Maria Eunice
Torres Vilas Bôas, Secretária.

RE!>ISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSAO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado Francisco Dornelles, Presidente da Comis
são de Finanças e Tributação, fez a seguinte

REDISTRIBUIÇÃO N9 12/92

Em: 29-10-92
Ao Deputado GERMANO RIGOTTO
- Projeto de Lei n° 170/91 - do Sr. Paulo Paim - que

"Altera a legislação do Imposto sobre a Renda e de qualquer
natureza".

Ao Deputado JOSÉ SERRA
-Aviso GM-2.044f92 - do Ministério do Trabalho e

Previdência Social - que "Encaminha cópia de Estimativas
de Receitas e Despesas Previdênciárias, para o exercício de
1992, enviadas ao Tribunal de Contas da União".

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1992. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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César Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo Tinoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Mavicl C,avalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Odelmo Leão
Paes Landim

Roberto Magalhães
Romel Anísio

Sandra ülValcanti
Tony Gel

José C,arlos Aleluia
Maurício C,alixto

Gerson Peres
Aécio de Borba
Marcelino Romano Machado
F.devaldo Alves da Sil~a

Hugo Biehl

Teresa Jucá
Victor Faccioni
José Lourenço

Amaral Neto

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

Aldo Pinto
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson Müller

Carlos Lupi
Paulo Ramos

Márcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Uler

GENEBALDO CORREIA

Jackson Pereira
Rubens Buaeno
Sérgio Machado

C.ésar Maia
Cid carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
João Almeida

Vice-Uderes

João Henrique
José Maranhão

José Thomaz Nonô
Luiz Carlos Santos

7.-aire Rezende
Maurilio Ferreira l.ima

Manoel Moreira

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB -

Uler
JOSÉ SERRA
Vice-Uderes

Antônio (',arlos Mendes Thame
Adroaldo Streck
Artur da Távola
Jabes Ribeiro



PARTIDO DOS TRABALHADORES

-PT-
Uler

EDUARDO JORGE

Vice-lideres

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-

Uler

NELSON MARQlffiZELLI

Vice-lideres

Jooo Teixeira
Diogo Nomura

Roberto Franca

Uler
RICARDO IZAR

Vice-Lfderes

-PST
Uler

LillZ CARLOS RAULY

Vice-Lfderes
Pedro ValadaresNan Souza

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

Ulcr
CÉLIO DE CASTRO

Vice-lideres

Jones Santos Neves
Getúlio Neiva

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

Jono Mendes
AugUlltinho Freitas
Antônio Morimoto
Roberto Jefferson

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidélis

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-

Uler

JONIVAL LUCAS

Vice-Lfderes

PARTIDO TRABALHISTA

RENOVADOR

-PTR-
Ulcr

EURIDES BRITO

Vice-Lfderes
Salatiel carvalho Mário Chermont

PARTIDO LIBERAL

-PL-

Paulo Mandarino
José Maria Eymael

Avenir Rosa
Francisco Coelho

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDO B-

Uler

ALDOREBRLO

Vice-I1dcr

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS-

PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA

-PPS-

PARTIDO VERDE

-PV-
PARTIDO REPUBLICANO

PROGRESSISTA
-PRP

PARTIDOSOOALDEMOCRÁTICO

-PSD-



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PTR
E POLmCA RURAL

B.Sá 1 vaga

Presidente: Dep. Vadllo Gomes (Bloco-SP) PSB
1° Vice-Presidente: Dep. DUo Cunha OJloco-PR)
Z' Vice-Presidente: Dep. mmo Rosas (PMDB-SP) Álvaro Ribeiro3° Vice-Presidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco
Romero Filho

Amo Magarinos Ronaldo C..aiado PCdoB
Evaldo Gonçalves Tadashi Kuriki
Iberê Ferreira Vadllo Gomes Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury Vitório Malta PRS
OUo Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer José Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Joni Varisco
Derval de Paiva Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klcin
Hélio Rosas Pedro Ahrllo Abelardo T.upion Maviael C..avalcanti
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg Antonio Deno Odelmo Lello
1 vaga Virmondes Cruvinel C..amilo Machado Osvaldo Coelho

PDT Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivanio Guerra Romel Anísio
J..ael Varella Wagner do Nascimento

Aroldo Goes Laerte Bastos Leur Lomanto 1 vaga
Carlos Cardinal Luiz Girllo
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Bender Domingos Juvenil José Maranhllo
Jollo Tota Paulo Mourllo Fernando Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo 11tan

PSDB
José Maranhllo 6 vagas

André Benassi Rubens Bueno PDT
Cid C..arva/ho (PMDB) Wilson Moreira
Osório Santa Cruz (PDC) Beraldo Boaventura Junot Abi-Ramia

PT Clóvis A~is 1 vaga
José C..arlos Coutinho

Adllo Pretto Pedro Tonelli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aécio de Borba Djenal Gonçalves
PTB C..arlos Azambuja FeUer Júnior

Augustinho Freitas Wilson Cunha PSDB
Roberto Torres

Antonio Faleiros Luiz Pontes
PDC Jabes Ribeiro Oswaldo Stecca

Jollo Batista Motta

Samir Tannús
PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino Costa Wilmar Peres A/oizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias ('..arlos Virgflio Pinheiro l..andim (pMDB)

PDC
José Diogo Roberto campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra PSDB
PL

Jarvis Gaidzinski Wcllington Fagundes
Alvaro Pereira Koyu Iha
João Faustino Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Reditário C'.assol Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival I.ucas

PC do B PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (PDS) PTR
PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Ariosto Holanda
Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ramal: 6978/6979/6981 PST
ReuniOCs: 4"8 e 58 s feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco da.~ Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE cmNCIA E TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PCB
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP) Roberto Freire1° Vice-Presidente: Dep. T.ourival Freita~ (PT-AP) .
'1!' Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Hloco-SP) Suplentes
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro T.andim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo C'.edraz Luciano Pizzato
Bloco cesar Bandeira Luis Eduardo

(,.ésar SOU7..a Paulo Marinho
Angelo Magalhães Jerônimo Reis Délio Braz Pedro Irujo
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Gilson Machado Renato Johnsson
carlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto Ruben Bento
Eraldo Trindade Maurfcio Calixto PMDBFausto Rocha Paulo Lima
George Takimoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo calheiros
PMDB Manoel Moreira Tidei de Lima

4 vagas

Aluizio Alves Laprovita Vieira PDT

Domingos Juvenal l,piz Tadeu T.eite Aldo Pinto Edson Silva
Eliel Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi
Hagahús Araujo ,Ro/Jerto Valadão PDS
Henrique Eduardo Alves 1 vaga Daniel Silva José Teles

PDT Gerson Peres Ruberval Pilotto
Beta Mansur José Vicente Brizola Ibrahim Abi-Ackel
Cidinha campos 1 vaga



PSDB PMDB
Artur da Távola C'seraldo Alckmin Filho João Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Jack.'IOn Pereira João Rosa Mendes Ribeiro

PT José Dutra Nelson Jobim
JOIlé Luiz eterot Nilson Gibson

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz NonO Renato Vianna
JOIlé Genomo sandra Starling I.uiz ('.arlas santos Ulysses Guimarães

PTB
PDT

Aldir <'.abral Paulo de Almeida Dércio Knop Sérgio Cury

Gastone Righi
Luiz Salomão Vital do Rego

Vivaldo Barbosa
PDC PDS

samir Tannús Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel

PL
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana
Gerson Peres

Flávio Rocha Robson Tuma PSDB

PTR Israel Pinheiro Pilho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Moroni Torgan Sigmaringa Seixas

Ubaldo Dantas

PSB PT

Roberto Franca Edésio P8lIIIOS José Genofno
PST Hélio Bicudo sandra Starling

José Felinto PTB
('.arlas Kayath Mendes Botelho

PCdoB Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga PDC

PPS
José Maria Eymael Rodrigues Palma (PTB)

Sérgio Arouca
PL

Irani Barbosa Wilson Müller (pD1)
Secretária: Maria Ivone do F.spfrito Santo Robson Tuma
Ramal: (:f)(}6/69ff7/(f){)8/6910

PTRReunião: 4"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Benedito Domingos Reditário CassaI

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSB

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB) Luiz Piauhylino
10 Vice-Presidente: Dep. JoBo Ro.'18 (PMDB-MG) PST
Zf' Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB) Pedro Valadares
30 Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Rlaco-PI)

PCdoB
TituJares Haroldo Tjma

Bloco Suplentes

Bloco
Antonio dos Santas Paes T.andim
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 Veip Ney Lopes
Oeonâncio Fonseca Roberto Magalhães Freire JOnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel JOIlé Burnett Rubem Medina
Messias G6is Tourinho Dantas José Falclio 3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus I.uiz Tadeu Leite Bloco
Armando C.osta Neif Jabur
Ary Kara Nestor Duarte Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Ubiratan Aguiar Freire Júnior Maruli Guimarães
Jooo Henrique Valter Pereira João Maia Nelson Marquezelli
Jurandyr Paixão 1 vaga Josê C.arlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT

T.iberato Caboclo
PMDB

Aroldo Goes
C.arlos Lupi Mendonça Neto Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pedroso Armando C.osta Socorro Gomes (PC do B)

Genebaldo C.arreia Zila Bezerra
PDS Jório de Barros

Delfim Netto Roberto Campos
PDTJoão de Deus Antunes Vasco Furlan

Marcelino Romano Machado
Beth Azize Regina Gordilho

PSDB F.dson Silva

Edmundo Galdino OsrnAnio Pereira PDS
Fâbio Feldmann Paulo Silva Aêcio Neves (PSDB) 1 vaga
Magalhães Teixeira Amaral Netto

PT PSDB
Agostinho Valente Josê Dirceu Fábio Feldmann Marco Penaforte
Jooo Paulo Pedro Tonelli Tuga Angerami

PTB PT

Cardoso Alves Roberto Jefferson Josê Cicote Valdir Ganzer
Edison Fidelis Roberto lbrres PTB

PDC Aldir Cabral Hilário Coimbra

Francisco C.aelho Jair Bolsonaro PDC

PL
Nan Souza (PS1)

Getúlio Neiva Ricardo bar
PL

Josê Augusto Curvo Wellington Fagundes

PTR
PTR

Mário Chermont 1 vaga
Mário Chermont

PSB
PSB Uldurico Pinto

Miguel Arraes PV
PST Sidney de Miguel

Luiz Carlos Hauly Suplentes

PCdoB Bloco

Renildo C.alheiros Arno Magarinos Tadashi Kuriki

Secretário: Luiz Hemrique Cascelli de Azevedo. Fátima Pelaes Sarney Filho

Ramal: 6922 a 6925 Paulo Octávio ~ Gomes da Rocha

ReuniOes: 311g, 4"8 e SlIg feiras, às 10:00. Plenário, sala 1. Pedro Corrêa 1 vaga

COMISSÁO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
Ricardo Murad

PMDB
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alofzio Santos Luiz Soyer
Presidente: Dep. Tuga Angerami (pSDB-SP) 5 vagasPDT
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE)
'}}J Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV-RJ) Laerte Bastos



PDS
C-élia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
JoBo Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra
PT PL

Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves
PTB PTR

Raquel C.andido Wilson Cunha Alberto Haddad
PDC PSB

Avenir Rosa 1 vaga
PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro Angelo Maga/haes Renato Johnsson

PV
Átila Lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel C.astro 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 A1ufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das J.iderança'J) C.ésar Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra C-Oelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Luiz Girão Paulo Ramos
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) 1 vaga
2P Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Iladdad (PTR-SP) Basflio Villani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael C.avalcanti José Serra Saulo Coelho
(~zio Ferreira Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina T.uiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Alano de Freitas José Belato Fclix Mendonça Nelson Marquezelli
Felipe Neri José Geraldo
Gonzaga Mota Lúcia Vania PDC
JoBo Almeida 1 vaga Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bornier
Marino Clinger PTR

PDS JoBo C-Olaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST
Ernani Viana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7026

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

José Fortunati
Lidetança'J)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dep. (',elso Bernardi (pDS - RS) .
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO)
1!' Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (PMDB - AC)
3" Vice-Presidente: Dep. ('.o8ta Ferreira (PTR - MA)

Titulares
Bloco

PDT
Carrion Junior Vital do Rego

1 vaga
PDS

Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando ('.arrion

PSDB
Rrnani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hélio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

Antônio Barbara
Arnaldo Faria de Sá
Camilo Machado
Huclydes Mello
Orlando Pacheco

Adelaide Neri
Aécio de Borba (PDS)
Uermfnio Calvinho

Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra ('.avalcanti

1 vaga

PMDB Jairo Azi
Joao Henrique

Renildo Calheiros (PC do B) Jarvis Gaidzinski
Ubiratan Aguiar

1 vaga Rurides Brito

PDC

PL

PTR

LOcia Braga Célio de Calltro
PDT

('.arlos Lupi
F..duardo Mascarenhas

PDS
Ângela Amin
(',erso Bernardi

PSDB

Artur da Távola
Flávio Arns

PT

Maria Valadão

Osmânio Pereira

PSB

PST
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/701 0/7013
Reuniao 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRmUTAçÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
1!' Vice-Presidente: Dep. Basfiio Villani (PDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

7.aire Rezende Jackson Pereira
4 vagas José Serra

Florestan Fernandes
Paulo Delgado

PTB
Fábio Raunheiti

PDC
José Linhares (PSDB)

PL
Álvaro Valle

PTR
Costa Ferreira

PSB
Maria Luiza Fontenele

PST
João Teixeira (PL)

Suplentes
Bloco

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

PMDB

Derval de Paiva
José Luiz Clerot

Raul Pont

S610n Borges dos Rei.'1

Marilu Guimarães
Murilo Pinheiro

Paulo Lima
Paulo Romano

Titulares
Bloco

Benito Gama
(,-ésar Souza
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

PMDB
(,.ésar Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João ('.arlos Bacelar

PDT
Carrion Júnior
f~lio Dalla-Vecchia

PDS
Basfiio Villani
Delfim Neto

PSDB

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel Castro
Mussa Demes

Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sérgio Naya
Wilson Campos

Sérgio Gaudenzi

José Lourenço

Paulo Hartung



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira Lima (PMDB)

PTB Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
Félix Mendonça Paulo JIeslander 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC 'l? Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais 30Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier Bloco

PTR Abelardo T.upion José Santana de Vasconcelos
C.arlos C.amurça Aracely de Paula Murilo Pinheiro

PSB
Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sérgio Guerra
Elfsio Curvo Sérgio B~rcellos

PST PMDB
Luiz C.arlos Hauly

Suplentes
Eduardo Moreira Marcelo Barbiere
Gilvan Borges Olavo Calheiros

Bloco Marcos T.ima Pedro Tassis
Augusto Farias José C.arlos Vasconcelos PDT
Cleto Falcão Roberto Magalhaes Paulo Ramos 2 vagas
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimoto Tourinho Dantas PDS
JerÔnimo Reis 1 vaga C.arlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB PSDB
Gonzaga Mota Lúcia Vânia Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hélio Rosas Nelson Jobim
3 vagas PT

PDT
Agostinho Valente Alcides Modesto

Junot Abi-Ramia Miro Teixeira PTB
Valdomiro Lima

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)
João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Avenir RosaRose de Freitas Wilson Moreira

Sérgio Machado PL

PT Getúlio Neiva

T.aire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira PTRPaulo Bernardo

Marcelo T.uz Pascoal Novaes
PTB

Anibal Teixeira Matheus Iensen PRS
PDC José Ulisses de Oliveira

José Maria Eymael PPS
PL

João Fagundes (pMDB)
João Teixeira 1 vaga Suplentes

PTR Bloco
Marcelo Luz

Alacid Nunes Maviael Cavalcanti
PSB Jonas Pinheiro Otto Cunha

Luiz Piauhylíno José Carlos Aleluia Vicente Fialho

PST Jo.'lé Reinaldo Werner Wanderer

Romero Filho PMDB

Secretária: Maria Linda Magalhães
Alano de Freitas Jorge Tadeu Mudalen
Aloisio Vasconcellos Mauro Miranda

Ramal: 6959/6961J/6989 Herminio C.alvinho Nicias Ribeiro
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5.



POT PSOB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
Márcia Cibilis Viana Jayme Santana 1 vaga

Jorge Uequed
POS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Anibal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes POC
Francisco C.oelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário C.oimbra PL

Diogo Nomura
POC

Leomar Ouintanilha PlR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PlR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira Campos

José Aldo (pDC)

PPS Suplentes
Bloco

1 vaga

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas BOas
Antônio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÓES
PMDB

EXTERIORES
Geddel Vieira Lima Ulysses Guimarães

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM) João Rosa Virmondes Cruvinel
Murilo Rezende 1 vaga

1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP) Osvaldo Melo (PDS)
'lP Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDe-MA)
3°Vice-Presidente: Dep. Fduardo Siqueira C.ampos (PDC-TO PDT

Amaury Müller Vivaldo Barbosa

Titulares Sérgio Cury
PDS

Bloco Adylson Motta José Lourenço
Antônio Ueno Ney Lopes PSDB
Cleto Falcão Osvaldo Coelho Aécio Neves João Faustino
Leur I.omanto Paulo Octávio Moroni Torgan
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

AloL'lio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antônio C.arlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thame (PSDB) Neife Jabur PDC
Ary Kara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edi Siliprandi Haroldo Sabóia PlR
Mendonça Neto

Salatiel CarvalhoPDS
Djenal Gonçalves José Teles



PSB
Uldurico Pinto

Suplentes
Bloco

PCdoB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep.Jorge Tadeu Mudalen (pSDB oCR
2<' Vice-Presidente: Dep. Rlia'! Murad (PSDB - MA)
3" Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (B1oco-PR)

Titulares

Aldo Rabelo

secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
ReuniOes: 3"8,4"8 e 58 feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Paulo Portugal Avelino Costa
PL

Jairo Carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

PTR

PSB
B.Sá

José Carlos Sabóia

PMDB

Eduardo Moreira Virmondes Cruvinel
NelsOn Proença Zila Bezerra
Rita C.amata 2 vagas

PDT

Cidinha Campos Marino Clinger
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin Osvaldo Bender

Jório de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Unhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

PDC
Eduardo Siqueira C.ampos Osório Santa Cruz

Arnaldo Faria de Sá
Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity

Teresa Jucá

Paulo Duarte
Pedro C.orrêa

Renato Johns.'!on
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

PDS

Bloco

PDT

PMDB

Armando C.osta
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurflio Ferreira I.ima

Clóvis Assis
Liberato C.abloco

C-élia Mendes
João Rodolfo

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio Guerra
José Egydio

C..arlos Scarpelini ..

secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feira'!, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIço púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
2<' Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Antonio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

F..duardo Matias

José Augusto Curvo

salatiel C.arvalho

1 vaga

Delcino Tavares

PSDB
Geraldo Alckmin Filho

PT
João Paulo

PTB
Roberto Jefferson

PDC

Jandira Feghali (pC do B)

PL

PTR

PSB

PST

Aldo Rebelo (pc do B)
D~lio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

PST

José Burnett
Luis Eduardo

Sé Gomes da Rocha
1 V~g'91i

I



PMDB PL
Chico Vigilante (P1) Maurici Mariano
Jurandir Paixão Tidei de Lima Irani Barbosa
Mauri Sérgio 7.aire Rezende PTR

1 vaga
PDT Wanda Reis (Bloco)

Amaury MüIler Carlos Alberto Campista PSBBeraldo Boaventura
PDS 1 vaga

Hugo Biehl Maria I.aura (P1) PRS
João de Deus Antunes

PSDB José U1('!ses de Oliveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio Secretário: Antonio Lu''! de Souza Santana
Jabes Ribeiro

Ramal: 6887/6990/1004{7oo7
PT Reunião: 3"8,4"8 e 58s feiras, 10:00. Plenário, sala 11.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÁO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

C.aldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidélis E INTERIOR
PDC

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTB/RJ)

Ricardo Izar
10 Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (pTBIPR)
'l? Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDBIPA)

PTR 30 Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)

Mário de Oliveira
PSB Titulares

José Carlos Sabóia Bloco
PRS

Rose de Freitas (PSDB)
Alacid Nunes José MouraSuplentes Augusto Farias José Reinaldo

Bloco César Bandeira Lael Varella

Eraldo Trindade Messias Góis
Efraim Morais Pedro Irujo
Ivan Burity Romel Anísio

Huclydes Mello MUll.'!a Demes Jairo C.arneiro Simão Sessim
Flávio Derzi Sérgio BarceIlos
Júlio C.abral 1 vaga PMDB

PMDB
Carlos Benevides Mauro Miranda

Augusto C.arvalho (PCB) Nilson Gibson Fernando Diniz Murilo Rezende
Jaques Wagner (P1) 3 vagas José Maranhão Nicias Riberiro
Renato Vianna LaCre Rosado Paulo Titan

PDT Mário Martins 1 vaga
Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT
Paulo Ramos

PDS AIoizio Santos (PMDB) Junot Abi-Ramia
C.arlos Santana (P1) Pedro Pavão Francisco Rodrigues (PTB) Valdomiro Lima
Paulo Mourão

PSDB PDS
Jayme Santana Sigmaringa Seixas

Daniel Silva Francisco DiógenesTuga Angerami
PT Fernando C.arrion Telmo Kirst

Edésio Passos Ernesto GradeIla
PSDBPTB

João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munhoz da Rocha
PDC Luiz Pontes Saulo Coelho

Eduardo Matias



PT PDC
C.arlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito
Ernesto Gradella Ricardo Moraes PL

PTB André Benas.'li (PSDB) Maurfcio Campos

Antonio Morimoto Paulo de Almeida
PTR

Onaireves Moura
Alberto Haddad Carlos Camurça

PSB

PDC Maria Luiza Fontenele

Jairo Azi Marcos Medrado PST
PL Francisco Silva

José Felinto (PST) 1 vaga PCdoB
1 vaga

PTR PCB
João Colaço Osvaldo Reis Roberto Freire

PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Roberto Franca

PST Ramal: 6973 a 6976
C.arlos ScarpeUni Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.

PCdoB
Leopoldo Bessone (PMDB) COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PPS
Augusto C.arvalho Presidente: José Augusto Curvo (pL - MT)

1° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)
Suplentes Z' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)

Bloco 3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PE)

Antonio Barbara José Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos Bloco
('.arlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elfsio Curvo Ronaldo ('.aiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra ('.avalcanti Átila Lins Paes Landim
José Rgydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
PMDB AntÔnio de Jesus Marcelo Barbieri

F.duardo Moreira Nilton Baiano Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Eliel Rodrigues Pinheiro Lanim João Fagundes Maurfiio Ferreira Lima
Etevalda Grassi de Menesses 4 vagas PDT
Mauri Sérgio

PDT Maurfcio ('.ampos (pI.) Wilson Müller
Beth Azize Décio Knop Paulo Ramos
Beto Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

('.arlos VirgOio Maria Valadão ('.arlos Virgflio Fernando Carrioo
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Koyu lha Vitório MedioU Moroni Torgan Rose de Freitas

Ubaldo Dantas 1 vaga PT

PT Hélio Bicudo José Dirceu

PTB
F.duardo Jorge Paulo Paim

Aldir Cabral Francisco RodriguesJosé Cicote Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

Carlos Kayath



PL COMISSÃO ESPECIAL CONSTITU1DA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bornier
TERMOS DO ART. 34, INCISO n, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
Valdenor Guedes REGULAM~ODO ART. 192

DA CONS O FEDERAL_
PSB SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José LOurenço

Bloco
Relator: Deputado Césat Maia

Titulares Suplentes
Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARlAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basfiio Villani
RJ('lio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Ma\nar<;li F..zio Ferreira Gilson Machado
Francisco DorneUes Paes Landim

Euler Ribeiro Luiz Henrique José Múcio Monteiro Roberto Magalhães
Hermfnio calvinho Pinheiro Landim

PDT PMDB

Carrion Júnior 1 Vaga C.ésar Maia Dejandir Dalpasquale
Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes

José Luiz Clerot Fernando Bezerra Coelho
PDS Lufs Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
PSDB C.arrion Júnior Valdomiro Uma

Paulo Silva Wilmar Peres (pI.) P.DS

PT José T.ourenço Fetter Júnior

José Genofno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira Antônio Carlos M. Thame
José Serra Paulo Hartung

PDC
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

PT
Avelino Costa Ribeiro Tavares

PTR José Fortunatti Paulo Bernardo

Salatiel C.arvalho
PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto França PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6998(1001(7002



Serviço de C'.omissOes F.speciais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Me1.anino
Ramais: 7066/7067(l052
Secretário: Savio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIALPARAPROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE1~QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGA'aAJES
RELATIVOS À PROPRffiDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 197191
DO PODER EXECUTIVO

Presidente: (Vago)
10 Vice.Presidente: Deputada Sandra Starling
20 Vice·Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titularea Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

PDT

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simão Sessim

PMDB

Eduardo Moreira
Mauri Sérgio

Vago
Nilson Gibson

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

José Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

PL

Wilmar Peres

Serviços de C'.omiS8Oes Especiais: Anexo 11 - Sala 10 
Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de castro
Ramais: 7066/7067{l052

Presidente: Deputado José Thomaz NonO
10 Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

Serviço de Comill.~S g.~peciais:

Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Bruni/de Uviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24 DE 1991, QUE "INSTITUI
SISTEMA DE ELEIé.Ão DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio,Dérzi
Maluly Netto
Romel Anísio

Felipe Neri
João Henrique
José Thomaz NonO
Luiz Henrique

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

Pedro Novais

João Teixeira

José Dirceu

Clóvis A8.'lis
Paulo Ramos Adylson Motta

Prisco Viana

João Mendes

Jaques Wagner

Vitt6rio Medioli C'.ardoso Alves
Paulo Silva

João MelUio Neto

José Maria Eymael

Francisco Di6genes
José Teles Osmânio Pereira

C'.ésar Bandeira
Paes l.andim
EIfi~io Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu I.cite

PMDB

Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

PDS

PTB

PT

Carrion J(mior
Liberato Caboclo

PDC

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

PL

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
OUo Cunha

PSDB

Antonio C'.arlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

Cardoso Alves

Roberto Balestra

Sandra Starling

Valdemar Costa



Serviço de ('.omissões H;peciais: Anexo JI- Sala 10- Mezanino
Secretário: Sílvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurllio Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
'l:' Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Serviço de ('.omissões 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
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingo.'l Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
'l:' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

SupleQtes Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Paes Landim Evaldo Gonçalves
Renato Johnsson Flávio Derzi Elf.'lio Curvo
Ney I.opes Nelson Morro Luciano Pizzato
Paulo Marinho Wagner Nascimento Ruben Bento

Sérgio Barcellos
PMDB Tadashi Kuriki

Luiz Tadeu J..cite Eduardo Moreira
Maurílio Ferreira Lima Hermfnio ('.alvinho PMDB
Nelson Proença Luiz Soyer
Walter Nory Tidei de Lima Domingos Juvenil

João Fagundes
PDT Valter Pereira

711ire Rezende
Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes
Valdomiro Lima Beth Azize

PDT
PDS

Beth Azize
Fábio Meirelles Carlos Azamhuja Sidney de Miguel (PV)
Roberto ('.limpos Marcelino Romano Machado

PSDB
PDS

Adroaldo Streck Vittório Medioli Maria Valadão
Teresa Jucá

Titulares Suplentes PSDB
PTB

Cardoso Alves Paulo JIcslander Fábio Feldmann
Tuga Angerami

PT PTB
Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

Francisco Rodrigues
PDC PT

José Maria Eymael Roberto Balestra J.ourival Freitas
PDC

PL
Avenir Rosa

Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares

Alacid Nunes
Átila Lins

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando Costa
Euler Ribeiro

Hermfnio Calvinho
Mauri Sérgio

Aroldo G6es
Haroldo Sabóia

Ângela Amim
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

Alceste Almeida

Ricardo Morias

Pauderney Avelino



FAuardo Matias - MA

PDC

Osório Santa Cruz - GO
PDC

Francisco Coelho Sérgio Brito

ReuniOCs - T..ocal: Anexo TI; Plenário n°
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057

Serviço de ComissOCs Parlamentares
- Anexo TI - Sala 10 - Mezanino
Secretaria: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Ramais: 7056{7060 em 28-5-92



Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
z.> Vice-Presidente: Deputado Basílio Villani
3° Vice-Presidente: Deputado ('.arrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1TIUIÇÃO N° 48, DE 1991, QUE.
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL (SISTEMA TRmuTÁRIo NACIONAL)".

Titulares
BlOco Parlamentar

Supte.ntes .

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQuÉRITo
'OBSTINADA A CONTINUAR AS INVESTIGAÇÓES
. . DE IRREGULARIDADES NA CESSÃO DO
CONTROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASIL S/A,
BEM tOMO O ·ENVOLVIMENTO E AÇÃO DIRETA
. DO MOOSTIDuO DAS COMUNICAçõES E

. DA TELEBRÁS NOS FATOS

Prazo: 10-6 a 21-11·92
Presidente: Deputado Messa. pemes .
Vice-Presidente:. Deputado José I..ourenço
Relator: Deputado Luiz Carlos Santos

Benito Gama
Francisco Dornelles.
Iberê Ferreira
Romel Anísio

C.arIOs Roberto M'all.'la Titulares
" . Ivânio-Guerra

Jairo C.árneiro
Joao Maia

Suplentes

Bloco Parlamentar

PSDB

PDT

PMDB

Germano Rigotto
José Dutra
LuCs Roberto Ponte
Manoel Moreira

C..arrion Júnior
Sérgio Gaudenzi

Antonio C.arlos Mendes Tame

PDS

Basflio VílIani

PT

José Fortunati

PDC

Paulo Mandarino

PL

Flávio Rocha

PTB

Gatone Righi

PTR

Osvaldo Reis

C.ésar Maia
Cid ('.àrvalho .

Fernando Bezerra C.oelho .
Gonzaga.Mot!a

Luiz Gira0
Eden Pedroso .

Jackson Pereira

Pedro Pavao

Paulo llernardQ

Francisco Coelho

Jones Santos Neves

Edison Fidélis

João eolaço

Ronaldo Caiado
Eraldo Tinoco
Mull.'18 Demes

Geddel Vieira Uma
Luiz C..arlos Santos
Nestor Duarte

Paulo.Ramos

'LUi1. Pontes

José t.ourenço

Tilden Santiago

I.uiz Moreirà

Jones Santos Neves

Jairo Azi

Paes I..andim
Aroldo Cedraz

José Carlos Aleluia

PMDB

Ivo Mainardi
Gonzaga Motta

Neif Jabur

'PDT'

José Vicente Brizola

PSDB

Magalhães Teixeira

PDS

Marcelino R. Machadà

PT

Chico Vigilante

PTB

Hilário Coimbra

PL

Nelson Bornier

PDC

Eduardo S. Campos

Serviço de ComissOCs Especiais
- Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066(1067 em 20-8-92

ReuniOCs:
Local: Anexo lI, Plenário n°
Secretário:



Presidente: Deputado Roberto Magalhaes
]0 Vice-Presidente: Deputado C.ardoso Alves
?!' Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana
3° Vice-Presidente: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Relator: Deputado João Almeida

COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES A
LEGISLAÇÃo ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPOEM SOBRE
INELEGmll.JDADE, LEI ORGÂNICADOS PARTIDOS

POÚfICOS, CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA
ELEITORAL

Bloco Parlamentar

PSB

Roberto Franca Luiz Piauhylino

Serviços de ComilPlOes F..'Ipeciais
Anexo 11 Sala 10 Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais 7066, 7067n052
Alteração: 21/10/1992

COMlSSÁO EXTERNA DESTINA A FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENTE, E OU POR

INTERMtIDIO DO TRmUNAL DE CONTAS DA
uNIÃo, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

FEDERAL;'DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLUIDAS AS FUNDAçóES

E SOCmDADES INSTITUÍDAS
E MANTIDAS PELO PODER púBuco FEDERAL.

COORDENADOR: Deputado Waldir Pires

Titularei Suplentes

BLOCO

Delio Braz
Jairo Carneiro

José Burnett
Tony Gel

Mário Chermont

PTR
Benedito Domingos

Alacid Nunes
Freire Júnior
Jesus Tajra
Maurfcio C.alixto

SuplentCll

Antonio Holanda
Átila I.ins

Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento

Jesus Tajra
José Burnett

Tourinho Dantas

Titulares

José C-arlos Vasconcellos
Jose Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Belem
Ronivon santiago
Sandra C.avalcanti
Roberto Magalhães

PMDB PMDB

Armando Costa
Cid C.arvalho
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Tidei de Lima
Joao Almeida

PDT
Miro Teixeira
Vital do Rego

João Henrique
Jurandir Paixão

Luiz Henrique
Pinheiro I.andim

Valter Pereira
Virmondes Cruvinel

Ed'lOn Silva
Wilson Müller

Armando C.osta
Gilvan Borges
Hermfnio Calvinho
Ivo Mainardi

PDT
C-arlos T.upi
C.arrion Junior

PSDB

Flávio Arns

João Fagundes
Joao Natal

Olavo Calheiros
Roberto Rollemberg

Sergio Gaudenzi
Waldir Pires

Moroni Torgan
PDS

Adylson Matta
Prisco Viana

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
Jabes Ribeiro

PT

Edesio Passos
Jose Dirceu

PTB

C.ardoso Alves
Rodrigues Palma

PDC

José Maria Eymael

PL

Álvaro Valle

Vitório Malta
Gerson Peres

Álvaro Pereira
Sergio Machado

n~lio Bicudo
Paulo Bernardo

C.arlos C.ayath
G85tone Righi

Francisco Coelho

Valdemar Costa

PDS
João de Deus Antunes

PT

Jose Fortunati

PTB

Felix Mendonça

PDC

Francisco C.oelho

PL

Javis Gaid7.inllki

PTR
Benedito Domingos

Serviços de ComiSllOes F.speciais
Anexo 11 Sala 10 Mezanino
Secretário: JIérilJ Medeiros Joffily
RamailJ 7066, 7067n052
29/10/1992

José Diogo

Paulo Bernardo

Luiz Moreira

1 vaga

Wel1ington Fagundes

Eurides Brito
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