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1- Abertura da Sessão
11- Leitura da ata da sessão anterior,
que é, sem observações, assinada
11I- Leitura do Expediente
IV- Pequeno Expediente
PAULO RAMOS - Participação dos Partidos Políticos na solução da crise nacional.
OÚVIODUTRA - Falhas do sistema financeiro nacional como causa da greve dos bancários.
VlRGfuo GAl.ASSI- Novo critério na sistemática de cobrança do Imposto de Renda.
JOSÉ THOMAZ NONO - Crítica a declarações do Ministro da Fazenda, Dilson Funaro,
no programa "Bom dia, Brasil".
JONAS PINHEIRO - Carta-proposta de financeiras, a propósito da negociação de segmentos trabalhadores da região noroeste de
Mato Grosso a insti~ções de dividas.
FRANCISCO CARNEIRO - Medidas para
solução do estado falimentar de micro, pequenas e médias empresas industriais.
EDUARDO JORGE - Primeiro aniversário
da realização da VIII Conferência Nacional de
Saúde, em Brasília, DF. Proposta de texto
constitucional do capítulo "Da Saúde", de autoria do Núcleo de Saúde do PT de São Paulo.
ABIGAIL FEITOSA-Responsabilidade dos
empresários na greve dos bancários.
VlRGfUO GUIMARÃEs - Contrariedade do
orador à indicação do Sr. Anibal Teixeira para
Ministro do Planejamento.
VICTOR FACCIONI - Estabelecimento de
sistema parlamentar de governo.

JOSÉ GENOfNO - Questão de ordem sobre horário reservado para eleição da Mesa
Constituinte.
PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem do Constituinte José Genoíno.
WALDEC ORNELAS-Anistia para a dívida
previdenciária dos municípios brasileiros.
NELSON SEIXAS - Artigo publicado no
informe ABICOMP n° 10: "O desafio brasileiro." Vantagens do desenvolvimento da área
de computação no País. Sistema operacional
SOx, da empresa Cobra do Brasil.
GONZAGA PATRIOTA - Greve dos bancários. Paralisação de atividades do comércio,
da indústria, dos trabalhadores e dos pequenos proprietários de terra em Petrolina, Pernambuco. Crítica a pronunciamento do Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, no programa
"Bom dia, Brasil".
GERSON PERES - Reivindicações dos
prefeitos reunidos em Brasília.
ORLANDO PACHECO Constituinte.

Soberania da

LUIZ SOYER - Inquietação da população
do interior de Goiás ante a elevação das taxas
de juros.
SÓLON BORGES DOS REIS - Visita do
Presidente de Portugal, Mário Soares, ao Congresso Nacional.

Constituição, após o período reservado ao Pequeno Expediente.
PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem do Constituinte Paulo Macarini.
MOEMA SÃo THIAGO- Participação de
Portugal na luta pela anistia liberada pelo Comitê Pró-Anistia no Brasil. Visitado Presidente
de Portugal, Mário Soares, ao Brasil.
PRESIDENTE - Exclarecimento ao Plenário sobre horário da sessão para eleição da
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
ADHEMAR DE BARROSFILHO- Protesto
contra interferência da Polícia Militar na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de
São Paulo.
JOSÉ MENDONÇADE MORAES- Elevação das taxas de juros como causa das greves
deflagradas em vários setores da vida nacional.
DOMINGOSLEONELU - Crise econômica nacional. Crítica a pronunciamento do
Constituinte Cardoso Alves, contrário a patrocínio, pelos Ministérios da Cultura e da Reforma Agrária, a opúsculo da hteratura de Cordel.
ÚDICE DA MATA -Apoio do Partido Comunista do Brasil à Carta das Mulheres aos
Constituintes de 1987.
JEOVANNI MASINI- Problema da economia interna do País.

CARDOSOALVES-Debate sobre a Reforma Agrária, na Universidade de Brasília, com
a presença de constituintes. Almanaque "Como o povo participa da cantoria - Segunda
viagem dos poetas do Brasil".

FERNANDO SANTANA - Reivindicação
de Reforma Agrária por parte de líderes sindicais dos Estados brasileiros filiados à CONTAG- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

PAULO MACARINI - Questão de ordem
sobre concessão da palavra a constituintes para apresentação de sugestões ao Projeto de

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Satisfação
do orador pela inclusão no Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte de artigo
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que estabelece a colocação de Biblia sobre
a mesa da Presidência.
OSVALDO SOBRINHO - Congratulações
ao Presidente Samey pela indicação do Sr.
Anibal Teixeira para Ministro do Planejamento.
Reclamos dos agricultores mato-grossenses.
OTIOMAR PINTO - (Retirado pelo orador
para revisão) Solidariedade aos bancários e
às auxiliares de enfermagem em greve. Dificuldades dos pequenos e médios produtores
agrícolas ante obrigatoriedade do pagamento
de correção monetária. Inconveniência da uniformidade de critérios para cobrança de juros.
ASSIS CANUfO - Visita do Presidente de
Portugal, Mário Soares, ao Congresso Nacional.
FERES NADER-Impropriedade da localização do leito rodoviário e do parque de manobras da Rede Ferroviária Federal no município de Barra Mansa, Estado do Rio de janeiro.
JORGE ARBAGE - Apoio a decisão da
Diretoria do Banco da Amazônia no sentido
da redução das taxas de juros incidentes sobre
linhas de financiamento do BASA
JOSÉ LUIZ SÁ - Necessidade de atenção
do Estado para melhor assistência médica e
odontológica a pessoas carentes e programas
de nutrição para gestantes e menores.
RUBERVAL PILOTIO-Modalidade de cálculos dos proventos dos aposentados da Previdência Social.
PAES DE ANDRADE - Necrológio do radialista Mardônio Sampaio, da Rádio Verdes
mares, Fortaleza, Ceará.
PEDRO CANEDO ção no Brasil.

Problema da educa-

JUAREZ ANTUNES - Expectativa popular
na atuação do Governo para debelar a crise
econômica nacional.

NELSON WEDEKIN - Solidariedade do
orador ao Ministro da Fazenda Dílson Funaro,
ante campanha de descrédito que tem sofrido.
JOSÉ LUIZ MAIA - Estudo da Assessoria
Legislativa do Senado Federal: "Reajuste dos
servidores públicos versus inflação". Apoio
aos movimentos reívíndicatôríos dos trabalhadores brasileiros.
DAVI ALVES SILVA - Reivindicações das
populações de municípios maranhenses ao
Presidente da Caixa Econômica Federal.
PRESIDENTE - Transferência da presidência dos trabalhos à Constituinte Cristina
Tavares e convite às Constituintes Abigail Feitosa, Irma Passoni, Wilma Maia e Rose de Freitas para comporem a Mesa, em homenagem
a membros do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher que compareceram à Assembléia
Nacional Constituinte para entrega da Carta
das Mulheres aos Constituintes de 1987.
PRESIDENTE - Saudação às mulheres
presentes para entrega aos Constituintes da
Carta das Mulheres de 1987.
NELSON AGUIAR - proposta à Assembléia Nacional Constituinte sobre direitos das
crianças. Saudação às senhores presentes.
IRMA PASSONI, BETE AZIZE, BENEDITA
DA SILVA, ANNA MARIA RATIES, MYRIAM
PORTELA,RAQUELCAPIBERIBE, MARLUCE
PINTO, CRISTINA TAVARES, MARIA DE
LOURDES ABADIA, ROSE DE FREITASWILMA MAIA, MARIA LUCIA - Homenagem às
mulheres presentes para entrega aos Constituintes da Carta das mulheres.
PRESIDENTE - Saudação às mulheres do
Conselho Nacional da Mulher por sua luta pelos direitos femininos.
PRESIDENTE - Exclarecimentos ao Plenário sobre votação para eleição dos rnem-
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bros da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
VALMIR CAMPELO - Questão de ordem
sobre verificação de quorum.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do Constituinte Valmir Campelo.
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Questão de ordem sobre necessidade de constatação da
presença dos Constituintes chamadas.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do Constituinte Inocêncio Oliveira.
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Questão de ordem sobre encerramento do processo de votação.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do Constituinte Inocêncio Oliveira.
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Questão de ordem sobre encerramento do processo de votação.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem do Constituinte Inocêncio Oliveira.
PRESIDENTE- Proclmação do resultado
da votação.
GASTONE RIGHI- Questão de ordem sobre sistema de govemo a ser adotado pela
futura Constituição.

v-

Encerramento

Discurso do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho na sessão de 20-3-87: solidariedade às
manifestações reivindicatórias dos funcionários do Banco Nordeste do Brasil.

Ata da 40~ Sessão, em 26 de março de 1987
Presidência dos Srs.: Ulysses Guimarães, Presidente; Arnaldo Faria de Sá, Secretário;
Bonifácio de Andrada, Secretária:
ÀS 14:30 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Abigail Feitosa - PMDB; Acival Gomes PMDB; Adauto Pereira - PDS; Ademir Andrade
- PMDB;Adhemar de Barros Filho - PDT; Adolfo Oliveira- PL;Adroaldo Streck - PDT;Adylson
Motta - PDS; Aécio de Borba - PDS; Aécio
Neves - PMDB;Affonso Camargo - PMDB;AfIf
Domingos - PL; Afonso Arinos - PFL; Agassiz
Almeida - PMDB; Agripino de Oliveira Uma PFL; Airton Cordeiro - PDT; Airton Sandoval PMDB;Alarico Abib - PMDB; Albano Franco PMDB; Albérico Cordeiro - PFL; Albérico Filho
- PMDB; Alceni Guerra - PFL; Aldo Arantes
- PC do B; Alércio Dias - PFL; Alexandre Costa
- PFL; Alexandre Puzyna - PMDB;Alfredo Campos - PMDB; Almir Gabriel - PMDB; Aloísio
Vasconcelos - PMDB; Aloysio Chaves - PFL;

Aloysio Teixeira - PMDB; A1uíz~o Bezerra PMDB;Aluízio Campos - PMDB;Alvaro Antônio
- PMDB; Álvaro Valle - PL; Alysson Paulinelli
- PFL; Amaral Netto - PDS; Amaury Müller PDT;Ângelo Magalhães - PFL;Anna Maria Rattes
- PMDB; Annibal Barcellos - PFL; Antero de
Barros - PMDB;Antônio Brito - PMDB;Antônio
Câmara - PMDB; Antônio Carlos Franco PMDB;Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Antônio Carlos Mendes - PFL; Antonio de Jesus PMDB; Antonio Farias - PMB; Antonio Ferreira
- PFL; Antonio Gaspar - PMDB; Antonio Mariz
- PMDB;Antonio Perosa - PMDB; Antônio Salim Curiatl- PDS; Antonio Ueno -PFL; Arnaldo
Faria de Sá - PTB; Amaldo Moraes - PMDB;
Amaldo Prieto - PFL; Amold Fioravante - PDS;
Arolde de Oliveira - PFL; Artenir Wemer - PDS;
Artur da Távola - PMDB; Asdrubal Bentes PMDB; Assis Canuto -l. PFL; Átila Lira - PFL;

Augusto Carvalho - PCB; Basílio VIIlani-PMDB;
Benedicto Monteiro - PMDB; Benedita da Silva
- PT; Benito Gama - PFL; Bernardo Cabral
- PMDB; Beth Azize - PSB; Bocayuva Cunha
- PDT; Bonifácio de Andrada - PDS; Borges
da Silveira - PMDB; Bosco França - PMDB;
Brandão Monteiro - PDT; Caio Pompeu PMDB; Cardoso Alves - PMDB; Carlos Alberto
- PTB; Carlos Alberto Caó - PDT; Carlos Benevides - PMDB; Carlos Cardinal - PDT; Carlos
Chiarelli - PFL; Carlos Cotta - PMDB; Carlos
De'Carli - PMDB;Carlos Mosconi - PMDB;Carlos Sant'Anna- PMDB;Carlos Vinagre - PMDB;
Carlos Virgílio- PDS; Carrel Benevides - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Célio de Castro
- PMDB; Celso Dourado - PMDB; César Cals
Neto - PDS; César Maia - PDT; Chagas Duarte
- PFL; Chagas Rodrigues - PMDB;Chico Humberto - PDT; Christóvam Chiaradia - PFL; Cid
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Carvalho - PMDB; Cid Sabóia Carvalho PMDB; CláudioÁvila - PFL; Cleonâncio Fonseca
- PFL; Costa Ferreira - PFL; Cristina Tavares
- PMDB; Cunha Bueno - PDS; Dálton Canabrava - PMDB; Darcy Deitos - PMDB; Darcy
Pozza-PDS; Daso Coimbra- PMDB; Davi Alves
Silva - PDS;Del Bosco Amaral- PMDB; Délio
Braz- PMDB; DenisarAmeiro- PMDB; Dionisio
Dal Prá- PFL; Dionísio Hage- PFL; DirceTutu
Quadros- PSC; DirceuCameiro-PMDB; Divaldo Suruagy - PFL; DjenalGonçalves- PMDB;
Domingos Juvenil - PMDB; Domingos Leonelli
- PMDB; Edésio Frias- PDT; EdimilsonValentim - PC do B; Edison Lobão - PFL; Edivaldo
Motta - PMDB; Edme Tavares - PFL; Eduardo
Bonfim - PC do B;Eduardo Jorge - PT;Eduardo Moreira - PMDB; Egídio Ferreira Uma PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; EliézerMoreira
- PFL; Enoc Vieira - PFL; Eraldo Tinoco ; EraldoTrindade- PFL; Erico Pegoraro- PFL;
ErvinBonkoski - PMDB; Etevaldo Nogueira PFL; Euclides Scalco - PMDB; Eunice Michiles
- PFL; EvaldoGonçalves- PFL; ExpeditoJúnior
- PMDB; ExpeditoMachado- PMDB; ÉzioFerreira - PFL; Fábio Feldmann - PMDB; Fábio
Lucena- PMDB; Fábio Raunheitti - PTB; Farabulini Júnior- PTB; Fausto Femandes- PMDB;
Fausto Rocha - PFL; Felipe Cheidde - PMDB;
FelipeMendes- PDS; Ferez Nader - PDT; Fernando Cunha - PMDB; Fernando Gasparian PMDB; Fernando Gomes - PMDB; Fernando
Henrique Cardoso - PMDB; Fernando Lyra PMDB; Fernando Santana - PCB; Fernando Velasco- PMDB; Firmo de Castro- PMDB; Flavio
Palmierda Veiga - PMDB; Flávio Rocha - PFL;
Florestan Fernandes - PT; Floríceno PaixãoPDT; França Teixeira - PMDB; FranciscoAmaral
- PMDB; FranciscoBenjamim- PFL; Francisco
Carneiro - PMDB; Francisco Coelho - PFL;
Francisco Diógenes- PDS;Francisco Dornelles
- PFL; Francisco Küster - PMDB; Francisco
Pinto - PMDB; Francisco Rossi - PTB; Francisco Sales - PMDB; Furtado Leite- PFL; Gabriel Guerreiro - PMDB; Gandi Jamil - PFL;
Gastone Righi - PTB; Genebaldo Correia PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Geovani
Borges - PFL; GeraldoAlckmin - PMDB; Geraldo Campos - PMDB; Geraldo Fleming PMDB; GeraldoMelo - PMDB; Gerson Camata
- PMDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gerson
Peres - PDS; Gidel Dantas - PMDB; GIl César
- PMDB; GilsonMachado- PFL; Gonzaga Patriota- PMDB; Guilherme Palmeira- PFL; Gumercindo Milhomem - PT; Gustavo de Faria PMDB; Harlan Gadelha - PMDB; Haroldo Uma
-PC do B;Haroldo Sabóia- PMDB; Hélio Costa
- PMDB; Hélio Duque - PMDB; Hélio Manhães
-PMDB; Hélio Rosas- PMDB; HenriqueCórdova - PDS; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Heráclito Fortes - PMDB; Hermes Zaneti PMDB; Hilário Braun - PMDB; Homero Santos
- PFL; Hugo Napoleão- PFL; HumbertoLucena - PMDB; Humberto Souto - PFL; Iberê Ferreira- PFL; Ibsen Pinheiro - PMDB; Inocêncio
Oliveira - PFL; Irajá Rodrigues - PMDB; Iram
Saraiva - PMDB; IrapuanCostaJúnior - PMDB;
Irma Passoni- PT; IsmaelWanderley - PMDB;
Ivan Bonato- PFL; IsraelPinheiro - PMDB; Ivo
Cers6simo- PMDB; Ivo Lech- PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Ivo Vanderlinde - PMDB; Jacy
Scanagatta - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro- PFL; Jalles Fontoura - PFL; Jamil Haddad - PSB; Jarbas Passarinho - PDS: Jayme
Paliarin - PTB; Jayme Santana - PFL; .Jessé
Freire- PFL; Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus
Tajra- PFL; Joaci Góes- PMDB; João Agripino
- PMDB; João A1ves- PFL; João CarlosBacelar

- PMDB; João Castelo- PDS;João Cunha Neto
- PMDB; João da Mata - PFL; João de Deus
Antunes- PDT; João Herrmann- PMDB; João
Lobo- PFL; João Machado Rollemberg - PFL;
João Menezes- PFL; João Natal- PMDB; João
Paulo- PT;João Rezek -PMDB: Joaquim Bevilácqua - PTB; Joaquim Francisco - PFL; Joaquim Hayckel - PMDB; Joaquim Sucena PMDB: Jofran Frejat -- PFL; Jonas Pinheiro PFL; Jonival Lucas - PFL; Jorge Arbage- PDS;
Jorge Hage - PMDB; Jorge Gequed - PMDB;
Jorge Vianna - PMDB; José Agripino - PFL;
José Camargo - PFL; José Carlos Coutinho PL; José Carlos Grecco - PMDB; José Carlos
Martinez - PMDB; José CarlosSabóia - PMDB;
José Carlos Vasconcelos - PMDB; José Costa
- PMDB; José Dutra - PMDB; José Egreja PTB; José Elias- PTB; José EliasMurad- PTB;
José Fernandes - PDT; José Fogaça - PMDB;
José Freire - PMDB; José Genoíno- PT;José
Geraldo - PMDB; José Guedes - PMDB: José
Jorge - PFL; José Uns - PFL; José Lourenço
- PFL; José Luiz de Sá - PL; José Luiz Maia
- PDS;José MariaEymael- PDC; José Maurício
- PDT; José Melo - PMDB: José Mendonça
Bezerra - PFL; José Mendonça de Morais PMDB: José Moura - PFL;José Paulo BisolPMDB: José Queiroz - PFL: José Santana PFL:José Serra-PMDB; José Tavares- PMDB;
José Thomaz Nonô - PFL; José Tinoco - PFL;
José Glísses de Oliveira - PMDB; José Viana
- PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Juarez Antunes - PDT; Júlio Campos - PFL; Júlio Costamilan - PMDB; Jutahy Magalhães - PMDB;
Koyu lha - PMDB; LaelVarella - PFL; Lavoisier
Maia - PDS;Lélio Souza - PMDB; LeiteChaves
-PMDB; LeopoldoBessone - PMDB; Leopoldo
Peres- PMDB; LeurLomanto- PFL; Lezio Sathler- PMDB; Lídice da Mata- PC do B;Louremberg Nunes Rocha- PMDB; LúciaBraga- PFL;
Lúcia Vânia - PMDB; Lúcio Alcântara - PFL;
Luís Eduardo - PFL; Luís Roberto Ponte PMDB; LuizAlberto Rodrigues-PMDB; Luiz Freire - PMDB; Luiz Gushiken- PT; Luiz Henrique
- PMDB; Luiz Inácio Lula da Silva - PT; Luiz
Marques- PFL; Luiz Salomão - PDT; Luiz Soyer
- PMDB; Luiz Viana - PMDB; Luiz VianaNeto
- PMDB; LysâneasMaciel- PDT; Maguito Vilela
- PMDB; Maluly Neto - PFL; Manoel Castro
- PFL; Manoel Moreira - PMDB; Manoel Ribeiro
- PMDB; Mansueto de Lavor- PMDB; Manuel
Viana - PMDB; MarceloCordeiro- PMDB; Márcia Kubitschek- PMDB; Márcio Braga- PMDB;
Márcio Lacerda - PMDB; Marcondes Gadelha
- PFL; MarcosUma - PMDB; Maria de Lourdes
Abadia- PFL; Maria Lúcia- PMDB;Mário Assad
- PFL; Mário Covas- PMDB; Mário de Oliveira
- PMDB; Mário Uma - PMDB; Mário MaiaPDT; Marluce Pinto - PTB; Matheus Iensen PMDB; Mattos Leão - PMDB; Maurício Campos
- PFL; Maurício Corrêa - PDT; Maurício Fruet
- PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Maurício
Pádua- PMDB; Maurílio FerreiraLima- PMDB;
Mauro Benevides - PMDB; Mauro Campos PMDB; MauroMiranda - PMDB; MauroSampaio
- PMDB; Max Rosenmann - PMDB; Meira Filho
- PMDB; Mello Reis - PDS; Mendes Botelho
- PTB; Mendes Ribeiro - PMDB; Messias Góis
- PFL; Messias Soares - PMDB; Midiel Tener
- PMDB; Milton Barbosa PMDB; Milton ReisPMDB; Miro Teixeira - PMDB; MoemaSão Thiago - PDT; Moysés Pimentel- PMDB; Mozarildo
Cavalcanti - PFL; Mussa Demes - PFL; Myrian
Portella- PDS;NaborJúnior - PMDB; Naphtali
Alves - PMDB; NarcisoMendes- PDS; Nelson
Aguiar- PMDB; NelsonCarneiro- PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Nelson Seixas- PDT; Nel-
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son Wedekin - PMDB; Nelton Friedrich PMDB; Nestor Duarte - PMDB; Nilson Gibson
- PMDB; NilsonSguarezi- PMDB; NionA1bernaz - PMDB; Nivaldo Machado - PFL; Noel
de Carvalho - PDT; Nyder Barbosa - PMDB;
Octávio Elísio- PMDB; Odacir Soares - PFL;
Olívio Dutra - PT; Onofre Corrêa - PMDB; Orlando Bezerra- PFL; Orlando Pacheco - PFL;
Oscar Corrêa-PFL; Osmar Leitão-PFL; Osmir
Uma - PMDB; Osmundo Rebouças - PMDB;
OsvaldoBender - PDS;Osvaldo Coelho- PFL;
OsvaldoMacedo- PMDB; OsvaldoSobrinhoPMDB; Oswaldo Almeida - PL; Oswaldo Uma
Filho- PMDB; Ottomar Pinto - PTB; Paes de
Andrade - PMDB; Paes Landim - PFL; Paulo
Almada- PMDB; PauloMacarini - PMDB; Paulo
Marques- PFL; PauloMincarone- PMDB; Paulo Paim - PT;Paulo Pimentel- PFL; Paulo Ramos - PMDB; Paulo Roberto - PMDB; Paulo
Roberto Cunha - PDC; Paulo Silva - PMDB;
Paulo Zarzur - PMDB; Pedro Canedo - PFL;
Pedro Ceolin - PFL; Percival Muniz - PMDB;
ArrudaSampaio - PT; Plínio Martins - PMDB;
Pompeu de Souza - PMDB; Prisco Viana PMDB; RachidSaldanha Derzi - PDMB; Raimundo Bezerra - PMDB; Raimundo Líra- PMDB;
Raimundo Rezende - PMDB; Raquel Cândido
- PFL; RaquelCapiberibe- PMDB; RaulBelém
-PMDB; RaulFerraz-PMDB; Renan Calheiros
- PMDB; Renato Bernardi - PMDB; Renato
Johnsson - PMDB; Renato Vianna - PMDB; Ricardo Fiuza- PFL; RicardoIzar - PFL; Rita Ca·
mata - PMDB; RitaFurtado - PFL; RobertoAu·~
gusto - PTB; Roberto Balestra- PDC; Roberto
Brant-PMDB; RobertoCampos-PDS; Roberto
D'Ávila - PDT; Roberto Freire - PCB; Roberto
Rollemberg - PMDB; Roberto Torres - PTB;
Roberto Vital - PMDB; Robson Marinho PMDB; Rodrigues Palma - PMDB; RonaldoAragão - PMDB; Ronaldo Carvalho- PMDB; Ronaldo Cezar Coelho - PMDB; Ronan Tito PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Prata PMDB; Rose de Freitas - PMDB; Rospide Netto
- PMDB; Rubem Branquinho- PMDB; Rubem
Medina - PFL; Ruben Figueiró- PMDB; Ruberval Pilotto - PDS; Ruy Bacelar - PMDB; Ruy
Nedel- PMDB; Sadie Hauache - PFL; Salatiel
Carvalho - PFL;Samir Achôa - PMDB; Sandra
Cavalcanti - PFL; Santinho Furtado - PMDB;
SarneyFilho-PFL; Saulo Queiroz-PFL; Sérgio
Brito- PFL; Sérgio Spada - PMDB; SérgioWerneck - PMDB; Severo Gomes - PMDB; Sigmaringa Seixas - PMDB; Silvio Abreu - PMDB;
Simão Sessim - PFL; Siqueira Campos - PDC;
Sólon Borges dos Reis - PTB; Sotero Cunha
- PDC; Stélio Dias - PFL; Tadeu FrançaPMDB; Telmo Kirst- PDS;Teotônio Vilela Filho
- PMDB; Theodoro Mendes- PMDB; Gbiratan
Aguiar- PMDB; GbiratanSpinelli - PDS;Gldurico Pinto- PMDB; {J]ysses Guimarães- PMDB;
Valmir Campelo - PFL; Valter Pereira- PMDB;
Vasco Alves - PMDB; Vicente Bogo - PMDB;
Victor Faccioni - PDS; Victor Fontana - PFL;
VIlson Souza - PMDB; Vmgt Rosado - PMDB;
Virgildásio de Senna - PMDB; Virgílio Galassi
- PDS;Vrrgílio Guimarães- PT;Virgílio Távora
- PDS; Vitor Buaiz - PT; VIValdo Barbosa PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wagner Lago PMDB; Waldec Ornélas - PFL; Waldyr Pugliesi
- PMDB; Walmorde Luca- PMDB; Wilma Maia
- PDS;Wilson Campos - PMDB; Wilson Martins
- PMDB; Ziza Valadares - PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Amaido Faria de Sá)
- Alista de presença registrao comparecimento
de 415 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
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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- O SR. ADYLSON MOTIA, servindo como Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Passa-se a leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Está finda a leitura do expediente.
Passa-se ao horário destinado às Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Ramos.
O SR. PAOLO RAMOS (PMDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, e Srs. Constituintes:
Todos nós que estamos nesta Casa, com o
dever inarredável de elaborar uma Carta Constitucional que sirva de alicerce para a construção
de uma sociedade democrática, sabemos que o
País atravessa profunda crise. Todos sabemos
também que a crise pela qual passa o País é
conseqüência de mais de vinte anos de autoritarismo, de mais de 20 anos de ditadura, em que
o povo, privado da possibilidade de participar do
processo decisório, também foi sendo excluído
dos beneficios por ele próprio gerados.
Hoje, o País está começando a enfrentar sérias
convulsões conseqüentes de um modelo concentrador de rendas, que não permite à classe trabalhadora, ou que não concede à classe trabalhadora padrões de vida compatíveis com a dignidade da pessoa humana.
Sabemos que o salário mínimo pago a mais
de 40% da mão-de-obra ativa é um salário que
não permite sequer a um individuo isoladamente
sobreviver ainda mais quando esse individuo ou
esse cidadão tem a responsabilidade de alimentar,
de proteger uma família e dar-lhe casa.
Hoje, a crise é um desafio, e um desafio maior
para a classe política.
Assumo esta tribuna, Sr. Presidente, para alertar
a classe política, alertar sobretudo para a velocidade em que a crise vem-se desenrolando. Estou
convencido de que todos aqueles que conquistaram um mandato para a Assembléia Nacional
Constituinte estão imbuídos do compromisso e
do dever de conduzir o Brasil pacificamente para
a democracia.
Entretanto, sabemos também que há aqueles
que se preocupam e preferem o caos, o impasse,
porque estes são os instrumentos para o retrocesso político. Estou convencido de que a sociedade brasileira, que já foi por demais amordaçada,
que já foi por demais reprimida, não aceitará o
retrocesso político, não aceitara a volta aos tempos da repressão. Que os partidos políticos representados nesta Casa compreendam a gravidade
do momento e, acima de posições ideológicas,
acima de posições partidárias, compreendam que
a insatisfação que está nas ruas pode ser resolvida,
e deve ser solucionada exatamente com a participação das classes políticas, com a participação
dos partidos políticos. Mas, é preciso, acima de
tudo, que os partidos políticos, representados nesta Casa, compreendam que não há saída para
o País se a classe trabalhadora não encontrar os

seus espaços de participação, se a classe trabalhadora não for atendida em suas reivindicações.
A erupção dos movimentos grevistas, direito inarredável dos trabalhadores, tem como consequência a concentração de rendas nas mãos de poucos. Não podemos permitir que uma minoria, detentora do capital, acumpliciada aos detendores
do capital multinacional, essa minoria reprima e
domine a classe trabalhadora.
Concito todos os Srs. Constituintes e todos os
partidos políticos, representados nesta Casa, para
um movimento de união em defesa dos interesses
nacionais, em defesa de uma auditoria na divida
externa e em defesa de melhores salários para
o trabalhador.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.
O SR. OÚVIO OOTRA (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's Constituintes:
Como militante sindical, como bancário o
membro da Bancada do PT nesta Casa, quero
registrar aqui acontecimentos que se estão travando no campo sindical no setor dos banqueiros
privados e dos Governos Federal e estatuais; que
se estão desenvolvendo com os patrões da categoria bancária, via bancos de economia mista
e bancos diretamente ligados à Administração PÚblica federal.
A greve dos bancários é nacional; tem o reconhecimento da catagoria que dia a dia a ela se
integra e nela se organiza; tem o reconhecimento
de setores populares, pequenos lojistas, pequenos
comerciantes, assalariados de outras categorias,
pequenos produtores rurais; amplos setores da
sociedade reconhecem a legitimidade da luta dos
seiscentos mil bancários. Por quê? Porque o sistema financeiro nacional, tanto privado quanto público, tem, na verdade, descumprido o papel social que deve ter esse setor, no atendimento de
projeto de desenvolvimento do setor produtivo,
tanto o primário quanto o secundário e o terciário.
Os banqueiros brasileiros, em tomo de duas
dezenas de grandes banqueiros, têm sido os grandes privilegiados. Eram na ditadura e continuam
sendo os grandes privilegiados da Nova República. O Plano Cruzado I e o Plano Cruzado de
correção do primeiro Plano foram sempre muito
favoráveis à política dos banqueiros de se locupletarem através de taxas de juros variáveis, e cada
vez mais altas. Os banqueiros retiraram do crédito
toda e qualquer dimensão social. O pequeno produtor rural, o pequeno comerciante não encontram facilidades para obter nos bancos recursos
para dinamizar suas atividades.
Os banqueiros têm obtido taxas de lucratividade de 400% a 500% reveladas nos seus balanços Os juros chegaram às raias de mais de
1.000%. Os banqueiros têm obtido vantagens
deste Governo, cobrando servíços que anteriormente eram oferecidos gratuitamente à população.
Os bancários tiveram perdas de empregos de
mais de 100 mil, em decorrência do Plano Cruzado I. Os salários dos bancários, em vez de serem
reajustados, em vez de terem aumentos compatíveis com o aumento de inflação, na verdade,
na média geral, tiveram um prejuízo de 13,5%
neste curto período dos últimos oito meses. Portanto, a luta dos bancários não é apenas uma
luta corporativa, é uma luta de um conjunto de
setores que vem se sentido explorados e penalizados pela ganância dos banqueiros que estão
e são Governo. Apesar de conversas que ontem
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tivemos, no caso do Governo do Rio Grande, com
o Governador Pedro Símon, no sentido de que
a greve dos bancários não poderia sofrer de forma
alguma pressão ou repressão da Polícia Civil ou
da Polícia Militar, Hoje pela manhã, na porta do
Banco MercantIl, da sua matríz, em Porto Alegre,
um choque desmedido, inconseqüente, desnecessário, aconteceu: companheiros bancários
sendo hospitalizados, companheiros bancários
sendo VÍtimas de uma repressão desnecessária.
Exatamente, por quê? A ordem do Governador,
de não haver policiamento ostensivo na frente
dos bancos, não aconteceu: a Polícia Militar do
Rio Grande amanheceu, hoje, ostensivamente na
porta de vários bancos, tentando impedir que a
decisão de ontem dos bancários no meu Estado
fosse cumprida. Por isso, os bancários denunciam
esta repressão e reivindicam do Governo do Rio
Grande cumprimento da palavra do Sr. Governador, que nem a Polícia Militar, nem a Polícia
Civil devem estar ostensivamente na frente de nenhum estabelecimento bancário, público ou privado, em nosso Estado, ou em qualquer outro
Estado. Os bancários, a CONTEC, o comando
do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal
estivemos, ontem no Ministério do Trabalho, na
Caixa Econômica, junto ao próprio Banco do Brasil, mostrando a nossa capacidade de disposição
para o diálogo. Queremos que o Goveno, através
dos seus bancos, venha com novas propostas
dignas de serem negociadas. Queremos que a
FENABAN, por pressão da greve nacional e por
intercessão do Governo, venha com propostas
com que até agora não veio, para que o Movimento Sindical Bancário, para que o Movimento
Sindical Nacional possa, com proposta séria, negociar um acordo nesta greve. Sem isto a greve
prossegue, e a greve é nacional, e a greve só
terá segunda-feira, dia 30, talvez um momento
para reflexão se até lá não vier proposta da FENABAN e do Banco do Brasil. Queremos ir à mesa
de negociação, convocada pelo TST com propostas que já temos, mas queremos ter até lá, na
audiência de concilíaçâo, propostas que os banqueiros ainda não nos apresentaram. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre ConstitUinteVrrgílio Galassi.
O SR. VIRGIUO GAlASSI (PDS - MG.)
- Sr. Presidente, Srs. ConstitUintes:
Diante do clamor público contra as alterações
da sistemática de cobrança do Imposto sobre a
Renda das pessoas físicas no presente exercício
de 1987, o Governo Federal admitiu o recolhimento do saldo a pagar em até 8 (oito) quotas,
alterou o prazo de entrega das declarações e de
vencimento da r- parcela para 15 de abril, reajustou a tabela de retenção na fonte e aumentou
o valor das deduções permitidas para o cálculo
da renda líquida mensal.
Na verdade, nobres Colegas, houve apenas o
restabelecimento parcial de condições anteriormente estabelecidas e que haviam SIdo modificadas pelo atual Governo através do instituto do
decreto-lei.
Com efeito, o art. 10 da Lei rr 7.450, de 23
de dezembro de 1985, já previa o recolhimento
do saldo a pagar em até 8 (oito) quotas, com
o vencimento da l' no dia 30 de abril. Nesse
particular, em vez de qualquer benefício, houve
uma redução de 15 (quinze) dias no prazo de
pagamento da l' parcela, com a agravante de
que o Presidente da República não detinha competência para promover tais alterações por decreto, uma vez que a nova redação do art. 85 da
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Lei n~ 7.450, de 1985, apenas o autoriza a fixar,
por decreto, critérios para atualização dos valores
expressos em cruzados na legislação tributária.
Quanto ao reajuste da tabela de retenção do
imposto na fonte, o parágrafo único do art. 4°
da Lei rr 7.450, de 1985, estabelecia sua correção
monetária nos meses de janeiro e julho de cada
ano, com base na variação da ORTN, determinando que a l' delas far-se-ía em julho de 1986.
Apesar do congelamento da OTN, que substituiu
a ORTN, em Cz$ 106,40 (cento e seis cruzados
e quarenta centavos), a tabela deveria ter sido
corrigida em 32, 92% (trinta e dois inteiros e noventa e dois décimos por cento), que foi a variação
ocorrida entre 1° de janeiro e 19 de março, pois
tal díspositívo somente foi revogado em 23 de
julho de 1986, pelo Decreto-lei n° 2.287.
O Secretário da Receita Federal baixou as Instruções Normativas rrs 146 e 148, em 30 de dezembro de 1986, mantendo os mesmos valores
da tabela constante da Lei rr 7.450, mas aumentando as deduções permitidas para o cálculo da
redna líquida mensal. Assim, a dedução por dependente passaria de Cz$ 200,00 para Cz$ 420,00
e o desconto padrão previsto. na letra a, inciso
I, parágrafo único, do art. 6° da Lei na 7.450, de
Cz$ 1.500,00 para Cz$ 3.150,00, ou seja, aumentos de 110 (cento e dez por cento), exatamente
o percentual fixado pelo art. 14 do Decreto-lei
na 2.287, de 23 de julho de 1986, para correção
da tabela anual progressiva e das deduções e
abatimentos admitidos.
O Presidente da República, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, através do Decreto na
93.939, de 15 de janeiro deste ano, determinou
que tanto a tabela como as referidas deduções
fossem reajustadas em apenas 12,3 (doze inteiros
e três décimos por cento), quando a inflação de
1° de março a 31 de dezembro de 1986 fora
de 22,16 (vintee dois inteiros e dezesseis décimos
por cento). Mais uma vez, os contribuintes foram
visivelmente prejudicados.
Com esse reajuste e mais o recentemente promovido, de 45% (quarenta e cinco por cento),
houve apenas a recomposição da tabela e das
deduções aos níveisda inflação oficialdos últimos
12 meses, não tendo sido levados em conta os
meses de janeiro e fevereiro de 1986.
Com as últimas medidas, os contribuintes continuarão sobrecarregados, considerando-se o
desconto na fonte, o recolhimento do saldo de
imposto a pagar do ano-base 1986 e a formação
de poupança destinada ao pagamento do saldo
do próximo exercício, de acordo com o conselho
do Secretário da Receita Federal em meados do
ano passado. Assim, ocorrerá sensível diminuição
do poder aquisitivo dos assalariados, notadamente os da classe média, com inegáveis reflexos
nos níveis de consumo gerais, um fator a mais
para nos conduzir à recessão econômica.
Infelizmente, o Governo mostrou-se insensível
às sugestões de corrigir o imposto retido na fonte
em 1986 e de recompor a tebela de cálculo do
imposto progressivo das pessoas físícas, medidas
justas que aliviariam a carga tributária dos contribuintes em geral. Em decorrência, terão de sacrificar o atendimento de necessidades básicas da
famíliapara cumprir as pesadas obrigações fiscais
que o Governo resolveu manter.
Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, decorreu do fracasso do "Plano Cruzado" e da implantação do sistema de cobrança em bases correntes, cujo objetivo aununciado era o equilíbrio
entre o imposto retido na fonte e o afinal devido
na declaração de rendimentos. Ao que tudo indica, entretanto, o novo mecanismo foi apenas um
pretexto para eliminar a correção do imposto reti-

do na fonte, com a afirmação de que "O Imposto
sobre a Renda das pessoas físicas será devido
à medida em que os rendimentos forem auferidos" (art. 3~ da Lei rr 7.450, de 1985).
Mantidas as atuais condições, o drama por que
passam agora os contribuintes repetir-se-á nos
próximos exercícios, com irreparáveis prejuízos
para todos.
Impõe-se, portanto, nobres Colegas, uma completa revisão dos critérios de cobrança do Imposto
sobre a Renda, compatibilizando-o com a real
capacidade contributiva dos cidadãos brasileiros.
Aliás, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a nova
Carta Magna deveria consagrar princípios básicos
sobre a matéria, delimitando seu campo de incidência, com um limite máximo de comprometimento da renda tributável, a fim de impedir que
os contribuintes fiquem sujeitos a casuísmos e
manobras fiscalistas utilizados com o único objetivo de aumentar a arrecadação federal e financiar
os enganos da administração econômico-financeira e tributária do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Thomaz Nonô.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÓ (PFL-AL)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Assisti,hoje pela manhã, com espanto e perplexidade, às declarações de S. Ex" o Ministro da
Fazenda, no programa "Bom-Dia, Brasil".
Confesso que fui e sou admirador da postura
heróica, estóica, impávida, do Ministro Dílson Funaro. Mas, confesso, como Deputado, como
Constituinte desta Aliança Democrática, que vai
ficando cada dia mais dificil, senão impossível,
defender, sustentar, respaldar, até entender a política econômica do Governo.
A entrevista do Ministro Dilson Funaro, hoje,
foinitidamente surrealista, completamente distanciada da realidade política e econômica do País
e absolutamente ininteligível a quem quer que
haja tido o desprazer de ver a que ponto chegaram
os condutores da política econômica do País.
Indagado sobre o gatilho salarial, respondeu
S. Ex' que estudava um mecanismo de proteção
dos trabalhadores, mas os estudos do DIEESE
apontam que o trabalhador está perdendo 7%
ao mês, mesmo com o disparo do gatilho.
Sobre as greves, após apontar a superveniência
de 2 mil e 400 greves no Governo da Nova República, pareceu inclinar-se por entender ser esse
problema de somenos importância
Passou à margem dos lucros abusivos do sistema bancário, onde só o sistema BRADESCOchegou a perto dos 4 trilhões e são 9S juros bancários
que exacerbam e catalisam as greves dos empregados dos bancos deste País. Nos juros, apresentou, com ufanismo, um patamar de 14%, apresentando 14% como uma vitória do Governo.
Mas que vitória é essa, com juros de 14%, Sr.
Presidente e Srs. Constituintes? Pode ser que o
Governo tenha obtido triunfo, mas os trabalhadores, os agricultores, os pequenos e médios empresários estão indo para o brejo com a mesma
velocidade da vaca govemamental.
Da dívida externa, disse S. Ex' que estavam
de acordo o Governo brasileiro e os governos
estrangeiros no encaminhamento desse problema.
Não foi isso que pareceu à opinião pública nacional o relato desse périplo, dessa via crucis
das autoridades monetárias e fazendárias do País
onde após uma sucessão de não e portas fechadas não houve sequer uma Madalena para enxu-
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gar o rosto batido do ministro em cada porta
de cada continente que andou.
Sr. Presidente, não falo sequer do Imposto de
Renda que o meu partido apresentou como uma
vitória - não sei que vitória foi essa. As autoridades tributárias apenas reviram a tabela para
este exercício, sem nada dizer da espoliação sofrida pelo assalariado brasileiro no ano de 1986.
Permito-me duvidar, Sr. Presidente, se este País,
se o País em que vivemos nós, aqui nesta Brasília,
por si só já tão distanciada da realidade nacional,
é o mesmo que o ministro administra com tanta
probidade, com tanta vontade de bem servir, mas
com tantos e tão repetidos desacertos nos resultados obtidos.
Minguou-se, recentemente, a SEPLAN. Mas
não vejo nisso nenhum avanço, nenhum sinal
positivo de reacerto nos rumos da economia nacional. Porque na realidade se concentra mais
e mais poder no Ministério que todo dia dá provas
de estar absolutamente equivocado e distanciado
dos melhores objetivos nacionais.
Concluo, Sr. Presidente, lembrando que ninguém está satisfeito; do pobre ao rico, do trabalhador ao empresário, dos bancários que hoje
estão em greve aos funcionários que em breve
estarão, e lamentavelmente. E me vem à memória
a frase dita há muitas décadas pelo então Deputado Carlos Lacerda, de saudosa e infausta memória, referindo-se ao Govemo também de "saudosa memória", do Marechal Castello Branco: "O
Governo está matando o pobre de fome e o rico
de raiva."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jonas
Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PfL Presidente, Srs. Constituintes:

MT) -

Conheço muito bem o pioneirismo e dedicação
da brava população que reside na região noroeste
de Mato Grosso, mais precisamente nos Municípios de Mirassol d'Oeste, Araputanga, São José
dos Quatro Marcos.
•
Confesso que estou muito preocupado com
aquela humilde gente que desbravou aquele rico
vale do complexo do rio Guaporê, onde fincou
civilização e lá constrói suas famOias com muita
humildade, sensatez, zelo, com seus "suados" patrimônios, embora não multo grande, porém honesto e de forma consolidados.
Com o advento do Plano Cruzado e acreditamos fielmente no Governo, como toda gente
humilde e de boa-fé, procurou apoio financeiro
nos agentes de crédito, com custo do dinheiro
pré-fixado em 2,9% ao mês.
Hoje encontra-se praticamente insolvente, pois
o objeto do empréstimo não produz retorno econômico para cobrir tamanho custos, arriscando
todo patrimônio, e também a reputação quanto
a honra e a honestidade de cada um.
Os vários segmentos produtivos da região, reunidos para estudar solução conjunta para a grave
crise, viram-se diante dos obstáculos, encontrando como única saída, lançar uma proposta às
Instituições Financeiras, que passo a ler e peço
que seja transcnta nos Anais desta Assembléia
Nacional Constituinte e encaminhada ao Banco
Central do Brasil.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
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(DOCCIMENTOA QUE SEREFERE O SR.
JONAS PINHEIROEM SEU DISCURSO)

CARTA-PROPOSTA

As Instituições Anacelras das Cidades
De Mirassol D'Oeste, São José dos Qua-

tro
Marcos, Araputanga e Região
Nós, Agricultores, Comerciantes, Pecuaristas,
Industriais, Prestadores de Serviços, Profissionais
liberais, Cooperativistas; após o Plano Cruzado
implantado no País em fevereirode 1986, acreditando e ouvindo o Governo Federal, multiplicamos os nosso investimentos e hoje devedores
solventes que abaixo assinam esta, levados pelo
desencontro financeiro pelo qual atravessa o País,
resolvemos vira presença de Vossas Execelências
solicitar uma pronta renegociação de nossas dívidas baseadas na seguinte exposição de motivos:
1. Incentivados pelo Plano Cruzado, no qual
o Governo Federal solicitou ao povo brasileiro,
que chegasse ao teto máximo de produção em
todos os setores deste País, nós, brasileiros desta
região, atendemos;
2. Assumimos compromissos, e, acreditamos
nas promessas do Governo Federal, uma procura
imediata de recursos financeiros junto às instituições financeiras, foi nossa base para podermos
produzir mais, uma vez que estávamos incentivados para isso; juros a base de 2,9% nos dava
a certeza de que o dinheiro emprestado, usado
para produzir, industrializare vender, gerando assim, milhares de empregos diretos e indiretos,
seria o nosso aval para a palavra do Governo
Federal.
"Vamos viverem outro mundo a partir de hoje,
dia 28 de fevereiro de 1986. Um mundo tão diferente do velho que será dificillembrar-se dele."
"Dílson Funaro"
3. Hoje, depois dos compromissos assumidos e a produção em níveisjamais vistos, deparamos com a triste realidade de ter que suportar
juros exorbitantes de até 30% (trinta por cento),
impostos pelos banqueiros e avalizados pelo Governo Federal.
4. Todo o nosso trabalho e produção, bem
como os nossos bens adquiridos ao longo de
nossa vida estão ameaçados de serem tragados
pela voracidade dos juros porque acreditamos e
ouvimos o Governo ao lançar o Plano Cruzado;
continuando nessa marcha seremos obrigados
a entregar aos bancos tudo o que temos desde
nossa grande produção, sem preço, até os nossos
bens particulares, e ainda ficaríamos devendo.
"Adívidanão se paga com a miséria do povo."
"Trancredo Neves / José Samey"
Diante do exposto, nós abaixo assinados em
reunião tomamos as seguintes medidas:
1. Suspensão temporária do pagamento dos
compromissos por nós assumidos perante os
bancos;
2. Consideraremos a data de 11-3-87, como
da data-base para renegociação;
3. Não nos recusamos pagar a dívida contraída, apenas necessitamos de prazo e juros condizentes com nossa realidade;
Prazo: 02 (dois) anos com pagamento semestral;
Juros: Os mesmos do início do Plano Cruzado
(2,9%) pois, foram eles que nos levaram a esta
situação.
Sem mais para o momento, assinamos esta
Carta Proposta solidariamente e esperamos pron-

to atendimento e solução para o nosso impasse;
agradecemos atenciosamente.
São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março
de 1987 - Antônio Vasconcelos, Associação
Comercial.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Francisco Carneiro.
o SR. FRANCISCO CARNEIRO (PMDBDF) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. Constituintes:
Numa fase de crise nacional como a que atravessamos, é inconsequência demolir estruturas
produtivas historicamente reponsáveis por grande
parcela da nossa economia.
Essa destruição - Sob a imposição de falência
- está ocorrendo no segmento das micro, pequenas e médias empresas industriais, comerciais
e prestadoras de serviços. Micro, pequenos e médios empresários, com o realinhamento das
OTNs, tiveram seus débitos bancários acrescidos
de 70%, e submetidos a juros de até 28% ao
mês, quando em realidade esses compromissos
foram contraídos a juros de 2 a 3%, mensais.
Decorre daí, inequivocamente, a desastrosa
realidade da imposição do estado falimentar a
que foram submetidos esses empresários. As micro, pequenas e médias empresas, são componentes substantivas na formação do produto nacional bruto, na geração de empregos e na estabilidade de centenas de milhares de famílias, respondem por 80% da força ativa da mão-de-obra
da indústria nacional e 75% da produção industrial do brasil.
Além desses aspectos quantitativos, são exponenciais os qualitativos, como por exemplo:
1. baixa relação, investimento/mão-de-obra
empregada, decorrente da menor complexidade
do equipamento produtivo, o que as capacita gerar mais empregos com um menor custo social
e privado;
2. menor dependência de fontes externas de
tecnologia;
3. papel complementar às atividades empresariais mais complexas;
4. extensa rede de distribuição de bens e serviços, contribuindo para a desconcentração industrial;
5. suporte à política de apoio às cidades de
porte médio, viabilizando a utilização de recursos
locais e retendo a mão-de-obra liberada pelo setor
rural;
6. oportunidade de treinamento de mão-deobra especializada e de formação de empresários.
De estrutura quase sempre familiar, essas empresas representam um inestimável patrimônio
e uma cultura nacional fundamentados em várias
décadas de lutas, estimuladas pelo insuperável
ideal do chefe da famíliae seus familiares- dedicado inexoravelmente pçr toda uma vida.
Grandes grupos empresariais do Brasil surgiram de pequenas empresas de fundo de quintal,
numa emulação de gerações inteiras de fammas
que, hoje, empregam centenas de milhares de
trabalhadores e constroem a riqueza nacional. Levar à falência essas empresas é interromper o
ciclovitalde geração de novas grandes empresas,
comprometidos assim, a potencialidade do futuro
parque industrial brasileiro - sustentáculo do
nosso sistema econômico capitaIísta.
Em Brasíliatemos um exemplo estarrecedor:
Quando secretário de Indústria Comercio e Turismo do dinâmico e operoso Governador José
Aparecido de Oliveira, tive a feliz oportunidade
de, num esforço concentrado com outros órgãos
do Governo e decidido apoio deste, viabilizar a
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implantação de 338 micro, pequenas e médias
empresas, com recursos do FUNDEFE e outros
destinados capital de giro, e juros nunca superiores a 3% ao mês.
Hoje, sob o choque de 70% de aumento nos
seus saldos de débitos bancários e juros superiores a 22% mensais, aquelas empresas se tornaram inviáveis, insolventes e em estado declarado
de falência. Muitas já fecharam suas portas e outras caminham para este deplorável estado.
Dentro do consagrado raciocinio de que, "governar é bem escolher prioridades", a opção pelo
enfraquecimento e destruição desse segmento
produtivo, é das mais perniciosas, antipatriótica
e anti-social, conquanto sua falência transferirá
demandas de produção para os grandes conglomerados empresariais com prejuízo de uma
maior geração de empregos, desestabilizando
centenas de milhares de famílias e desorganizando ainda mais a nossa economia.
Deste plenário,na imprensa e televisão,a falácia
sobre renegociação, rolamento, administração,
moratória e suspensão da dívidaexterna - chega
a poluir e enervar os ambientes.
Só não se ouve falar em produção com produtividade.
Dívidasse pagam e devem ser pagas com produção e produtividade.
Foi assim, com produção/produtividade e muito trabalho, que o Japão e outros países recompuseram suas economias no após Segunda Grande
Guerra.
Não é destruindo segmentos produtivos de relevância como as micro, pequenas e médias empresas nacionais, que vamos resolver nossos problemas.
Não é por essa vereda que se reaparelha o
Estado e nem se reorganiza a economia.
Sr. Presidente, como medida cautelar de urgência, para que se detenha a marcha devastadora
dessas empresas e, enquanto não sejam postas
em prática outras medidas mais duradouras e
consubstanciadas na imprescindívelestabilização
desse tão importante segmento empresarial, solicito que essa presidência requeira veementemente ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, duas providências:
1. que sejam sustados por noventa dias todos
os protestos e execuções de títulos e outros compromissos bancários dos micro e pequenos empresários;
2. que lhes seja concedido um crédito para
capital de giro, compatível com a capacidade de
cada uma, sob juros de 1% ao mês e 50% da
variação mensal das LBCs, com carência de três
meses e prazo global de 15 meses.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo li palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Nesta última semana de março, estamos completando um ano de realização da VlII conferência
Nacional de Saúde, que se deu aqui em Brasília,
com a participação de mais de cinco mil representantes de entidades estatais, de associações de
trabalhadores de todo o Pais.
O que vemos na área da saúde no Brasil,atualmente? Além do recrudescimento de endemais
e epidemias antigas e novas, vê-se na área da
saúde uma total desorganização. As greves do
funcionalismo na área da saúde explodem no Brasil inteiro. Ontem mesmo estive numa manifes-
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tação em Taguatinga, onde estavam presentes
mais de dois mil funcionários da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. No Norte e no Nordeste
é a mesma coisa. Em Pernambuco, às vésperas
da posse do Governador Miguel Arraes, estavam
de greve os funcionários da área da saúde. Na
Paraíba, há mais de trinta dias que o setor de
saúde está em greve, pois lá um médico, um
dentista e um farmacêutico ganham Cz$
1.400,00, por mês, enquanto os funcionários auxiliares ganham menos que o salário mínimo.
Neste momento, quando completamos um ano
da realização da VllI Conferência Nacional de Saúde, é importante relembrar os princípios que nela
foram aprovados. O primeiro princípio importante
é reformular a visão de saúde, para vê-lo como
um processo determinado pelas condições de vida e não simplesmente como assistência médica;
o segundo é ter a saúde como um direito de
todos e como dever do Estado e o terceiro é
a reorganização do sistema de saúde, visando
dotá-lo de universalidade de igualitarismo, o que
hoje não acontece de forma alguma. Nesta reorganização do sistema de saúde deveremos incluir
as ações de proteção, segurança e higiene do
trabalho, que hoje estão deslocadas do Ministério
do Trabalho. O quarto princípio importante é o
sistema único de saúde.
O Estado deve ser responsável pela formulação, execução e controle dessa política de saúde.
Deve caber, nessa política, uma descentralização,
uma regionalização, uma hierarquização e a formação de distritos sanitários que unifiquem a
ação de saúde em cada pedaço do território nacional. O quinto princípio importante é a garantia
do controle popular, desde as instãncias locais
até os órgãos mais centrais do Sistema Nacional
de Saúde. O sexto, é a organização do sistema
público para a produção, distribuição de medicamentos e de componentes farmacêuticos báslcos, de produtos químicos, biotecnológicos, imunobiológicos e hemoderivados, estabelecendo
uma relação básica dos produtos com rigoroso
controle de qualidade e garantindo que ele seja
distribufdo em todo o território nacional. Finalmente, o sétimo princípio, aprovado na VIII Conterência Nacional de Saúde, é a necessidade de
se flxarem verbas orçamentárias a nível de União,
de Estado e do Município nunca inferior a 13%
da sua receita.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, aqui, como
representante do Partido dos Trabalhadores, quero trazer uma colaboração, de propostas para os
textos constitucionais em relação ao Capítulo "Da
Saúde", de dez pontos formulados pelo Núcleo
de Saúde do PT de São Paulo, que depois desenvolverei em pronunciamentos posteriores.
Espero que essa contribuição sirva para a Subcomissão de Saúde, Previdência e MeioAmbiente,
como uma colaboração importante nessa área.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palrnas.)

(DOCaMENTOA Q(JE SEREFERE O SR.
EDaARDOJORGE EM SEU DISCURSO)
PROPOSTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL
DO CAPITULO SOBRE A SAÚDE
Capítulo da Saúde

Art. 1° A saúde é direito inalienável da pessoa
humana e interesse da comunidade, a quem cabe
defendê-Ia e promovê-Ia. O direito à saúde depende de condições dignas de moradia, alimentação,
educação, transporte, lazer, esportes, acesso à terra e aos meios de produção para todos; além

do respeito à ecologia e do contrôle da poluição
ambiental, bem como de seus efeitos.
Art. 2· Ninguém pode ser obrigado a um determinado tratamento senão por lei. As leis não
podem, em caso algum, violar os limites impostos
pelo respeito à pessoa humana.
Art. 3° Todas as pessoas, independentemente da natureza de sua deficiência ou de sua doença
- fisica ou mental - gozam plenamente dos
direitos e estão sujeitas aos deveres consignados
na Constituição. O Estado tem a responsabilidade
de prestar total assistência a esta população e
evitarou superar o seu isolamento ou a sua marginalização social
Art. 4° O Estado garante o direito à proteção,
segurança e higiene do trabalho, mediante a adoção de medidas adequadas para a prevenção de
acidentes e doenças do trabalho. Cabe aos serviços de saúde fiscalizar e controlar as condições
de saúde, dos equipamentos, dos ambientes e
da organização do trabalho.
Aqueles que, em última análise, determinam
as condições de trabalho de um determinado
meio de produção serão responsabilizados pelos
acidentes de trabalho e pelas doenças profissionais dos trabalhadores.
O processo produtivo deverá ser organizado
de tal maneira a garantir a saúde e a vida dos
trabalhadores. A jornada de trabalho deverá ser
compativel com a atividade produtiva e com a
saúde dos trabalhadores, nunca excedendo às 40
horas semanais, sendo sua duração máxima diária de 8 horas, com intervalo para descanso.
Art. 5. Compete exclusivamente ao Estado a
formulação, execução e controle da Política de
Saúde. E dever do Estado, através do f,\inistério
da Saúde, coordenar as ações de saúfle a toda
a população, criando um Sistema Nacional de
Saúde - único, universal, gratuito e descentralizado, com garantia de participação popular na
formulação, execução e controle dessas ações.
Este sistema garante o acesso à rede de serviços de saúde a toda a população, incorporando
todos os recursos tecnológicos de diagnóstico
e de tratamento disponíveis - medicamentos,
hemoderivados, recursos imunobiológicos e biotecnológicos, entre outros - para a prevenção,
cura e reabilitação, independentemente da região
geográfica dos usuários.
I
Art. 6° A lei disporá sobre a criação de facilidades para o transplante de orgãos, permitindo-se
a sua remoção de cadáveres humanos, independentemente da autorização em vida, desde que
não haja oposição da família.
Fica proibido o comércio de orgãos e de elementos do corpo humano.
Art. 7° Compete ao poder público a organização de um sistema estatal de produção e distribuição, sob o princípio da soberania nacional,
de componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos químicos, biotecnológicos,
imunobiológicos e hemoderivados, estabelecendo uma relação básica de produtos, com rigoroso
controle de qualidade, visando suprir toda a demanda e tomando-os acessíveis a toda a população.
Art. 8° Fica proibida, em todo o território nacional, a propaganda comercial de quaisquer medicamentos e formas de tratamento, de bebidas
alcoólicas e de tabacos.
Art. 9" A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios aplicarão anualmente não menos
de 13% do produto resultante da sua receita na
manutenção e desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde.
Núcleo de Saúde do PT, São Paulo.
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o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Abigail
Feitosa.
A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PMDB - BA
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI'"'
e Srs. Constituintes:
Estamos hoje no terceiro dia da greve dos bancários. Incrivel como o empresariado brasileiro,
como os donos do poder nesta terra, na sua insensibilidade, conduzem a discussão com os trabalhadores, com tanto egoísmo, a ponto de forçá-los
a realizar sucessivas greves. Entendo isto como
terrivel insensibilidade. Isto ficou demonstrado na
recente reunião que o Presidente José Sarney realizou com os empresários em São Paulo.
Os homens que têm todo o dinheiro do País
na mão, que estiveram de acordo durante esse
tempo todo com a recessão que a ditadura impôs,
voltam a sugerir que o País vá ao FMI.
Esses empresários não têm brasilidade em seu
sangue? Será que internacionalizaram até o sangue que lhes corre nas veias? É terrível constatarmos isto. Os banqueiros neste País foram os
que mais ganharam durante esse tempo. Recentemente, com o aumento dos juros, abarrotaram
a casa. Pois bem, pagam aos bancários de tal
modo que os empurram para a greve. O salário
médio de um trabalhador, em qualquer banco,
varia de 2 a 4 mil cruzados. No BANEB,Agência
da Assembléia Legislativana Bahia, o trabalhador
que substitui o gerente do posto, ganha 3.900
cruzados para responder por um posto. Imaginem, então, quanto ganham os outros funcionários. Agora, na insensibilidade do lucro, empurraram os bancários a uma greve de nívelnacional,
que transtorna toda a vida do povo.
Quero aqui marcar o meu protesto contra os
grandes empresários deste País, contra os bano
queiros deste País, que continuam sugando o sangue dos trabalhadores que estão vendo seus filhos
morrendo à míngua, de fome, sem assistência
médica e sem saúde, comprometidos apenas
com o lucro e com as grandes potências. Ao
invés de se sentarem à mesa e partir para a justiça
social, de redistribuição de rendas, eles sugerem
que o País volte, a seguir, a receita do FMI, com
recessão dentro de casa, aumento de desemprego e a piorar a situação dos que já têm tão dificil
a vida.
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, quero hipotecar a minha inteira solidariedade às diversas
categorias que, a esta altura, já somam mais de
noventa, que têm feito movimentos grevistas devido a insensibilidade dos que dirigem este País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. VlRGfUO GWMARÃES (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes:
Ontem, convidado para a posse do novo Ministro do Planejamento, não compareci. Queria deixar aqui a minha justificativa. Não foi pela importância excepcional da sessão que tivemos ontem
~ tarde; não compareci porque, em que pese o
convite especial formulado a toda a Bancada de
Minas, considero que esse Senhor não representa
Minas Gerais.
A quem representará Anibal Teixeira? Acredito
que uma análise da vida desse novo Ministro ajudará a cada Ministro desta Casa chegar à sua
própria conclusão, sobre quem representará o novo Ministro do Planejamento.
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S. Ex' surgiu na política no movimento estu- ções semelhantes às que já havia anteriormente.
dantil da UPIS, no início do Governo JK, numa E hoje foi distribuído para todos os Parlamentares
famosa manifestação de rua contra os aumentos
o programa do PRP, de Plínio Salgado naquela
dos preços da passagem do bonde. Depois dessa
ocasião. E pergunto: por que este programa é
manifestação de rua, o Sr. AníbalTeixeiraprocura distribuído agora, com o remetente de sobrenome
o Sr. Presidente da República para alertá-lo de
Teixeira? Qual o significado de Anibal Teixeira
no Ministério do Planejamento. Qual o significado
que, se ele foicapaz de vencer os militares,poderia
não ser capaz de vencer o Veloso, que era o Líder da retomada dos militares agora? Qual a importância que se dá, agora, às multinacionais nesta
daquela manifestação. Desde aquela ocasião, o
Sr. Anibal Teixeira já manifestava a sua vocação
Constituinte? São questões que eu deixolançadas
aqui, como pano de fundo, para reflexão, sobre
para evitar os movimentos de massa, alertando
a história do atual Ministro do Planejamento, o
o Sr. Juscelino Kubitschek para os riscos que
isso representaria para ele.
Sr. Anibal Teixeira. (Palmas.)
Ganha confiança do Presidente da República.
Toma-se, de opositor, seu assessor, um jusceo SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá)
Iinista convicto. Ocupa vários postos na adminis- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Victor
tração daquela época. Assessor de Juscelino para
Faccioni.
vários cargos importantes, o principal deles faz
parte do Grupo Executivo da indústria automoo SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.)bilística, o ramo mais dinâmico de penetração Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
do capital multinacional no Brasil.
Aprovadas as normas que regerão o funcionaNessa época também é intensa a sua partici- mento da Assembléia Nacional Constituinte,
pação na articulação da extrema direita. Membro oportuno se toma trazer ao debate neste plenário
do Partido da Representação Popular - PR?, já a questão do estabelecimento do Sistema Parlacomeça a mostrar a sua vocação golpista. Pelos mentar de Governo entre nós, como a mais fundaseus compromissos com Juscelino Kubitschek, mental das mudanças que se pode ensejar para
declara um apoio formal a Tancredo Neves na o País, pré-requisito, condição à sustentação das
eleição de 1960, em Minas Gerais, mas por baixo demais reformas necessárias e como forma de
do pano, já dá o seu apoio a Magalhães Pinto, consolidar a Democracia e de garantir o fortaleciarticulado que estava com o Sr. Abel Rafael Pinto, mento da Federação e das Instituições.
representante da extrema direita golpista na artiNinguém desconhece que, a cada dia que pasculação de Magalhães Pinto. Depois da posse do sa, aflora de maneira crescente o clamor dos branovo Governador, faz parte do seu Governo ao sileiros por efetivas mudanças de estruturas e
lado dos setores mais retrógrados e reacionários. comportamentos. Das campanhas populares, das
N. inicia intensa atividade de articulação, ativida- pesquisas de opinião, de todos os quadrantes da
des conspirativas de articulação da extrema di- Pátria sobressai, claro e uníssono, o desejo de
reita.
traçar novos rumos e percorrer novos caminhos.
Fez parte das chamadas frentes fantasmas,
Os brasileiros de todas as partes ainda têm
criadas pelo esquema do USES, dos chamados esperanças de que a classe política, os titulares
Novos Inconfidentes, em Minas Gerais, como dos mandatos parlamentares, os governantes, os
membro da Comissão Executiva da frente fantas- partidos políticos e, agora, os Constituintes, se
ma denominada MobilizaçãoDemocrática de Mi- disponham a proporcionar à Nação os instrumennas Contra o Comunismo. Isso está fartamente tos capazes de fazê-Ia verdadeiramente titular e
comprovado em documentos da historiadora He- responsável pela decisão de seu presente e de
loísa Starling, já publicados em tese divulgada seu futuro.
em todo o País.
E é agora, no momento em que fomos invesComo membro da Ação Democrática Popular, tidos pelo Povo de toda a autoridade para elaborar
que veio a financiar os candidatos à eleição de uma nova Carta Magna, capaz de conduzir o País
1962, que viriama fazer a articulação das multina- a um estágio político-institucionalmais avançado,
cionais, S. Ex' foi um dos financiados - isto tam- agora é chegado o momento de decidirmos sobre
bém está comprovado em documentos - S. Ex' a implantação do Parlamentarismo no Brasil.
foi um dos 200 parlamentares eleitos pelo esqueO Sistema Parlamentar de Governo, sem dúvima da AOP daquela época. Também os docu- da, é o que pode garantir a estabilidade das instimentos demonstram quem eram aqueles que fi- tuições políticas brasileiras. Igualmente, constitui
nanciavam esses Parlamentares. Eram empresá- a única forma de sistema de governo capaz de
rios, como os da Stander Oil, Rand Corporation, assegurar a plenitude das prerrogativas do ConGeneral Motors, Grupo Rockfeller, além da Agên- gresso Nacional, como legítima representação do
cia da ClA no Rio de Janeiro e da Embaixada povo brasileiro, e assegurar ainda o firme desejo
Americana. Só naquela ocasião 18 bilhões de cru- da sociedade brasileira de poder participar em
zeiros, que representam hoje perto de dois bilhões caráter permanente, e não apenas no dia das eleide cruzados atuais, foram investidos nas campa- ções, das grandes decisões da vida nacional.
nhas eleitorais daqueles candidatos. Depois cumDesde a conversão de Rui Barbosa ao Regime
priu muito bem a sua missão.
de Gabinete até a luta de Raul Pilla em favor do
Vou concluir, rapidamente, porque a ficha do Parlamentarismo, inúmeros têm sido os que pasatual Ministrodo Planejamento é bastante extensa. saram a integrar a corrente de opinião que luta
Cumpriu os seus compromissos, participando pela sua implantação no País. Propusemos em
das agitações contra a reforma agrária. Como
1982, e tivemos a felicidade de ver se constituir
juscelinista, protestando depois do golpe, passa em 1983, a Frente Parlamentarista Interpartidária
à Oposição quando Juscelino Kubitschek é cassado Congresso Nacional,e hoje só não é parlamendo e num pronunciamento em defesa de Jusce- tarista quem não conhece melhor as diferenças
lino Kubitschek, também ele foicassado pelo Mo- entre o Presidencialismo e o Parlamentarismo,
vimento de 1964. Eu só queria terminar dizendo pois somente este viabiliza a efetiva e permanente
que ele teve várias questões envolvidas em sua
participação do Povo, dos Partidos e conseqüente
carreira empresarial. No InstitutoJK, tem alguma
valorização do Poder Legislativo.
coisa até hoje não esclarecida, que depois do
O Sistema Parlamentar de Governo é, sem dúviPP ter sido incorporado pelo PMDB, esse instituto da, a expressão mais evoluída para a efetivação
continua como propriedade privada,para articula- de um governo democrático. Por que nos fixar-
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mos, então, na forma menos evoluída, comprovadamente autoritária e inviabilizadora da perenidade democrática, como já o comprovou ser o
Presidencialismo?
Com a proclamação da República fomos buscar, equivocadamente, nos Estados Unidos, um
modelo de governo presidencialista. Nossas raízes
culturais são européias, e não de origem norte-americana. Por que, então, importar um sistema
a1ienígeno, estranho às nossas tradições, se já
tínhamos, aqui, um modelo próprio, oriqinario da
Europa, adaptado e aperfeiçoado por sucessívos
Gabinetes, durante o Império? Bastava que se tivesse mudado a Monarquia para a República, mas
mantendo o Regime de Gabínete e teríamos consolidado efetivamente a perspectiva de uma duradoura democracia. Tempos depois, o próprio instituidor do presídencialismo republicano, o grande RuiBarbosa, admitiriao seu equívoco e proclamaria a excelência do Sistema Parlamentarista
Republicano.
Temos, agora, a ocasião propícia para incluir
o Parlamentarismo como instituição definitiva de
sistema de governo, como uma conquista perene
do povo brasileiro, junto com a República e a
Federação, evitando-se, assim, qualquer eiva de
casuísmo oportunista, como aconteceu em 1961,
com a sua adoção e posterior revogação.
Por outro lado, a experiência presidencialista
já nos demonstrou, desde a proclamação da República aos dias atuais, a sua ineficácia nos momentos de crise e a inconveniência da conjugação
dos papéis de Chefe de Estado e Chefe de Governo na mesma pessoa.
Somente o Parlamentarismo nos livros do espectro de um fracasso administrativo permanente. Ele nos assegura mudar. Mudar e tentar de
novo, tantas vezes quantas forem necessárias,
sem a derrocada das Instituições e sem ficar assistindo, impotentes e incapazes, os mandos e desmandos do Poder Executivo, esperando o tempo
passar até que se escoe o mandato presidencial.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, aqui
estamos nesta tribuna para conclamar a todos
no sentido de agitarmos a bandeira das reformas
e das transformações institucionais que incluam,
necessariamente, o Parlamentarismo, como única forma de podermos assumir, perante a Nação,
o compromisso de promover as mudanças, as
reformas e as transformações que o povo quer
e nos impõe.
Disse.

O Sr. José Genoino - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOINO (PT-SP. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, recebemos, no dia 24, um comunicado oficial da Mesa, assinado pelo Presidente
da Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães,
convocando eleições para a Mesa da Constituinte,
a realizar-se hoje às 15:00 h. São 15:25 h, e eu
formulo uma questão de ordem a V. Ex' para
saber se teremos eleição da Mesa hoje e qual
o horário? Pois já são 15 horas e 25 minutos,
ainda não há cédulas para votação, ainda não
foi aberto o processo de eleição.
Portanto, formulo a questão de ordem, indagando de V. Ex' sobre a eleição da Mesa, se será
hoje e em que horário.

O SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá)
- Aeleição será realizada no dia de hoje, durante

Março de 1987

DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

esta sessão. E chamo a atenção do nobre Constituinte para o art. 2", § 2°, letra 1', que diz:

"..A eleição tem que ser iniciada com a
maioria absoluta dos constituintes...
pres~nça da

VISualmente, podemos constatar que não há
a presença da maioria absoluta dos constituintes.
Mas,ainda no dia de hoje, em havendo a presença
da maioria absoluta dos constituintes, será realizada a eleição para os cargos complementares
da Mesa, com exceção da Presidência, já eleita
por este Plenário.
O SR. JOSÉ GENOINO - Mas, Sr. Presidente, neste caso, cabe a V. Ex' acionar a campanhia, chamando os constituintes para que compareçam ao plenário, pois a eleição estava marcada
para as 15 horas. E há meios de convocá-los,
pois, pela comunicação oficial da Mesa, existe
mais de 400 constituintes na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)

- A sugestão do nobre Constituinte está acolhida
e será posta em prática.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte WaIdeck Ornélas.

o SR. WALDEC ORNÉLAS (PFL - BA)
- Sr. Presidente, Sr*e Srs. Constituintes:
ACapital Federal e esta Casa receberam a visita
de milhares de prefeitos que aqui vieram manifestar as suas expectativas em tomo do resultado
dos nossos trabalhos.
Não há dúvida de que a nova Carta Constitucional brasileira precisa ser a carta de alforria dos
nossos municípios. As condições do atual sistema
tributário fizeram com que este nível de governo
dependa fundamentalmente dos recursos transferidos pelos demais níveis,e não apenas das transferências constitucionais, de caráter obrigatório,
mas sobretudo da obtenção de recurso a fundo
perdido, que vieram se excasseando ao longo do
tempo, à medida em que se perpetuava a crise
econômica.
A busca de uma reforma tributária no País tem
sido, por isto mesmo, um tema constante, ao
longo dos últimos anos, assumindo agora, já no
pleno processo de elaboração da nova Carta, a
característica de pleitos sistemáticos e angustiados pela adoção de medidas emergenciais, que
envolve os municípios em geral, através de suas
múltiplas entidades representativas, e transborda
até mesmo para os estados-membro da Federação.
A situação é tal que, no nosso entendimento,
as distorções acumuladas ao longo do tempo implicam na insuficiênciada definição do novo sistema tríbutárío, a ser estabelecido por esta Constituinte. E preciso avançar mais e complementá-lo
com o saneamento do passivo dos nossos municípios.
Mas para que esta medida seja de ordem geral,
é preciso que atinja aquele tipo de dívida com
que está comprometida a maioria dos municípios
brasileiros, independentemente do seu porte, da
sua localização geográfica, do seu nívelde desenvolvimento ou do seu volume demográfico. Esta
é, sem dúvida, a dívida previdenciária.
Esta dívidatomou-se na verdade um grave problema, tanto para os municípios quanto para a
própria Previdência Social. Se é certo que os municípios, por sua causa, ficam inclusiveimpedidos
de recorrer ao sistema financeiro, mesmo para
fins sociais, como é o caso dos financiamentos
do ex-BNHe da CEF, por seu turno a Previdência

acumula créditos que se multiplicam a curto prazo, pela incidência de juros e correção monetária
em níveis alarmantes, reflexo de uma época de
inflação acentuada, administrando uma contacorrente que jamais será saldada.
Os municípios são, no entanto, os grandes prejudicados nessa situação, porque além de endividados, têm ainda de arcar com o ônus de prestar
assistência à saúde de seus munícipes, que na
verdade são segurados da Previdência Social, e
por ela deveriam estar sendo atendidos.
A Previdência, por outro lado, faz sucessivas
e infrutíferastentativas de parcelamentos, acordos
e outros mecanismos, a que recorrem apenas
municípios de maior porte e melhor nível de desenvolvimento, quando à vista da obtenção de
algum financiamento, para receber o certificado
de regularidade, rompendo em seguida o compromisso, muito menos por falta de boa vontade
dos administradores municipais, mas por absoluta e rigorosa insuficiência de meios com que
honrar tais compromissos. Dai que a Previdência,
ainda recentemente, através do Decreto n°
93.449, arvorou-se o direito de retenção de parcelas do próprio FPM, uma medida extrema que,
se aplicada, prejudicaria ainda mais e de forma
indiscriminada a toda a população.
Nesse sentido, cabe à Constituinte, cabe a nós
constituintes, com a colaboração dos prefeitos
e das entídades municipalistas, encontrar a fórmula e a forma capaz de romper com este círculo
vicioso.
Neste sentido, ao entrar em vigor o Regimento
interno da Assembléia Nacional Constituinte, com
fundamento no seu art. 14, § 2°, encaminhei à
Mesa sugestão de que, mediante disposição transitória da nova Carta, seja anistiada a dívidaprevidenciária dos municípios brasileiros, dando-se,
dessa forma, um passo de fundamental importãncia para recompor o equilíbrio das finanças
públicas municipais.
Nesta proposta, e para evitar que a medida assuma caráter paternalista, prevê-se a perda do
benefício caso haja negligência nos recolhimentos, nos próximos 5 (cinco) anos, a contar da
vigência da nova Carta - que trará certamente
não apenas uma redistribuição vertical da renda
pública entre as três esferas de governo, criando
assim condições efetivas para esse recolhimento,
mas também, sob pena de ser incompleta, uma
componente horizontal, representada pela redistribuição inter-regional, para beneficiar diferenciadamente os municípios das regiões menos desenvolvidas.
De todo modo, estamos propondo a dispensa
da parcela de contribuição patronal, uma proposta da União dos Prefeitos da Bahia, que ora
subscrevo, circunscrevendo-a a esse mesmo período.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: não podemos
nos furtar a este esforço, nem deixar de corresponder à expectativa das nossas bases políticas:
vamos resgatar a autonomia dos municípios!
Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Seixas.
O SR. NELSON SEIXAS (PDT - SP. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Constituintes,
"Dominando a tecnologia, o que só se consegue fazendo, teremos sempre condição de
importar o que nos interessa na hora em
que for necessário. Sem dominar a tecnologia ficaremos sempre sujeitos a importar
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o que nos quiserem vender na hora que isso
lhes interessar."
Estas palavras foram retiradas do artigo "O Desafio Brasileiro" do Informe a ABICOMP, n° lO,
que gostaria fosse publicado como parte integrante do meu discurso, Sr. Presidente.
O articulista enfoca um problema cruciante da
economia brasileira, que como a mundial, passa
por um estágio de desenvolvimento muito rápido.
Não podemos ficar à mercê de tecnologia importada para organizar o desenvolvimento da nossa
economia interna. Isso custa caro aos cofres já
extenuados do Estado brasileiro;
Dentro das necessidades que temos no contexto do nosso desenvolvimento está a área da
computação e, na nova ordem mundial, neste
momento o Brasil está buscando atingir uma posição de destaq ••e dentro deste cenário.
Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia
o ano de 1986 terminou com mais de 300 empresas nacionais, produzindo bens de informática,
com um crescimento anual em tomo de 30%
e 30 mil empregos diretos.
Se levarmos em conta que os empregos são
técnicos e oferecidos à classe média e uma política que vise o aumento da classe média interessa
muito ao Brasilde hoje, onde ainda temos problemas como desnutrição e faltade estímulo cultural,
mais ênfase precisamos dar ao assunto.
Ao adotarmos a computação integral no sistema brasileiroestaremos nos integrando ao desenvolvimento junto com outras nações do mundo
que já a adotaram e obtiveram bons resultados
com a medida.
Valeressaltar, Sr. Presidente, que os dispêndios
com essa sistemática de trabalho deverão ser encarados com gastos de investimentos e não como
consumo, uma vez que a agilização dos trabalhos
fará com que as soluções dos problemas sejam
mais rápidos, uniformizados e menos custosos
como bem fmal.
Dizo refrão popular "o barato sai caro" e assim,
comodamente, temos agido copiando e importando know-how deixando as nações ricas mais
ricas ainda.
Sr. Presidente, SI"' e Srs. Constituintes, sou a
favor que se façam consórcios entre empresas
nacionais, ou entre países sul-americanos, como
é o caso do primeiro computador de quinta geração que está sendo desenvolvido no Brasil, em
conjunto com universidades e institutos de pesquisas da Argentina e ficará pronto em 1988; do
projeto ethos (estação de trabalho heurística
orientada) para o software, também desenvolvido junto com o Pais irmão.
Precisamos dar apoio às empresas que estão
desenvolvendo seus projetos na área da informática, na área de computadorização de seus métodos_ de trabalho e principalmente apoio àquelas
empresas que trabalham em projetos novos de
máquinas modernas mais eficazes.
Tomo conhecimento que a Empresa Cobra do
Brasil desenvolve um sistema operacional designado pela sigla SOX, como padrão de uso nacional.
Procurarei tomar conhecimento dessa iniciativa
para apoiá-Ia, assim como a outras dessa natureza.
Era o que tinha a dizer.
DOCaMENTO A OOE SE REFERE O SR.
NELSONSEIXAS EM SEUDISCURSO:
O DESAFIOBRASILEIRO
O grande desafio que a Nação enfrenta neste
finalde século XXé prover níveisadequados rníní-
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pregos de classe média no Brasile utilizaçãoplena
mos de alimentação, saúde, educação, habitação
de técnicos altamente qualificados.
e dos demais serviços para cerca de 150 milhões
A importação do UNIX-AlT, além de desnede brasileiros.E o que isto tem a vercom a adoção
do SOx, um sitema operacional UNIX - "Iike" cessária do ponto de vista estratégico, implica
pagamento de royalties que vão remunerar emdesenvolvido pela cobra, como padrão nacional?
presas/profissionais no exterior por um trabalho
Vejamos.
que pode ser feito aqui remunerando empresas/
A compatibilização deste desafio com a opção
democrática por uma via basicamente capitalista profissionais brasileiros.
Dominando a tecnologia, o que só se consegue
de modo de produção passa necessariamente por
fazendo,teremos sempre condições de importar
mecanismos de redistribuição da renda ao longo
o que nos interessa na hora em que for necessário.
da próxima década, tanto interinamente no País
Sem dominar a tecnologia ficaremos sempre
como externamente nas nossas relações com as
sujeitos a importar o que nos quiserem vender
demais nações.
na hora em que isso lhes interessar. E aí está
Estes mecanismos de redistribuição da renda
a carta do Sr. Qayton Yeutter, proibindo a AlT
apresentarão necessariamente atritos econômicos, políticos e sociais entre todos os envolvidos, de licenciar o seu sistema para o Brasil, mais
uma vez tendo um papel didático: como temos
tanto interna como externamente, tais como os
atritos que estamos presenciando particularmen- o SOX podemos decidir por nossa própria conta
o que mais nos interessa neste caso.
te neste fmal de ano.
No estabelecimento da nova ordem mundial,
No plano interno não há muitas formas de lubripaíses
desenvolvidos, que a preconizam, têm
ficar estes mecanismos, diminuindo os atritos, a
não ser pela introdução de modificações estrutu- grande interesse na industrialização dos países
em desenvolvimento com tecnologia importada,
rais que ampliem a classe média brasileira.Estas
modificações estruturais estão necessariamente de tal modo que eles possam consubstanciar
associadas à realização no Brasil de atividades mais facilmente o avanço da sua caracterização
que correspondam a empregos de classe média. como sociedades pós-industriais, criando e exportando para o resto do mundo a "inteligência"
Os empregos de técnicos qualificados no pro- para a produção.
cesso de capacitação tecnológica são empregos
Neste momento o Brasil reivindica, legttímade classe média e uma política que vise objetiva- mente em função do nosso território, da nossa
mente à ampliação da oferta destes empregos
IJ<?pulação e do estágio de desenvolvimento inno Brasil estará ampliando a classe média brasi- dustrial atingido, uma nova posição no cenário
leira e nosso mercado consumidor interno. Cum- mundial.
pre observar que não são poucos empregos que
A nossa autonomia como nação e o nosso poindicamos aqui, mas na realidade a negocição
der de reivindicação dentro do bloco ocidental
nesta área representa a negociação da maioria dependerão cada vez mais da efetiva utilização
dos empregos técnicos qualificados neste final de uma "inteligência" para produção brasileira
de século xx, e é esta negociação que estamos
mos meios de produção brasileiros e, em partiacompanhando no contencioso Brasil- Estados cular, da efetiva utilização de uma tecnologia geUnidos na esfera Informática - GAlT.
nuinamente brasileira, aqui criada -e voltada para
No plano externo não há muitas formas de evi- as nossas necessidades.
tar que este atrito leve a uma paralísaçâo/ímpasse
Atecnologia estrangeira terá que ser usada em
desfavorável para nós a não ser pela construção alguns casos como ponto de partida, mas na nosde a1temativas técnicas que façam os nossos par- sa tentativa de dominá-Ia devemos encontrar o
ceiros internacionais verque a nossa dependência nosso próprio caminho, e quanto mais cedo menão é absoluta e conseqiJentemente, pelos me- lhor!
nos, tornar descabidas e ineficazes as pressões
Ivan da Costa Marques, Presidente da Cobra
politicas que fazem sobre nossa própria legisla- Computadores.
ção.
No caso da adoção do SOX como padrão naAPUQUE NAINFORMÁTICA
cional podemos contemplar grandes vantagens
para o Brasil em ambos os planos, intemo e externo. conforme elaborado acima. A adoção não
A exemplo do ocorrido em 1986, as pessoas
impedirá que importemos, quando julgarmos jurídicas poderão deduzir 1% (um por cento) do
conveniente, aplícativos e até utilitários do amseu imposto de renda devido em 1987, desde
biente UNIX-AlT, por exemplo. Estaremos, no
que apliquem diretamente, até o vencimento da
entanto, fazendo com que haja sempre a partici- cota única ou da última cota do imposto, igual
pação de profissionais brasileiros nestas impor- importância em ações novas de empresas de intações porque não haverá de onde comprar ou
formática, que tiveram seus Planos Anuais de Catrazer códigos objetos para ambiente SOX, uma
pitalização(PAC) aprovados pelo Conselho Naciovez que se trata de implementação e projeto ge- nal de Informática e i\utomação (Conin). As emnuinamente nacional, além de dominarmos compresas miadas à Abicomp que poderão se valer
pletamente esta alternativa técnica.
do incentivo estabelecido no artigo 21 .da Lei n°
7.232/84, regulamentado pelo Decreto n"
Por fim temos além disto todas as vantagens
gerais do País adotar um padrão, adotando o SOX 92.181/85 são as seguintes:
ou um outro padrão autenticamente nacional. Pa- 1. Cobra SA (Rio de Janeiro)
ra decidir entre diversos nacionais candidatos a Categoria: grande porte
padrão, então critérios técnicos específicos po- Tipo de emissão: particular
2. Digiponto SA (Rio de Janeiro)
dem ser usados.
Categoria: grande porte
Ao desenvolver o SOX a Cobra cumpre uma
Tipo de emissão: particular
função de empresa governamental e cumpre um
3. Digitei SA (Rio Grande do Sul)
dos principais objetivos da Política Nacional de
Categoria: grande porte
Informática que é o de alcançar capacitação nacional nas tecnologias de informação. O SOX é Tipo de emissão: particular
um exemplo muito didático na implementação 4. Edisa S.A.(Rio Grande do Sul)
da PolíticaNacional de Informática.Seu desenvol- Categoria: grande porte
vimento implicou criação e manutenção de em- Tipo de emissão: pública
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5 F1exidisc (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
6.ltau tec SA. (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
7. LZ Equipamentos Eletrônicos S.A. (Rio de Janeiro)
Categoria: pequeno/médio porte
Tipo de emissão: pública
8. Multidigit Tecnologia SA (RioGrande do Sul)
Categoria: grande porte
TIpO de emissão: particular
9. Novadata SA (Brasília)
Categoria: pequeno/médio porte
Tipo de emissão: pública
10. Parks Informática S.A. (Rio Grande do Sul)
Categoria: pequeno/médio porte
Tipo de emissão: particular
11. PolyrnaxInformática S.A.(RioGrande do Sul)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
12. QuartzilInformática SA. (Minas Gerais)
Categoria: pequeno/médio porte
Tipo de emissão: particular
13. Scopus Tecnologia (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
14. SID Informática SA (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
15. Sistema 8.A. (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emisáo: particular
16.TDASA (São Paulo)
C&egoria:~andeporte

Tipo de emissão: particular
17.ltaú Componentes SA (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
18.Sisco SA (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: particular
19. Labo SA. (São Paulo)
Categoria: grande porte
Tipo de emissão: pública
20. Rhede Tecnologia SA. (Brasília)
Categoria: pequeno/médio porte
Tipo de emissão: particular
21. Troppus Informática SA (São Paulo)
Categoria: pequeno/médio porte
Tipo de emissão: particular

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PMDB-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs,
Constituintés:
Os trabalhadores dos Bancos, há mais de um
mês, levaram a advertência aos banqueiros de
que entrariam em greve a partir do último dia
24. A greve começou, os Bancos estão fechados,
o comércio e a indústria necessitando de dinheiro
para pagarem os trabalhadores neste finaldo mês,
até agora, nenhuma providênciafoitomada e uma
reunião, a segunda, foi marcada para a próxima
terça-feira.
A situação dos juros está alarmando todo o
País. A cidade de Petrolina, em Pernambuco, levantou-se contra as altas taxas de juros cobrados
para a agricultura, no início deste mês. O comércio e a indústria paralisaram suas atividades,inclusive os trabalhadores e pequenos proprietários
de terra, em protesto contra essas taxas de juros
extorsivas, e, mesmo assim, nenhuma providên-
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cia foi tomada. Hoje, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, todo o interior de Pemambuco parou, o
comércio, a indústria, até a pequena bodega de
ponta de rua fechou as portas.
Quero, aqui, trazer o meu apoio e a minha solidariedade ao comércio e à indústria de Pemambuco. Ao mesmo tempo, quero pedir ao Sr. Ministro da Fazenda, Dílson Funaro, que não venha
à televisão, no "Bom-dia Brasil", com o mesmo
linguajar do ex-Ministro DelfimNetto, um linguajar
que o homem, o agricultor, o trabalhador, o comerciante, o sacrificado homem do interior não
entende, dizendo que não está havendo recessão,
que os juros não estão fechando o comércio e
a indústria, que a situação do País não é uma
situação caótica, que a moratória unilateral foi
correta. Queremos providências, queremos que
o Govemo, os seus Ministros e essa Aliança que
aí está respondam ao povo brasileiro sobre essa
crise.
Este é o nosso protesto e o nosso apoio ao
comércio e à indústria de Pemambuco, que fecharam suas portas Não é possível continuarmos
nessa situação. Temos que ter coragem e mostrar
a real situação do País. Temos que ter coragem
e procurarmos uma saída, e não ficarmos escondendo sob uma cortina os reais problemas do
País. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres.
O SR. GERSON PERES (PDS-PA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes:
Os Prefeitos do Brasil estiveram aqui em Brasília, na esperança de obter do Presidente da República uma medida emergencial. Estão regressando com essa esperança. Já estiveram aqui uma
vez, foram manipulados pelos grupos políticos
interessados em tê-los em tomo de si, voltaram
para os seus Estados e não obtiveram os recursos
adequados para suprir as necessidades da Administração Municipal.
Voltaram a Brasília e, agora, comandados pelo
Govemador de São Paulo, foram ao Presidente
Samey. Nós estivemos lá, ouvindo o Presidente.
Fez Sua Excelência novas promessas de mandar
estudar a medida emergencial, e não deu prazo.
Quando os Prefeitos iam saindo, o Govemador
Orestes Quércia pegou o microfone, os chamou
e disse: "O prazo deve ser entre 30 a 60 dias".
Nós vamos esperar. Fosse este um país/sério,
onde os tribunais tivessem a iniciativa, através dos
Procuradores, de fazer cumprir a Constituição,
Prefeito não precisaria estar aqui em Brasília, de
pires nas mãos, humilhando-se para pedir esmola
ao Poder Central. O Govemo Central manipula
o recurso da própria prefeitura. Vejamos um, para
não citar outros, inseridos no texto da Constituição.
Art. 26, da Emenda na 17, que reza:
"A União distribuirá aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípiose aos Territórios:
1 - sessenta por cento da arrecadação do
Imposto sobre Lubrificantes e Combustiveis
Líquidos ou Gasosos mencionados no item
VII do art. 21, bem como dos adicionais e
demais gravames federais incidentes sobre
os referidos produtos."
Há mais de um ano o Govemo Federal não
dá um tostão dos milhões de cruzados arrecadados para os municípios brasileiros, provenientes desta imposição constitucional.

Vejam bem V. Ex's o que diz a Constituição,
com referência a este imposto.
a) nos casos dos itens I e U, proporcional
à superficie, população, produção e consumo, adicionando-se, quando couber, no tocante ao item 11, quota compensatória da área
imundada pelos reservatórios;
Há um critério estabelecido para a distribuição:
todos os municípios teriam parte substancial de
recursos provenientes desse imposto que o Govemo Federal não paga ás unidades municipais.
Se se quer construir uma democracia espoliando os municípios, como vem fazendo a União,
não teremos êxito em hipótese alguma, porque
os municípios estão cada vez mais descapitalizados, pelo desdobramento das medidas que o
Govemo Federal toma sobre os impostos que
são cobrados de uma só vez, sobre as matériasprimas, e destinadas aos municípios. O Govemo
Federal desdobra-se para poder centralizar os recursos em suas mãos e trazer os governantes
municipais sob o tacão do seu bastão, das suas
diretrizes, das suas determinações. Os prefeitos
dos municípios deverão, em vez de fazer esses
tipos de movimentos que pouco ou nada resultam, ir ao Supremo Tribunal Federal exigiro cumprimento da Constituição e obrigar que o Governo
Federal lhes pague o que lhes deve, sob pena
de que os recursos provenientes desses tributos
sejam bloqueados por medida judicial.Esta é que
seria a providência da Frente Municipalista, da
Associação Brasileira dos Municípios e de outras
entidades, em vez de perder tempo em ouvir discursos e mais discursos durante um dia inteiro,
ouvir choradeiras e mais choradeiras e, depois,
bater palmas ao presidente e voltar para casa de
bolso vazio,de sacola vazia e chegar ao seu município mais pobre do que quando embarcou para
vir pedir dinheiro em Brasília.
Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Orlando Pacheco.
O SR. ORLANDO PACHECO (PFL - Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:
"ASoberania da Constituinte"
Um acontecimento singular de nossa vida política é a Assembléia Nacional Constituinte. Se não
se pode minimizar sua importância, não se deve
contudo nela depositar esperanças excessivas.
Mesmo porque o problema fundamental não está
numa Constituição mas nos cidadãos que vão
cumpri-Ia. Se os cidadãos forem homens de responsabilidade, teremos uma Constituição plena
e satisfatória; doutra sorte, todas as Constituições
nenhuma valiateriam. Asoberania de uma Constituição é feita pelos que a fazem, vivem e cumpremo
Por outro lado, não se deve absolutizar suas
prerrogativas, a ponto de atribuir-lhe poderes soberanos, sem qualquer limitação. Como se a soberania da Constituinte fosse a chave para a solução das dificuldades por que atravessa o nosso
País e pudesse ela sobrepor-se a todos os princípios e valores religiosos e éticos.
Disse Jacques Maritain, mestre da filosofia política, que em sentido próprio soberania pode significar duas coisas: "Um direito a independência
suprema e ao supremo poder" ou "um direito
a uma independência e a um poder que, em sua
própria esfera, são supremos de modo absoluto
ou tianscendente".
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E notava que nessas acepções nenhum poder
terreno é soberano: "Na esfera política, e com
relação aos homens ou às instituições encarregadas de guiar os povos para o seu destino terreno
não há uso algum válido para o conceito da soberania. E isso, porque em última análise nenhum
poder terreno é.a imagem de Deus e o representante de Deus. E ele a própria fonte da autoridade
na qual o povo investe esses homens ou essas
instituições, mas nem por isso são eles vigários
de Deus. São vigários do povo e, nessa qualidade,
não podem ser separados do povo por qualquer
atributo essencial superior".
Com sobeja razão se deve dizer, com o grande
pensador cristão, que "não existe soberano nem
senhor absoluto em uma democracia".
Democracia é a liberdade plena de um povo,
um povo que pensa livre,que trabalha, que constrói, para a grandeza comum de um país. Na democracia não existe egoísmo, interesse próprio,
não existe opressão nem escravidão de quem
quer que seja, mas reciprocidade no trabalho, na
fraternidade e na hospitalidade. Por outro lado,
dizemos que democracia não é sinônimo de anarquia como muitos brasileiros fazem: a greve desordeira, a retenção do produto, o monopólio econômico, o abuso do poder.
Os brasileiros precisam apreender a vivera democracia, sob pena de perderem a liberdade, a
autonomia, que pretendem, ter. Portanto, democracia é a liberdade de construir uma sociedade
sólida para a felicidade de todos.
No entanto, é legítimo o emprego desse vocábulo para qualificar o poder constituinte, se por
soberania se entende plena autonomia. Enquanto
o corpo político, uma assembléia constituinte goza, sem dúvida, de liberdade para redigir a Carta
Magna de um país. Autonomia relativamente suprema, enquanto a Constituinte é independente
em relação a outros órgãos de autoridade da sociedade política, como o Poder Executivo, para
cumprir sua missão.
A autonomia de uma constituinte, se é plena,
não é, contudo, absoluta. Há, anteriormente a ela,
o povo, que lhe delega o poder, e, anteriormente
ao povo e acima dele, Deus. E como disse José
Freire Falcão: "Não há soberania em Constituinte
sem a democracia plena".
Se os Constituintes possuem o poder de legislar
é porque participam do direito do povo, que é
participação do direitode Deus. Não são eles independentes do povo. A ele devem prestar contas
de sua atuação e de seu voto. Somente Deus
não precisa prestar contas a ninguém.
Daí por que a soberania da Constituinte estar
acima da consciência religiosa e ética de um povo.
Em nosso País, cuja população é em sua quase
totalidade cristã, não pode colocar-se contrária
à consciência cristã de sua gente. Os Constituintes
devem exercer a função que receberam do povo
em união com ele, respeitando-Ihes as convicções
e sendo fiéis ao seu mundo cultural, cujo componente essencial é a fé cristã.
Não podem também colocar-se acima da lei
natural, participação da lei etema, fonte dos mais
fundamentais deveres e direitos. Não podem, por
isso, desconhecer os direitos de Deus e os direitos
do homem, nem os imperativos da lei moral. Disse J. F. Falcão: "A Igreja Católica não espera da
Constituinte, que imponha aos cidadãos brasileiros o credo católico, e menos ainda, que considere a Religião Católica a religião oficial do Estado, malgrado ser o catolicismo a religião da grande maioria do povo brasileiro. Nem pede para
ela privilégios em detrimento das outras confissões religiosas". O mesmo dizemos nós, os Evangélicos.
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Mas tem o direito de exigir que a nova Carta
Magna de nosso País respeite as exigências cristãs
de uma ordem constitucional, mesmo porque essas exigências são a expressão da Lei Natural
e se fundam na dignidade da pessoa humana.
Espera que os seus filhos, coerentes com a
sua fé, tenham o poder de proclamá-Ia e defendê-Ia na redação da nova Constituição, para que
sejam consagrados por ela os princípios e valores
cristãos.
O trágico de nosso tempo é a ousadia do mal
e a timidez do bem. Em nome do pluralismo
da sociedade assiste-se passivamente a destruição desses princípios e desses valores, sem qualquer respeito à consciência religiosa e moral de
um povo.
Obrigado. (Muito bem! Palmas.)

o

SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Soyer.
O SR. LUIZ SOYER (PMDB-GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Estivemos no final da semana próxima passada
vié\iando pelo interior de Goiás, e notamos, em
todos os recantos que percorremos, que a grita
é geral. Todas as dificuldades que sentimos, que
ouvimos de nossos companheiros, principalemnte os companheiros do PMDB,referem-se à questão das altas taxas de juros. Nós, do PMDB, estamos sendo cobrados a todo instante. Alegam os
nossos companheiros de partido: se o Ministro
da Fazenda é do PMDB, se a área econômica
está com o PMDB, se o Presidente da República
também é do PMDB, por que não se toma, realmente, uma medida com profundidade suficiente
para reverter esta ciranda fmanceira a que estamos assistindo. Dizem que essas taxas de juros
estão levando todos à falência, e é uma verdade.
Nós, do PMDB,ouvimos essas reclamações e ficamos realmente em dificuldade, e por sermos elementos do Govemo, não é razão suficiente para
calarmos neste instante. Por isto aqui estamos
para dizer que no interior de Goiás inúmeras e
inúmeras pequenas, médias e micro empresas
estão em situação dificilima, sem fazer nenhum
exagero, sem nenhum sensacionalismo. A verdade, é bom que se diga, é que há bons chefes
de família, bons comerciantes, trabalhadores, honestos, mas que estão uns fugindo, outros até
à beira da loucura, para não dizer de alguns casos
de suicídios acontecidos no interior de Goiás, e
mesmo na Capital, devido à situação em que nos
encontramos.
Aqui está o alerta de um cidadão. Ninguém
gosta mais do PMDB do que eu. Mas nós todos
temos a responsabilidade de não calarmos diante
dessa situação, mesmo participando do Governo,
Nós pedimos, nós exigimos, nós solicitamos ao
Presidente Samey, que já tomou inúmeras medidas corajosas no campo institucional, que no
campo da dívida extema tomou uma medida
que foi aplaudida pela Nação inteira, uma medida
eficaz, uma medida urgente, uma medida profunda. Tenho certeza absoluta, inarredável e inabalável de que toda medida que o Presidente Samey
tomar no campo econômíco deve ser no sentido
de realmente baixar essas taxas de juros. Temos
a certeza de que as taxas de juros, hoje, não são
a causa da inflação, mas a conseqúência dela.
É necessário, para darmos uma resposta ao nosso
povo do Estado e do interior do Brasil, esta solicitação que fazemos Sr. Presidente. É isso que pedimos, companheiros Constituintes. Não estamos
pedindo nada de mais. Estamos exigindo isso
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para cumprir o compromisso que assumimos nas
praças públicas: coragem nas decísões, energia
nas decísõs, profundeza nas decisões, e, antes
de tudo, urgência nestas providências, antes que
seja tarde, antes que a banqueirada tome conta
e faça deste Brasil um caldeirão efervescente a
arrebentar as suas tampas, o que não está muito
longe. Muito obrigado!

des de 7 de março a 12 de abril de 1987, 2'
Viagem dos Poetas ao Brasil."
Sr. Presidente, meu discurso não é contra a
reforma agrária nem contra a cantoria, mas sobre
a maneira de expor a reforma agrária através da
cantoria. Abrindo-se a pagína, imediatamente se
toma conhecimento de que se trata de um Iivreto
sobre a reforma agrária:

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sólon
Borges dos Reis.

"AReforma Agrária é o maior projeto político-social que já surgiu no Brasil em toda
a sua história. Nela está depositada toda a
esperança de redenção dessa massa cativa
que reclama, faz séculos, a sua terra.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
A visita desejada e honrosa do Presidente da
República Portuguesa ao Congresso Nacional, esta manhã, ensejou a esta Casa um dos pontos
mais altos da sua vida histórica. Realmente, o
que ocorreu aqui, hoje, foi uma definição de princípios daqueles que, representando a Câmara ou
falando pelo Senado, e ainda o visitante, na sua
palavra autorizada de quem viveu e sofreu na luta
pelos princípios que o inspiraram sempre, enalteceram como valor primacial da vida pública e
da vida particular a liberdade.
A sessão desta manhã, Sr. Presidente e Srs,
Constituintes, ficará nos Anais da Assembléia Nacional Constituinte, porque aconteceu no Congresso Nacional e os constituintes são os próprios
integrantes do Congresso Nacional, como uma
defmição histórica de que, acima de quaisquer
outras reivindicações, de qualquer sentido, prevalecerá sempre o ideal humano pela liberdade e
que nenhuma medida se justificará se acaso suprimir-se no homem o anseio insopitável, natural
e irrefreável da liberdade.
Foi uma sessão de glorificação do princípio
da liberdade humana, na voz do representante
da Câmara dos Deputados, o Constituinte Femando Gasparian, e a liberdade encontrou um hino
de glorificação e de defesa que, realmente, dignifica a representação, o representante e a Casa
representada; como na voz do senador que interpretou o pensamento do Senado, a liberdade prevaleceu em todo o espírito e a letra do discurso;
e a esses dois pronunciamentos de glorificação
da liberdade chegou a palavra inconteste de um
presidente que abriu seu caminho no exílio, na
luta, na prisão, na clandestinidade, o Presidente
Mário Soares, a voz mais autorizada para levar
a qualquer plenário de representação popular, em
qualquer cenário, a glorificação da liberdade humana.
Entendo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
que este foi um ponto alto na vida do Legislativo
do Brasil, porque, acima de qualquer outro propósito, elevou-se o maior valor que justifica a existência humana: o valor da liberdade
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cardoso Alves.
O SR. CARDOSO ALVES (PMDB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes:
Hoje, pela manhã, tive a satisfação de comparecer à Universidade de Brasílía, para, juntamente
com os nobres Constituintes Vicente Bogo, Plínio
Arruda Sampaio, Fernando Santana e Arnaury
MUller, debatermos sobre a reforma agrária, guardarmos e gravarmos ali os nossos depoimentos.
Durante o debate foi-nos oferecido um pequenino
almanaque intitulado "Como o Povo Participa da
Cantoria - 12.000 Km de cantorias, em 23 cida-

Milhões de bóias-frias que hoje vivem na
miséria ...".

E por ai vai na mais deslavada demagogia.
Abrindo-se logo na segunda página, encontrase um singular período: "É a cultura popular nordestina que vai visitar o Brasil, essa terra estranha
que lhe vira as costas..." Logo para um paulista
que vive na maior cidade nordestina do Brasil,
que é São Paulo. E continua neste mesmo naipe
para dizer: "O Ministério da Reforma Agrária pede
aos poetas populares que espalhem pelo Pais em
versos a boa nova da Terra Prometida..." Em seguida, eles tratam de criticar o resto do País, especialmente quanto ao direito do povo à terra, da
grilagem, do latifúndio, dos bóias-frias, a violência
no campo, etc. Depois, então, passam a explicar
o que é mote, o que é glosa, falando em mote
de dez sílabas e mote de sete sílabas, e exemplificando.
Está aqui uma mote de sete sílabas: "Só deixo
o meu Cariri no último pau-de-arara". Em seguida, dizem como é glosa: ..... o patrão que me
explora e arranca os olhos da cara é o mesmo
da Guanabara e o Deus de lá ~ o daqui. Só deixo
o meu Cariri no último pau-de-arara.
"Explicam, também, através de uma glosa e
de uma mote de decassílabos. A mote é:
"Entregaram a terra aos estrangeiros e deixaram o povo sem roçado."
"Da terra se arrancava o pão-da-vida hoje o
povo não tem mais esse pão só tem lágrimas
nos olhos do povão que soluça sem terra e sem
comida nós queremos a terra repartida Deus a
fez não foi para o potentado porque a cana, a
fábrica e o gado esfomeam os pobres brasileiros.
Entregaram a terra aos estrangeiros e deixaram
o povo sem roçado.
E por ai vai...
Afinal, é dito que esta excursão de doze mil
quilômetros a 23 cidades composta de "n" cantores e poetas, com os quais eu me solidarizo. aos
quais eu presto a minha homenagem, é patrocinada pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério
da Reforma Agrária.
O Governo, neste Ministério, em vez de governar, de exercer a sua atividade na busca do bemcomum, agita a sociedade, atira uns contra os
outros, semeia a cizânia, o desacordo, a luta de
classes.
Falei sobre a reforma agrária na cantoria, mas
como quero chamar este meu discurso de "a
tesoura e a reforma agrária", desejo apresentar
a V. Ex'" uma tesoura extremamente leve, com
um corte extremamente agudo, e nenhum de V.
Ex'" que pegar esta tesoura poderá dizer do que
ela é feita, de que elemento se constitui, qual
a tecnologia que informa a fabricação dessa tesoura, qual a substância que a compõe, mas é
uma tesoura extremamente leve e que corta muito
bem, tem uma grande serventia e é feita de argila,
de terra, de cerâmica, feita no Japão.
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Pois bem, enquanto temos dinheiro para jogar
fora através da mais deslavada demagogia, jogando irmãos, uns contra os outros, enquanto temos
dinheiro para promover o desentendimento social, para criar no coração dos pobres dos nossos
irmãos um padrão de desejo que não poderemos
realizar tão cedo, o Japão aplica melhor as suas
economias e atinge tecnologia desta altura e desta
importância, fabricando uma tesoura de barro.
Enquanto isso, vamos ai promover a reforma
agrária demagogicamente como um slogan inconseqilentemente, como uma afírmação política
para semear a discórdia entre os brasileiros.
Esta é a diferença entre a demagogia do Ministério da Reforma Agrária e a tecnologia do Japão:
a reforma agrária do cordel e a tesoura de barro
feita pelos japoneses.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Palmas!)

Durante o discurso do Sr. Constituinte Cardoso
Alves o Sr. AmaJdo Faria de Sá, Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pejo Sr.
Presidente {jJysses Guimarães.

o SR. PAOLO MACARINI- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDNETE (Ulysses Guimarães)Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Macarini, para uma questão de ordem.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB - Se.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, o art. 34, § 2°, do Regimento
Interno, determina: O tempo de duração das sessões ordinárias será assim distribuuído:
1- a primeira hora destinar-se-á:

c)

aos oradores do pequeno expediente;

11- a partir da primeira hora, o tempo da
sessão será destinado a comunicações das
lideranças..."

o restante da reunião, a que chamaríamos de
Grande Expediente, destinado a pronunciamento
de matéria constitucional.
No entanto, o § 2° do art. 14, determina que
"até 30 dias da promulgação desta Resolução",
ou seja, até o dia 23 de abril próximo, os Constituintes poderão oferecer sugestões para a elaboração do Projeto da Constituição, as quais serão
encaminhadas pela Mesa às Comissões pertinentes.
Então, a questão de ordem, Sr. Presidente, reside no seguinte: após a primeira hora, isto é, esgotado o Pequeno Expediente, a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte conceda a palavra aos
Constituintes para apresentarem as suas sugestões. Esta prática valorizaria os trabalhos dos Srs.
Constituintes, possibilitando a divulgação, através
da A Voz do Brasil, e, também, o exame e a
avaliação pela imprensa credenciada, aqui, neste
Plenário.
Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A Me...reputa justa a ponderação de V. Ex", a
que sejeriem condições e oferecimento de sugestõe( embora já na elaboração do Regl?Rento se
tenha criado espaço de vinte minutos p~ uma
apresentação mais circunstanciada e mais fundamentada.
A Mesa ~\examinar a ponderação de V. Ex"
sobre a possibilidade que entende justa, e qual
o tempo disponível para que isso se faça, a fírn

de que não se comprometa, repito, o espaço de
vinte minutos aos oradores para uma apresentação, esta, sim, mais detalhada, mais fundamentada das sugestões que queiram enviar à Assembléia Nacional Constituinte.
A Mesa dará uma decisão concreta, depois de
examinar a possibilidade do encaixe da intercessão solicitada por V. Ex" (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Constituinte Moema
São Thiago. Após o pronunciamento de S. Ex"
será cuidado o assunto para o qual o Plenário
já está devidamente informado, o cumprimento
de um dispositivo fundamental do Regimento,
qual seja, a eleição da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. Desta constituição é que fluirão
os prazos para a efetiva elaboração do Projeto
de Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Concedo a palavra à nobre Constituinte Moema
São Thiago.
A SRA. MOEMA SÃO lHlAGO (PDT - CE.
Sr. Presidente, S~ e Sr<" Constituintes:
Gostaria de dar um testemunho: falar de uma
vivência que começou no exílio, na luta pela democracia e pela liberdade.
Portugal, após o 25 de abril, foi o exílio de muitos brasileiros que depois do golpe do Chile, em
1973, tiveram a Pátria-Mãe como refúgio.
Desde 1975, os exilados brasileiros em Portugual desenvolveram um intenso trabalho pela
Anistia e pela Democracia em nosso País. Os antifascistas portugueses e, sobretudo, companheiros do Partido Socialista Português, demonstraram uma solidariedade e irmandade grande para
com os exilados brasileiros.
A luta pela Anistia foi liderada pelo Comitê PróAnistia no Brasil, obtendo grandes vitórias, como
quatro moções aprovadas, por unanírmdade, pela
Assembléia da República Portuguesa em defesa
dos Direitos Humanos no Brasil e mais de cinco
rml assinaturas portuguesas a favor da luta pela
Anistia. Assinaturas de conceito internacional, como as do então Primeiro-Ministro Português Mário
Soares, do pranteado Primeiro-Ministro Olaf Palmer, da Suécia; e de Felipe Gonzáles, (do PSOE),
conseguimos quando do Congresso do PSP em
Lisboa em 1978.
Em outubro de 1978, o Governador Leonel Brizola chega exílado a Portugal e dá sua primeira
grande entrevista conjunta com o Governador Miguel Arraes, na sede do Comitê Pró-Anistia no
Brasil
A presença do Governador Brizola no exílio em
Portugal deu maior dimensão ao já existente relacionamento dos exilados brasileiros com o Partido
Socialista Português. Foi um salto de qualidade
na luta pela redemocratização no Brasil, na perspectiva da construção de um Partido Socialista.
Em junho de 1979, realizamos em Usboa o
Encontro dos Trabalhistas do Brasil com os Trabalhistas no EXI1io. Foi um compromisso com
a democracia. E deste Encontro que nasceu a
"Opção Socialista" do PDT. Desde então, o Tralhismo passaria a ser o "caminho brasileiro para
o Socialismo". O novo Trabalhismo do Encontro
de Usboa teve como meta a construção de uma
sociedade socialista em Democracia e em Líberdade.
A contrução, do Socialismo, a exemplo dos modelos europeus, é um sonho de muitos brasileiros,
que não pertence somente ao Governador Brizola
ou ao PDT, mas a muitos brasileiros que há anos
já militavam ou não no velho PSB. Coube, sim,
ao Governador Brizola e ao PDT o mérito do ressurgimento dessas idéias, através da proposta política do PDT, da credibilidade de um Governo
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popular que avançou neste sentido e de popularizar essas idéias na expressão "Socialismo Moreno".

A importância da vsita do Presidente Mário Soares não reside no reencontro de velhos companheiros de um passado de lutas. Mas, sim, sobretudo, no fortalecimento do ideário socialista e democrático. É para nós do PDT, também, uma
oportunidade política para consolidar a formação
de partido de massa, um verdadeiro Partido Socialista.
Mas é, sobretudo, a oportunidade de receber
um Companheiro de lutas e de trazer o nosso
agradecimento pela solidariedade com que os antifascistas portugueses nos acIheram.
E' ainda a oportunidade de reconhecer o quanto aprendemos com o processo Português.
Vivemos 6 (seis) anos de exílio em Portugal,
vivemos a Resolução dos Cravos. Acompanhamos a Constituição Portugesa.
Em Portugal exercemos, ao máximo, o Direito
de Cidadania. Lá, como cidadã casada com Português, tivemos a oportunidade de votar para Presidente da República Portuguesa. Direito este que,
até hoje, nunca exercemos em nosso País. Direito
este até hoje, negado à maioria do povo brasileiro!
Há 2 anos, recebemos o Primeiro-Ministro Mário Soares no Ceará. Foi um grande acontecimento político-afetivo para nós.
Mas, hoje, e minha emoção é maior, já não
somos uma exilada aprendendo com a Constituinte Portuguesa, com a nascente Democracia
lusitana.
Somos, agora, uma Deputada Constituinte na
nascente Democracia brasileira, que recebe em
seu País, no momento histórico da Constituinte,
um antifascita português um socialista democrático, uma das garantias da Democracia em Portugal e no Mundo.
E' com a certeza de que esta visita de amizade
não só reforçará os laços de amizade luso-brasileiros, mas, sobretudo, fortificará a consciência
Democrática no Brasil, que abraçamos, o compaheiro-Presidente Mário Soares, o povo Português
e os companheiros socialistas, no entendimento
de que a luta pela Democracia e pela Liberdade
não tem fronteiras e não tem época. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) A Mesa informa ao Plenário que, pela círcunstãncia de entendimentos que se a promovem para
a elaboração da chapa indispensável para a realização da eleição - esta consulta inclusive a Líderes - a sessão para a eleição da Mesa será realizada às 17 horas e 30 minutos, a fim de haver
o tempo necessário para as consultas e entendimentos para elaboração da chapa e também para
a impressão da mesma. A sessão prossegue.

Neste momento o Sr. Presidente Olysses
Guimarães deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pejo Sr.Ama/do Faria de Sá,
Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Em conseqüência às inscrições do pequeno
Expediente - em razão do período em que serão
realizadas as negociações com o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte e os demais líderes partidários - concedo a palavra ao nobre
Constituinte Adhemar de Barros Filho.
o SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PDT - SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:
Ocupo a tribuna para, em nome de PDT, protestar contra fatos graves que estão ocorrendo,
neste momento, em São Paulo, no âmbito interno
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do maior dos sindicatos brasileiros.Refiro-me explicitamenteao Sindicato dos Metalúrgicosdo Estado de São Paulo, que congrega dezenas de milhares de trabalhadores daquele setor, daquela
categoria, e que vai realizar, dentro de aproximadamente 60 dias, as suas eleições de renovação
na direção sindical.
Há poucos dias, numa das assembléias realizadas na Sede desse Sindicato, o confronto entre
as diversas facções de lutas chegou realmente
a um extermo grau de agressividade, levando alguns companheiros às vias de fato.
Entretanto, o ponto mais grave desse evento
não é o calor das circunstâncias, não é o desencontro, e sim, o que chamou a atenção, a presença da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
que lá compareceu para bloquear as instalações,
para fechar os diversos setores e serviço do Sindicato, e para impedir que os seus membros, os
trabalhadores sindicalizados daquela categoria tivessem acesso aos diversos setores do Sindicato,
e pudessem utilizar-se dos seus serviços num momento em que todos eles são indispensáveis ao
correto encaminhamento do processo sucessório.
Fazemos, como Parlamentar do PDT'e como
Constituinte, neste momento, um alerta aos nossos Companheiros contra essa ingerência abusiva
da Polícia Militar do meu Estado num evento absolutamente restrito à categoria dos metalúrgicos
de São Paulo, para que se afastem desse processo, porque os próprios metalúrgicos têm meios
e formas de manter o seu controle interno, de
administrar o processo da sucessão, e se evitar,
com isso, que as coisas, evidentemente, cheguem
a limites fora de controle.
A presença da Policia Militar mancha e atrapalha, mancha e cerceia, e traz de volta uma velha
figura do autoritarismo que julgávamos afastada
neste Governo democrático da Aliança Democrática, neste Govemo do PMDB. Consta que essa
ocorrência se deu por instância do Vice-Governador de São Paulo.
É por isto que esta denúncia aqui é feita com
restrições, com reservas, mas como um apelo
real e afetivo, em nome do nosso Partido, dos
nossos Companheiros de São Paulo, para que
este evento não mais ocorra e não venha, realmente, a manchar um dos Sindicatos que, realmente, é brilhante na constelação sindical de São
Paulo e que, por isto mesmo, deve continuar exclusivamente nas mãos dos membros da sua categoria, porque eles saberão, melhor do que qualquer outro, conduzir os seus trabalhos, construir
a nova presidência. Que os órgãos dirigentes e
aqueles que estão fora do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo não se envolvam,
não participem e deixem que seus companheiros
da situação e da oposição encontrem os caminhos regulares da sucessão com a mais inteira
liberdade.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre ConstituinteJosé
Mendonça de Morais.
O SR. JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS
(PMDB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:
Vwemos dias de crise em diversos setores da
nossa vida nacional. Greves se generalizam, algumas justas, outras não. O setor de produção agricola está temeroso quanto ao seu futuro, pois
não sabe quais os rumos desta políticade preços,
por causa da elevação exagerada das taxas de
juros cobradas no mercado.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, querem os
produtores um mercado livree a garantia de que
seu trabalho não será anulado pela política de
preços mínimos, tão discriminatória quanto incerta. Tudo por causa da política econômica desorientada que estamos vivendo hoje no Brasil.
Urge, portanto, que as coisas se acertem para
que o Brasil retome àquele desenvolvimento e
equilíbriosociais tão necessários para uma convivência e a implantação de um sistema democrático. Poderiam perguntar: "como retomar a esse sistema?"
Imagino, se o Banco do Brasil, por exemplo,
e os bancos estaduais baixassem suas taxas no
mercado, os outros bancos especuladores do
mercado financeiro não teriam outro caminho a
não ser baixar também as suas taxas de empréstimos.
A volta acelerada e descontrolada ao sistema
de poupança no Brasiltomou-se uma verdadeira
sangria nas atividades operosas no setor de produção e do nosso comércio. Se esta volta à poupança desenfreada for refreada, o dinheiro passará a ser o agente do desenvolvimento e do progresso, na área de produção nacional, financiando
o trabalho produtivo, e não fínancíando a ociosidade agiotária, verdadeira ilusão de uma riqueza
que não existerealmente. Esta prática monetarista
está incomodando os homens que trabalham e
produzem neste País,
O Sr. Ministro DílsonFunaro, que é uma pessoa
séria e correta, é atualmente o único responsável
pela política econômica do Governo, com o novo
direcionamento dado agora à SEPLAN. Pode, portanto, o Sr. MinistroDílson Funaro baixar normas
regulamentadoras dos juros imediatamente, sob
pena de caírmos numa quebradeira generalizada,
mormente nas pequenas e médias empresas, onde seus dirigentes estão vivendo dias cruciais para
sustentação dos seus negócios.
Os produtores rurais, que ainda estão sujeitos
a taxas de juros que variam de 15 a 28% ao
mês, cobradas nos negócios com bancos e agiotas particulares, estão ansiosos para que tenham
os seus negócios redirecionados num caminho
que os leve a ter uma lucratividade no seu trabalho.
Essa especulação altistalevao País a uma situação alarmante e até desesperadora Daí a necessidade de sua reversão urgente, ou, quem sabe
- e aí vai um apelo ao Sr. Ministro Dãson Funaro
- aplicar na agropecuária brasileira 50% dos dólares economizados com a moratória técnica e
temporária da dívida externa.
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, por que faço
tal afirmação? Porque algum destino deve ser dado a esses dolares que estamos economizando
na balança comercial de importação e exportação. Nada melhor para a economia brasileira do
que aplicarmos esses recursos em atividades que
nos dão devolução de recursos, para que possamos honrar, quem sabe, no futuro os nossos compromissos internacionais, com as dívidas interna
e externa.
Daí, portanto, Sr. Presidente, o meu apelo à
área econômica do Governo. Recursos estão faltando para a agropecuária, mas recursos existem.
O que está faltando é unicamente um direcionamento para a aplicação dos recursos que estão
sobrando na balança comercial, a fim de que possam ser realmente utilizadosdentro desta medida
que venha a favorecer a produção nacional.
Terminando as minhas considerações, Sr. Presidente, desejo que o Sr. Ministro Dílson Funaro
reanalise a posição das taxas de juros que estamos sofrendo no Brasil,para que assim possamos
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ter um reaquecimento da nossa economia, principalmente na área de produção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PMDB BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's Constituintes:
O País treme diante de um movimento social
que se configura, hoje, pela tensão das reivindicações traduzidas em paralisações em muitas
áreas.
A Bancada do meu Partidojá aprovou, e tenho
certeza que as Lideranças na Constituinte, na Câmara dos Deputados e no Senado, levarão ao
Presidente Sarney a vontade dessas Bancadas no
sentido de que seja enviada a esta Casa, em forma
de projeto de lei, para que a sociedade possa
conhecer, debater e modificar um plano econômico que, a um só tempo, compatibilizeo Governo com o seu Partido, o PMDB, e encaminhe
os graves problemas econômicos e sociais com
os quais a Nação se debate hoje.
Inúmeros sindicalitas,ligados ao nosso Partido,
estão envolvidos na greve dos bancários, a mais
importante, a central dessas greves - a mais
justa, indiscutivelmente, a justa greve dos bancários - e nosso Partido talvezdevesse estar mais
colado a esse movimento. No entanto, Sr. Presidente, ao invés de nos solidarizarmos com os
"sem terra", com os bancários, com o movimento
social, assistimos desta tribuna um dos mais conhecidos Deputados do PMDB por São Paulo,
Roberto Cardoso Alves, declarar que dois dos Mi·
nistérios do nosso Partido,os Ministério da Cultura
e da Reforma Agrária estão financiando a demagogia e a luta fratricida entre irmãos. E o crime
desses Ministérios foi ter patrocinado um movimento cultural, uma das poucas vezes em que
o Governo assumiu uma das formas de cultura
popular mais comoventes, que é a cultura do cordel, dos violeiros e, nesse instante, além de se
confrontar com a política do Partido com o programa do Partido, com setores do Governo do
Partido, esta representação conservadora do
PMDB, que nós sabíamos que era contra a Reforma Agrária,de repente se coloca também contra
a poesia, contra a beleza e contra a música,
Nós já sabíamos que o ilustre Deputado Cardoso Alvesera contra a reforma, mas não sabíamos
que era contra a poesia e contra a música ficamos sabendo disso hoje. E eu pergunto. Sr.
Presidente, Srs, Constituintes se não seria mais
justo que os Constituintes do nosso Partido estivessem aqui para cobrar do Governo como um
todo, uma ação mais concentrada na questão
da terra. O Ministério da Reforma Agrária não
tem cumprido sequer o seu plano de metas, por
falta de recursos. O Governo, corno um todo,
não está cumprindo o compromisso da Aliança
Demnocrática para fazer a Reforma Agrária, porque apenas um Ministério se envolve com essa
questão. E seria necessário que os Ministérios
da área econômica, que os Ministérios da área
social, todos eles, se envolvessem e colocassem
para funcionar um Conselho que se instalou, mas
que ainda não funcionou, da política de terra e
da política agrícola.
Precisamos, Sr. Presidente, fortalecer, ajudar
politicamente, iniciativascomo essa, iniciativa cultural, pequena, modesta, dos dois Ministérios. E
o que temos que fazer aqui não é investirmos
contra a poesia e contra a música, mas exigir
do Governo mais investimentos na ReformaAgrá.-;
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ria, ao assentamento efetivo, à transformação de
um projeto que é de salvação social, que talvez
não tenha a resposta econômica necessária imediata - não podemos nos iludir que a Reforma
Agráriapor si responderá pela questão de alimentos, pela questão econômica do campo - mas,
com certeza, responderá num primeiro instante,
pela grave questão social do campo.
Quero, portanto, registrar em meu nome e,
creio, em nome da maioria do meu Partido, o
PMDB, uma posição bem diversa daquela defendida, dessa investida, do ataque feito à reforma,
à poesia e à música, pelo Deputado Roberto Cardoso Alves.
Era o que eu tinha a dizer,Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Udice
da Mata.

A SRA. LÍDICE DA MATA (PC do B - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. presidente, Sras
e Srs. Constituintes:
Usarei o horário da Liderança do meu partido
para saudar, em nome do PC do B, a manifestação
das mulheres brasileiras que, de diversas partes
do País, hoje se concentram no Congresso Nacional, na tentativa de entregar esta Carta de reivindicações, resultantes do Encontro Nacional de Mulheres à Constituinte, a todos os Deputados Constituintes, desta Casa. Como não houve, e não haverá o horário da Liderança, faço na minha inscrição normal o registro de que as mulheres brasileiras hoje se pronunciam aqui nesta Casa, na
luta em defesa dos seus direitos. As mulheres
aqui, hoje, num ato público, num ato político,
procuram sensibilizar a consciência dos Constituintes, a necessidade de garantirmos, nesta
Constituição, o direito à creche, à estabilidade de
emprego, às mesmas oportunidade de trabalho,
à educação igualitária,à assistência integral à saúde da mulher.
Buscam as mulheres, hoje, organizadas pelo
Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres,
nesta Casa, pronunciar-se de forma decidida, no
sentido de conquistar a ampla maioria desta
Constituinte, no sentido de serem aceitas e apoiadas as proposições progressistas das mulheres
brasileiras que, em todo o País, buscam efetivamente no trabalho diário, na luta permanente, arrancar os grilhões de dois mil anos de discriminações e explorações.
É com este sentido, Sr. Presidente, que o partido Comunista do Brasil que acredita que esta
sociedade igualitária só será conquistada através
da sociedade socialista, se pronuncia hoje, dando
o seu abraço solidário às mulheres que aqui se
manifestam, buscando trazer as nossas reivindicações e as nossas lutas ao conhecimento dos
Srs. Constituintes. Neste momento, no Salão Verde, realiza-se esta manifestação das mulheres brasileiras, e peço aos diversos companheiros que
se dirijam àquele local para receberem, da Presidência do Conselho Nacional dos Direitosda Mulher, a carta de reivindicações que nós, mulheres,
buscaremos defender nesta Constituição. É certo
que, logo após, faremos uma manifestação mais
organizada com pronunciamentos no Salão Nobre, onde, anteriormente, previamos que se realizasse esta manifestação; porém, o local é pequeno, a ansiedade das mulheres que buscam assegurar os seus direitos é imensa e, assim ocupamos o Salão Verde com cartazes e faixas, para
expressar o nosso desejo de participar, politicamente, dessa Constituição. Rogamos aos companheiros que entendem isso como uma partici-

pação decidida das mulheres que buscam despertar sua consciência decidida das mulheres que
buscam despertar sua consciência e não esmolarem uma possibilidade de participação, que vejam essa manifestação com o respeito que precisamos dar à mulher dona-de-casa brasileira, à
mulher trabalhadora brasileira, à mulher comerciária brasileira, à mulher profissional liberal brasileiraque hoje busca, nas diversas greves, integrando-se aos movimentos, expressar as reivindicações mais sentidas de cada categoria. Nesse sentido, com a participação ativa das mulheres nos
diversos movimentos políticos - e hoje, aqui,
neste Congresso Constituinte -, marcando a
nossa presença, de Norte a Sul, com representantes de todos os Estados brasileiros, esperamos
sensibilizartodos os constituintes para se integrarem na nossa luta, entendendo que só com a
possibilidade de construírmos uma sociedade
igualitária, onde homens e mulheres tenham os
mesmos direitos, é que conseguiremos estabelecer uma sociedade mais feliz, mais digna para
os nosso fdhos e nossa pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte JovanniMasini.
O SR. JEOVANNI MASINI (PMDB - PR)Sr. Presidente, Sr's e Srs. Constituintes: há dias,
ocupamos esta tribuna com o propósito de estimular o debate quanto à via que devemos seguir,
no campo sócio-econômico, para superar a situação insatisfatória atual: se aquela do dirigismo
estatal irrefreado ou aquela da livreiniciativa combinada com o atendimento estatal às necessidades sociais. Dando prosseguimento a este objetivo, pretendemos abordar hoje, com a brevidade
que o tempo regimental impõe, a questão de nossa economia interna.
Eis aí um problema a enfrentar com clareza
e urgência, pois imensos são os sofrimentos que
as distorções do sistema econômico têm imposto
aos brasileiros. A omissão até aqui, se não pode
ser debitada ao sadismo, certamente revela muito
do cinismo com o qual a realidade brasileira tem
sido tratada.
Numa economia, como a nossa, em que o Estado tem presença gigantesca e os ônus de seu
insucesso são suportados por todos, faz-se necessário um levantamento exaustivoda atual situação
dos empreendimentos estatais, para que possamos avaliarseu desempenho, bem como os eventuais beneficios ou prejuízos que têm trazido à
Nação. A partir daí, teremos condição de melhor
redefinir as prioridades e limites da ação estatal.
Incrementando-a onde se faz necessária ao bemestar do povo e à prosperidade do País. Reduzindo-a nos casos em que se tem revelado um
entrave ao desenvolvimento nacional.
Neste sentido, voltamos a enfatizar a importância de uma definição de rumos quanto à centralização ou à liberalização da economia. Pode
uma economia centralizada dar conta da multiplicidade de problemas e demandas de uma nação
imensa e diversificada como a nossa? Deve o
Estado continuar se dando ao luxo de dispensar
os préstimos do investimento produtivo e da iniciativa individuale cooperativa? Pois é isto o que
vem ocorrendo, em conseqüência dos entraves
e limitações que atormentam todos aqueles que
desejam produzir automaticamente.
Ainda aqui, são esclarecedores os exemplos
que vêm do âmbito internacional. Os países do
chamado socialismo real começam a reconhecer
a necessidade de abrir suas economias à livre
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iniciativa, procurando, na emoção realizadora de
indivíduos e grupos de indivíduos empreendedores, o antídoto contra a apatia e o imobilismo
dos gestores burocráticos. Ao mesmo tempo, os
países desenvolvidos, entre eles os da Europa Ocidental, continuam a demonstrar a superioridade
- em eficiência e bem-estar - da economia
liberal combinada com a ação estatal no campo
social, frente à alternativa centralizadora da planificação onipotente.
Precisamos levar em conta tais experiências,
Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes, avaliando
com prudência e bom senso em que medida podem servir de exemplo a um país como o nosso.
De nossa parte, consideramos eloqüente o elenco
de fracassos que, no Brasil,a experiência histórica
tem debitado ao Estado Interventor, cartorial, distribuidor de privilégiose capitanias no campo econômico, acobertador de conchavos, fomentador
de monopólios e oligopólios públicos e privados,
inibidorde empreendimentos individuaise cooperativos.
Tudo isto dá muito o que pensar. Não estará
aí retratado o velho e carcomido preconceito da
incapacidade inata dos brasileiros? Por que então
não abrir aos cidadãos deste País reais oportunidades de participar mais e melhor da vida econômica? Por que continuar desprezando e bloqueando sua capacidade de empreender seu talento, sua disposição de assumir as responsabilidades e enfrentar os riscos da economia livre?
Está na hora de aliviaro Estado das atividades
em que sua ação é dispensável, permitindo que
os poderes públicos se concentrem em atender
às necessidades básicas da população e amparar
as massas, desvalidas de uma forma efetiva.Está
na hora de desacorrentar as mãos daqueles que
só querem investire produzir,apostando na multiplicidade das iniciativas como a melhor forma
de atender à multiplicidade das demandas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Com a palavra o nobre Constituinte Fernando
Santana.
O SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes:
Os dois últimos oradores que nos antecederam
nesta tribuna tiveram a oportunidade de falar sobre participação. Participação das mulheres na
elaboração da Carta, participação das forças produtivas, retirando a ação do Estado em muitas
áreas, como acaba de falar aqui o último orador.
É verdade que a sociedade brasileira, hoje, é
essencialmente participativa.Não só a sociedade,
mas esta Assembléia Nacional Constituinte que,
a nosso ver, é um corte transversal da sociedade
brasileira, deu demonstrações, desde o seu início,
de que todos querem participar, inclusive a célebre Comissão dos 70, que iria elaborar o projeto
constitucional foi enterrada pelo protesto generalizadode todos os Constituintes recém-eleitos que
consideravam aquela Comissão como sendo de
deputados de primeira classe, e os demais seriam
deputados de segunda. Desfez-se a idéia, foi enterrada a chamada Grande Comissão e, em lugar
dela, instituíram-se, através do Regimento Interno
que acabamos de aprovar, comissões que vão
abrigar todos os Constituintes, exclusive apenas
os membros efetivos da Mesa. Então, a participação está no espírito da Assembléia. É esta participação, também, que traz a esta Casa hoje, através da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,uma representação de
100 líderes sindicais de todos os Estados do Brasil.
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A participação que eles defendem é no sentido
de que a Reforma Agrária, medida tão amplamente discutida no Brasil, que é a nosso ver a
providência que terá o maior cunho social, hoje,
em nossa Pátria, porque é aquela que permitirá
empregar milhões de brasileiros. Esta Comissão
de cem líderes sindicais de todos os Estados do
Brasil,está aqui hoje e vaise apresentar na galeria,
para ter um contato direto com os lideres de
todos os partidos políticos e fazer sentir a essas
lideranças que.a questão da terrea interessa muito
mais ao Brasil como um todo do que os próprios
trabalhadores rurais.
A nossa falha histórica não elaborando leis
agrárias que permitissem a justa distribuição das
terras está hoje criando problemas praticamente
insanáveis, porque há uma migração forçada do
campo à cidade e de 1960 para cá, podemos
afirmar, sem receio, que mais de quarenta milhões de brasileiros migraram mas não fizeram
essa migração simplesmente, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes, porque estavam encantados com
as luzes da ribalta ou com as luzes da cidade.
Nãol Quem estudou esse problema o feztão profundamente que não só levantou estatisticamente
o número exato de migração intema, mais também inquiriu aqueles todos que imigraram uma
amostragem que foi feita em todas as grandes
e médias cidades do Brasil, e a resposta de 85%
desses favelados foi simplesmente estas: "Não!
Nós não estamos aqui porque queríamos ver as
luzes da cidade, perdemos as nossas terras, tivemos as nossas terras griladas, fomos expulsos.
É essa política de expulsão do homem da terra
que temos a obrigação de terminar, de uma vez
por todas, porque ou faremos a Reforma Agrária
ou desestabilizaremos a nação brasileira.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre ConstituinteJoão
de Deus Antunes
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:
Assomamos a esta tribuna para manifestar a
nossa alegria pelo fato desta Assembléia Nacional
Constituinte contar, desde ontem, com um exemplar da BíbliaSagrada.
Queremos parabenizar os Srs. Constituintes
que votaram favoravelmente, ensejando esta
grande oportunidade que representa uma vitória
para todos os cristãos brasileiros.
Parabenizamos também o nobre Constituinte
Antônio de Jesus, meu irmão, pela sua fé superior
em Deus, e pela sua feliz idéia e coragem de
apresentar a emenda ao Regimento Intemo.
Numa época em que os valores morais foram
substituídos pela faltade bom senso, de vergonha,
de pudor e de fé em Deus, nós aqui do Parlamento
brasileiro estamos dando uma demonstração de
que cremos que nem tudo está perdido.
Quando a imoralidade assume papel de destaque no seio da nossa sociedade, quando grupos
satãnicos e perversos disseminam veneno sobre
nossos jovens, através do nudismo, homossexualismo, revistaspornográficas, Je Vous Salue Made, Teledeum, e tantas outras perversidades que
pervertem o sentido humano, nós damos Graças
a Deus por vermos os cristãos unidos na sua
fé, ainda que existam diferenças nos nossos pontos de vista,políticos ideológicos, estamos convictos de que, na palavra de Deus, o homem encontra a bússola que norteia seus verdadeiros ideais
na direção do Espírito Santo de Deus.
A Bíblia é um livro simples quando fechado,
mas de grande valor quando aberto e estudado.

Ele nos mostra o caminho para o céu e abre
a porta da eternidade com Cristo. Oxalá esta Nação passa a ler mais a BíbliaSagrada.
No Livro da Revelação, Apocalipse está escrito
no Capo 1; versículo 3° "Bem-aventurado o que
lê, o que ouve e o que guarda as palavras desta
profecia e o que nele está escrito".
Deus está presente nos assistindo, e, nesta hora
em que nuvens pairam sobre a nossa Nação podemos afirmar:aqui de dentro da Assembléia Nacional Constituinte, algo novo começa a acontecer.
É a ação de Deus interessado em abençoar
nossa Pátria, nossa gente, nossos irmãos.
Felizé a Nação cujo Deus é o Senhor!
O best-sellers de todos os tempos está prevalecendo; foi queimado em praça pública, suas
páginas têm servido até de papel higiênico em
nações onde os governos não crêem em Deus.
No Planalto. ela está sendo lida pelo nosso Presidente, no Rio Grande do Sul ela está sendo
lida pelo nosso Governador e aqui por nós Constituintes. A Bíbliadiz:
"Se este povo que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrempender dos seus maus caminhos, então Eu ouvirei
do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a
sua terra".
Deus seja louvadoI
Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao Constituinte Osvaldo
Sobrinho.

O SR. OSVAlDO SOBRINHO (PMOBMT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:
Volto a esta Tribuna para trazer os reclames
do povo mato-grossense. Antes de fazê-lo, quero,
neste momento, parabenizar o Presidente José
Samey pela escolha, no dia de ontem, do novo
Ministro do Planejamento. A escolha do Ministro
AníbalTeixeirarepresentou, sem dúvida,um prestigiamento à classe política deste País.
O político que é trípudíado, massacrado, e às
vezes, até motivo de achíncalhe, e muitas vezes
o tecnocrata, achando-se dono do mundo, coloca-o em terceiro plano. Na verdade, o político
é aquele que vivee convivecom todos os segmentos sociais, sentindo seu sofrimento, sentindo as
suas aspirações, andando nas pequenas comunidades e trazendo o reflexo do pensamento do
povo aos parlamentos e aos canais de decisão.
Por isso quero aqui, neste momento, rapidamente e breve, deixaros nossos parabéns ao nosso Presidente da República pela sábia escolha
de um político, de um ex-parlamentar para o Ministério do Planejamento, pois tenho certeza que
a atuação de AníbalTeixeiraserá extrapolada para
o Ministério do Planejamento, atendendo às comunidades brasileiras e àqueles Estados mais carentes.
É desta forma que, COIl'') político, trago aqui
os nossos elogios a esse novo Ministro desta Nação que tenho certeza que pela sabedoria, que
pelo trabalho que vinha prestando no SEAP,haverá de extrapolar e prestar um serviço muito maior
ao Brasil,no gabinete do Planejamento.
É desta forma, Sr. Presidente, que a nossa primeira palavra inicial é para trazer ainda a nossa
confiança àqueles que dirigem a Nação mas, também, para mais uma vez, reclamar contra a área
da agricultura deste País que, lastimavelmente,
está colocando este País numa verdadeira penú-
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ria, numa verdadeira miséria. No meu Estado de
Mato Grosso, mais uma vez, volto a trazer a este
Congresso Nacional Constituinte os reclamos do
meu povo que já sua safra saindo e sem condições nenhuma, neste momento, de deixar o povo
tranqüilo, porque não temos armazéns, porque
não temos ainda o preço mínimo, porque na verdade, o preço mínimo que existenão corresponde
ao preço de produção porque as nossas estradas
estão danificadas, porque lastimavelmente, os Ministérios deste País, os homens que deveriam agir
com responsabilidade para sanar os problemas
do hlntedand brasileiro não tem agido com a
verdadeira responsabilidade e o nosso País,principalmente, o Centro Oeste, principalmente, o Mato
Grosso, principalmente o norte Mato-grossense,
está à mercê das decisões importantes para sanar
o nosso problema, principalmente, no campo da
produção.
Haveremos, neste ano, de perder mais de 40%
da nossa safra, principalmente porque a CFP até
agora não tirou o milho, o arroz, o feijão, dos
nossos armazéns, e chegou a nova colheita e não
temos aonde armazenar 05 nossos produtos. Já
procuramos vários órgãos neste País, um culpa
o outro, e o que nós estamos sentindo é que
lastimavelmente quem vai perder é o produtor
mato-grossense, é produtor do Centro-Oeste que
respondeu ao chamamento do Presidente da República,que respondeu ao chamamento do Ministro da Agricultura, e que lastimavelmente muito
pouco tem sido feito pela agricultura brasileira
e principalmente pela agricultura de Mato Grosso.
Portanto, o Município de Sinop, o Município
de Alta Floresta. o Município de Colíder, o Município de Joína, de Joara, de Vera, de Carmem,
de Terra Nova, os municípios do nortão matogrossense estão a reclamar medidas urgentes que
venham sanar esse grave problema em que passa
essa safra que já vamos começar a colher.
Queremos mais responsabilidade por parte
desses órgãos do Governo, que lastimavelmente
até agora nada têm feito mas têm infelicitado,
têm causado penúria, desgraça, ao homem que
trabalha, que Juta e que na verdade quer fazer
alguma coisa melhor por este País.
Falamos em Reforma Agrária e a defendemos,
mas não adianta defender a Reforma Agrária e
fazê-Ia se não estamos dando condições nem para o pequeno homem que já está no campo, para
aquele que está trabalhando, que já tem a sua
terra e que, lastimavelmente, o Govemo não olha
nem com crédito, nem com infra-estrutura e nem
com os bens necessários, para que ele possa,
no mínimo, ter mais felicidade no campo.
Portanto, Sr. Presidente, a Reforma Agrária haverá de sair e tem que sair logo, mas que se
dê condições de recursos para o homem que
aliestá trabalhando e que na verdade precisa mostrar que este País reconhece o trabalhador autônomo e o trabalhador que está no (hinterland) brasileiro, e que lastimavelmente nada tem recebido
do Governo que aí está e nem dos governos que
passaram. Falo como Deputado do PMOB, que,
lastimavelmente, o meu Estado não tem recebido
quase nada do Presidente José Samey, nem dos
órgãos da Nova República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
Obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pinto.
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o SR. OrrOMAR PINTO PRONUNCIA
DISCaRSO QUE, EIY7REOUE À REVISÃO
DO ORADOR, sERA P(Jf3UCADO POSTERfORMEIYTE
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre ConstituinteAssis
Canuto.
O SR. ASSIS CANUTO (PFL- RO.)- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:
No dia de hoje, este Parlamento recebeu a honrosa visita do Exmo. Sr. Presidente da República
de Portugal o Sr. MárioSoares.
Realmente, S. Ex" como um dos baluartes das
Modernas Democracias, honrou este Parlamento,
e trouxe pessoalmente o seu testemunho a esta
Casa da necessidade do amadurecimento político
de nossa Pátria afim de que possam atingir os
nossos objetivos democráticos.
Saudado pelo Deputado Fernando Gasparian
e pelo Senador Jarbas Passarinho, ouviu S. Ex"
as intenções de nosso País e pôde sentir a senda
que desejamos trilhar.
Ouvimos atentamente as suas palavras em resposta à saudação que recebera e entendi que
o Brasil tem muito a aprender da transição vivida
por Portugal nos últimos 15 anos!
Através da Revolução dos Cravos, de 25 de
abril de 1974, pôde aquele País derrubar uma
ditadura quase cínqüentenéría e recolocar aquele
País no limiar de uma das mais sólidas democracias do mundo ocidental.
Com o ingresso de Portugal na Comunidade
Econômica Européia - CEE, o Brasilmuito tem
a ganhar, se souber utilizar a porta de entrada
na Europa quê se abre através de Portugal. A
CEE representa um dos mais seletos mercados
consumidores mundial, representado por uma
população de alto poder aquisitivo e grande importador de matérias-primas e produtos semi-industrializados. É necessário que os laços comerciais de Brasil e Portugal, sejam intensivamente
estreitados, para o nosso bem e para que possamos atingir a CEE através de Portugal.
É necessário utilizarmoscom sabedoria a oportunidade da elaboração de uma nova Constituição
para demarcarmos nitidamente o papel que poderá exercer a economia brasileira através de Portugal para atingirmos com largas vantagens a CEE.
Era o que tinha dizer!

o SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre ConstituinteFéres
Nader.
O SR. FÉRES NADER (PDT-RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Em tempos que já se perdem nas sombras
do passado distante, os técnicos em planejamento, ainda condicionados às limitações da tecnologia da época, executavam o seu trabalho voltados para a solução do problema que se afigurava
mais urgente, sem observar as perspectivas do
progresso, que, por certo, viria. Não obstante o
respeito e a admiração de que são justos credores,
precipuamente pelo caráter pioneiro, desbravador, suas realizações,antes primorosas, foram tragadas pelo desenvolvimento.Algumas foram alienadas, outras ganharam vestes de problema.
De todas as obras discutíveis do pretérito, a
instalação do leito ferroviário e do parque de manobras da Central do Brasil;hoje Rede Ferroviária
Federal, no coração do próspero Município de
Barra Mansa, localizado na Região Sul do Estado
do Riode Janeiro, tornou-se um problema. Acidade, envolvidapelo surto desenvolvimentistada re-

gião, está a braços com o problema, que impede
a sua expansão e a adequação do seu planejamento urbano às necessidades ditadas pela nova
realidade.
Não podemos, por oportuno, olvidar a citação
da odisséia vivida diutumamente pela comunidade barramansense. Os populares que transitam
pelo centro de Barra Mansa vivem uma lídima
"via crucís" para atravessar o leito ferroviário e
o parque de manobras. As estatísticas de acidentes, com vítimas fatais ou lesões irreversíveis envolvendo chefes de familia e outras pessoas que
são colhidas pelas rodas das composições que
por ali transitam, revelam números surpreendentes. Trata-se, pois, de um quadro sombrio e sempre pronto para somar novas indefesas vítimas.
Neste processo de crescimento por que passa
o país, deve-se rever pontos de vista e adaptá-los
à lógica da realidade. E dentro deste contexto,
muito apelos comunitários partiram de Barra
Mansa e cruzaram os umbrais dos escritórios dos
diretores da Rede Ferroviária Federal, sempre alimentados pela esperança de que os técnicos da
empresa encontrassem alternativas que possibilitassem a retirada das linhas férreas e do parque
de manobras do centro de Barra Mansa.Em 1985,
o conspícuo Deputado José Nader enviou,através
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, uma Indicação ao Ministro dos Transportes, Senador Affonso Camargo, corroborando
a série de apelos. Entretanto, o problema resistiu
a tudo e a todos, e lá está caracterizando-se como
um grande desafio.
Senhor Presidente, nenhum alerta é em vão.
Não queremos erigir-nos em profeta da verdade,
principalmente pelo fato da matéria pertencer aos
técnicos, mas podemos afirmar, com absoluta
segurança, que o problema tem solução viável,
racional, e sem a exigência de a Rede Ferroviária
Federal se ver obrigada a modificar o traçado
original do leito ferroviário. Assessorado por uma
equipe de técnicos, chegou-se à conclusão que
a construção de um elevado ao longo do perímetro urbano resolveria o grave problema. As linhas
férreas teriam, assim, um curso aéreo.
Em assim sendo, permitimo-nos reivindicarao
Ministro dos Transportes, cujo titular é dotado
de espírito humanístico e credor da simpatia de
todos os brasileiros, a retirada do leito ferroviário
e do parque de manobras do centro de Barra
Mansa, que poderá, desse modo, promover a perfeita integração dos seus pontos centrais, além
de abrir amplas perspectivas para o seu desenvolvimento urbano. Obrigado.
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para capital de giro e desconto de duplicatas, tem
sido analisado à luz da cruel realidade que todos
enfrentamos em nosso País e, particularmente
em áreas subdesenvolvidas, como a Amazônia
e o Nordeste.
O fato do Governo Federal fazer estrépito com
os recursos que aloca aos bancos oficiais para
investimento e custeio no setor agro-pecuário,
não representa uma solução absoluta, mas apenas parte das necessidades que exigem sejam
postas em práticas para assistirem o crescimento
da produtividade.Essencial, mesmo, são as reduções nas cobranças dos juros efetivados nos financiamentos aplicados na produção agrícola e
pecuária. Se possível, o ideal seria manter, para
regiões pobres como a Amazônia e o Nordeste,
linhas de créditos operacionais diferenciadas, que
possibilitem os pequenos e médios produtores
usarem os valores captados com a certeza de
não sofrerem prejuízos quando vierem a comercializar suas safras, mesmo admitindo que o façam com a comissão de financiamento da produção.
Portanto, Sr. Presidente - as taxas de juros
para as regiões Norte-Nordeste, só produzirão resultados práticos e objetivos, contempladas que
forem por subsídios, e beneficiánas preferenciais
para os pequenos e médios produtores, inclusive
os que exerçam atividades no setor empresarial.
A nova política do BASA, certamente atrairá
maior número de interessados na captação de
recursos, o que significa dizerque isso representa
um alento muito forte na esperança de que as
futuras safras agrícolas serão bem maiores que
as dos anos anteriores.
Importante ressaltar ainda, que ao anunciar a
decisão, o Presidente do Banco da Arnazônia
acrescentou que o referido estabelecimento, "é
um banco social e forte, cujos lucros vão passar
de 60 milhões para 700 milhões de cruzados,
e o patrimônio líquido de 500 milhões para três
bilhões de cruzados, entre os balanços de dezembro passado e junho próximo".
Espera-se que o exemplo do BASA, no que
conceme à redução dos juros, frutifique bons resultados e sirva de reflexão a outros estabelecimentos bancários que operam, na tegião, fazendo-os compreender que medidas dessa natureza
não afetam em nada os lucros substanciais que
auferem nos balanços anuais. Antes pelo contrário.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre ConstituinteJosé
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
Luiz de Sá.
...Afb~~~~edoapalavraaonobreCOnstituinteJOrge
O SR. JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL-RJ) - Sr.
. Presidente, Srs. Constituintes:
O SR. JORGEARBAGE (PDS- PA. PronunTodas as pesquisas realizadas nos últimos anos
cía o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
indicam de maneira inequívoca que a população
Constituintes':
brasileira está sendo lenta e silenciosamente dízíNuma fase de alta preocupação com o destino mada. Morrendo em decorrência da miséria e
da economia brasileira,e quando os jornais divul- suas seqüelas: a fome, a desnutrição, as doenças
gam os índices estarrecedores de pequenas e mê- parasitárias e infecciosas.
dias empresas que diariamente mergulham no
De cerca de 4 milhões de crianças que nascem
insondável oceano das concordatas e falências, todos os anos no País, 300 mil morrem antes
vítimas brutais que são de uma política creditícia de completar o primeiro ano de vida. A metade
selvagem - justo é aplaudir a decisão que acaba delas morre ainda no primeiro mês de vida. Vale
de ser adotada pela diretoria do Banco da Arnazô- dizer:a cada 20 minutos, morre uma criança brania, de reduzir, a partir de ontem em 3% (três) sileira.
por cento, a cobrança das taxas de juros incidenDados do IBGE indicam que a maioria das
crianças até 6 anos de idade vem de famílias
tes sobre as linhas de financiamentos com as
quais o BASA opera na Região.
cuja renda chega, no máximo, a 2 salários rníníEm reiterados pronunciamentos aqui registra- mos. A metade sofre de desnutrição aguda. Sedos, o problema do custo dos juros nas operações gundo o IPEA, a fome afeta 86 milhões de brasíagropecuárias-industriais, assim como em outras leiros, metade dos quais, crianças
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Adesnutrição, fenômeno de grave importância,
com irreparáveis conseqüencias de ordem sanitária e econômica, está se agravando de forma
alarmante nos países do Terceiro Mundo e, dentre
eles, o Brasil é um dos que apresentam situação
das mais críticas, segundo advertiu a FAO, ao
final de conferência realizada em Roma, no ano
passado.
Sabe-se, comprovadamente, que a desnutrição
afeta o desenvolvimento do indivíduo em toda
a sua plenitude. Ao final da década passada, o
notável cientista pernambucano, professor Nelson Chaves, com base em exaustivos levantamentos feitos na região canavieira nordestina, já alertava sobre a deterioração das condições físlcas daquela população, em conseqüência da desnutrição. A estatura média do homem variava entre
1,63m e I,65m, e a da mulher entre I,50m e
I,55m, quase chegando ao pigmeu, cuja estatura
média é de l,4Bm. Quanto ao QI médio da população, mal chegava aos 70, ou seja: no limiar
da debilidade mental.
Tal quadro é resultante da miséria e do descaso
com que são tratadas as populaçãoes carentes
do nosso País que lutam com a fome e a doença
sem ter como resolvê-Ias, irremediavelmente incapacitadas para o pleno desenvolvimento fisico
e intelectual. Esse universo de extrema privação
é ainda agravado pelo atraso econômico, social
e político,onde a rotina da morte por desnutrição
nem chega sequer a comover mais.
Por outro lado convivendo com doenças consideradas modernas, como a AIDS, que já lhe dá
um vergonhoso segundo lugar nas estatísticas
mundiais, o Brasil conseguiu erradicar, além da
desnutrição, a lepra, a malária, a tuberculose, a
sífilis, a poliomielite, e ainda vê eclodir um surto
de febre amarela e uma epidemia de dengue.
Tais moléstias atacam, preferencialmente, as populações de baixa renda, cujos organismos debilitados acolhem todos os tipos de invasões.
Outro não é o quadro da saúde dental. Aos
34 anos, a média de uma pessoa em cada grupo
de quatro já necessita de dentadura postiça. Há,
no Pais, cerca de um bilhão de dentes necessitando de tratamento; a incidência das cáries é
quase igual à de um resfriado comum, a das infecções gengivais quase tão alta quanto a das cáries.
A saúde da boca está intimamente ligada à.saúde
em geral. Dentes estragados podem ser responsáveis por moléstias como nefrite e reumatismo,
doenças cardiacas e até por problemas da vista
e calvície.Criança com dente cariado é uma intoxicada permanente, pois a cárie é um foco infeccioso tão sério quanto as amígdalas.
Muito poucos brasileiros privilegiados podem
se dar ao luxo de freqüentrar clinicas odontológicas particulares. A grande maioria da população vê-se forçada a procurar por atendimento
em estabelecimentos oficiaispara, quando muito,
ter seu problema resolvido pela sumária extração
do dente afetado.
Chamamos a atenção dos nobres colegas
Constituintes para o fato de que cumpre ao Estado o dever e a obrigação de propiciar aos brasileiros carentes assistência medica e odontológica
adequada, bem como conceder prioridade máxima aos programas de nutrição a gestantes e crianças, sob pena de incorrer no crime de assassinato
dessa população.
Não são tais tarefas incumbências do INAMPS,
mas do Estado. Assim, os recursos para fazer
face às despesas públicas com a saúde devem
ser obtidos, não através do recolhimento de taxas
ou contribuições da população, mas da aplicação
direta dos numerosos impostos já cobrados ao
povo brasileiro.

Aproveitamos, pois, o ensejo da elaboração da
nova Carta Magna, para deixar ali bem definidos,
bem claramente, os deveres sociais do Estado,
pois não existirádemocracia neste País enquanto
milhões de brasileiros morrem à míngua, enquanto lhes forem negadas condições de vida decentes
e eutróficas, e assegurada a eugenia da nossa
raça. (Muitobeml§)
O SR. PRESIDENlE Arnaldo Faria de Sá Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ruberval
Pilotto.

O SR. RClBERVAL PILOTIO (PDS - SC)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Se há um assunto para o qual devemos nós,
os Constituintes, volver nossos olhares e trabalhar
sobre o mesmo, de modo tal que, no texto da
nova Constituição que há de ser em breve promulgada, esteja resolvido, é o dos proventos dos aposentados da Previdência Social e a maneira de
calcular esses proventos. Não podemos de maneira alguma deixar passar esta oportunidade única, sob pena de nos jungirmos escravizadamente
ao severo e implacável julgamento da História.
Todos nós sabemos que é injusto, sob todos
os aspectos, o tratamento que os aposentados
da Previdência Social têm sempre dela recebido,
de modo tal que os seus proventos vão ficando
cada vez mais defasados, à medida que o tempo
passa. E a grande injustiça que se comete, já
há muito tempo, contra homens e mulheres que
deram quase uma vida inteira no trabalho árduo
de cada dia, vai se tomando cada vez maior. É
tempo de nós repararmos de uma vez por todas
essa injustiça.
No sentido de conceder uma oportunidade para O Poder Público se resgate dessa iniqüidade,
Srs. Parlamentares, estou na tribuna hoje para
oferecer ao Ministro da Previdência e Assistência
Social alguns subsídios para que ele tome a medida justa, antes que ela venha a fazer parte da
nova Constituição.

É sabido que, de longa data, os servidores públicos civis, quer seja no âmbito federal, estadual
ou municipal, aposentam sob um critério muito
mais humano, a saber: quando de sua aposentação, eles recebem proventos equivalentes ao
salário que recebiam, quando na atividade. No
momento em que o Poder Público passou, entretanto, a preferir servidores contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho, desviou-se largamente do bom caminho e passou a tratar esses
servidores celetistas com a mesma iniqüidade.
Mas ainda há tempo de o Poder Público corrigir
esse desvio.
No momento em que o Ministério da Previdência Social anuncia à Nação, e disto se vangloria (aliás, muito justamente), que ali não há mais
déficit,que o gigantesco déficit anterior foi zerado
e que a Previdência Social tem recursos para pensar em melhorar a situação dos seus aposentados,
este é o momento para que o atual Ministro se
consagre perante a História e dê o grande passo
de tomar os proventos da aposentadoria com
valor equivalente ao salário sobre o qual incidia
a contribuição do segurado, quando em atividade.
Mesmo que a PrevidênciaSocial não tivesse recursos, o que o Ministroafirma que tem, ainda assim
haveria solução, pois os encargos daí decorrentes
poderiam ser atendidos com o destaque de cinco
por cento (5%) da receita do F1NSOCIAL em favor
da Previdência Social. Não há, pois, por onde se
escapar e a Previdência Social só não tomará
essa justíssima medida se não quiser.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENlE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes
de Andrade.

O SR. PAES DE ANDRADE (PMDB - CE.)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
A morte silenciou a voz do radialista Mardônio
Sampaio, desaparecido na noite da última segunda-feira, dia 23, vitimado por problemas hepáticos. A voz de Mardônio se confundiu, durante
trinta anos, com a própria imagem da Rádio Ver·
des Mares, onde ele foi admitido no dia 10 de
agosto de 1957 na função de locutor.
Não é apenas a radiofonia cearense que chora,
hoje, a morte de Mardônio Sampaio. Advogado
atuante, e um líder sindical de forte presença no
movimento trabalhista do Ceará, Mardônio tem
a sua perda chorada também pelos meios jurídicos e pelo sindicalismo de Fortaleza.
Nascido no município de Caucaia, a 29 de outubro de 1935, Mardônio afirmou logo o seu talento
e a sua invejável capacidade profissional, qualificações que o levaram, menos de um ano de seu
ingresso na emissora, a ocupar o cargo de Chefe
do Departamento de Jomalismo da Rádio VerdesMares.
Após ocupar esse cargo por doze anos, Mardênio passou à condição de locutor-noticiafista,tendo sido, durante vinte e cinco anos, o apresentador do noticioso "Rádio Notícias Verdes-Mares'';em três edições diárias, tendo sido, também, o
primeiro profissional cearense a chefiar o Departamento de Jornalismo da Televisão Verdes
Mares.
Ao tomar conhecimento da morte de Mardônio
Sampaio, o Diretor Comercial do Sistema Verdes
Mares de Comunicação, Mansueto Barbosa, distribuiu o seguinte comunicado:
"Mardônioera um profissional do mais alto
gabarito, excelente chefe e excelente companheiro. Em toda a sua vida só fez amigos.
Foi um profissional que se dedicou totalmente à empresa que o recebeu desde o inicio
de sua trajetória.Sua perda é lamentável para
toda a categoria de redialista cearenses"
Eleito no ano de 1984 pelos colegas "Radialista
Padrão do Ceará", Mardônio era dotado de um
timbre de voz inconfundível que mareou época
na história do radiojomalismo no Estado do Ceará, tendo, ainda, exercido a Presídência do Sindicato dos Ferroviários em três gestões, atuando,
sempre, de forma intimorata, na defesa dos interesses trabalhistas e previdenciários da numerosa
categoria.
Morreu Mardônio Sampaio, mas com a sua
morte não morre, porém, o exemplo de profissional digno e honesto, do locutor do vozeirão
marcante e do excelente chefe de família que
foi.
Por todos esses méritos é que desejamos enviar
à esposa de Mardônio, a Sr"Túlia de Maril/ac de
Castro Menezes e aos quatro filhos que deixa,
a expressão do nosso mais profundo pesar, convencido de que o seu exemplo frutificaráem favor
do aperfeiçoamento da radiofonia cearense e da
luta sindical no Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENlE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pedro
Canedo.

o SR. PEDRO CANEDO (PFL - GO) Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
sistema educacional brasileiro apresenta-se
historicamente ligado ao sistema econômico. Assim, no finalda década de vinte a economia brasi-
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leira se voltou para o mercado interno, assinalando-se o inícioda passagem de um modelo econômico meramente exportador para outro voltado
para a satisfação do consumo interno, o chamado
modelo de subistituição de importações. Tal modelo caracterizava-se pela substituição da importação do produto acabado pela importação de
equipamentos e Know-how. Nas economias autônomas o progresso tecnológico gera a acumulação de capital que, por sua vez, implica modificações estruturais decorrentes de alterações no
perfíl da demanda. Nas economias dependentes
o processo é inverso:as modificações na composição da demanda que geram a acumulação de
capital capaz, por sua vez, de gerar a modernização tecnológica. A questão da educação é colocada quando se questiona: que conseqüências
pode ter para a evolução do sistema educacional
o fato de o progresso tecnológico não ser o fator
dinâmico do desenvolvimento? Partindo-se daí o
que se percebe é que a escola brasileira evoluiu
em função dos papéis que lhe reconhecia a economia. Constata-se que enquanto perdurou o modelo exportador agrícola, com base em fatores
arcaicos de produção, a escola não foi chamada
a exercer qualquer papel importante na formação
de quadros e qualificação de recursos humanos,
permanecendo como agente de educação para
o ócio ou de preparação para as carreiras liberais.
A partir da segunda metade do século XIX, os
países mais desenvolvidos implantaram a escola
pública, universal e gratuita. Começa aí o papel
do Estado como educador, exigência da sociedade industrial.
No Brasilcom o advento do capitalismo industrial, que a Revolução de 30 acabou por representar, determinou o aparecimento de novas exigências educacionais. Se até então, dentro da estrutura oligárquica, a necessidade de instrução
não era sentida nem pela população, nem pelas
autoridades constituídas, a nova situação a partir
da década de 30 alterou profundamente o quadro
de aspirações sociais, em matéria de educação.
É através da instrução, isto é, da educação escolar,
que os indivíduospoderão ter preenchidas as condições básicas para o desenvolvimento do seu
bem-estar, compreendendo desde o acesso aos
bens culturais até à preparação para o trabalho
e para o exercício de funções políticas requeridas
pela sociedade. Não há como a sociedade preparar os indivíduospara a vida social e política,para
a incorporação dos valores morais e culturais,
para a aquisição de uma profissão adequada às
necessidades de sobrevivência e bem-estar, de
modo isolado ou informal,seja no seio da família,
seja no de pequenos grupos comunitários.
Se a constituição da escola ocorre como decorrência de necessidades vitais da própria sociedade, ela se converte num direito dos indivíduos
e num dever de toda a sociedade. Mas o que
se viu no Brasil foi uma expansão desordenada
do sistema escolar, processada de forma atropelada, improvisada, agindo o Estado mais com vistas ao atendimento das pressões do momento
do que propriamente com vistas a uma política
nacional de educação.
É a busca de expansão da produção e do consumo que concorre para produzir ciência, tecnologia e recursos humanos adequados aos interesses de setores priorizados nas políticas governamentais até o momento. O ensino agricola é voltado para a melhoria da produção das grandes fazendas; a engenharia se volta para aumentar a
produtividade das construções e por sua vez garantir maior rentabilidade ao capital; os meios de
comunicações são estudados não para servir de
instrumento de conscientização da população,

mas como instrumentos poderosos de formação
e condução da opinião pública para sua adesão
aos grandes projetos de interesses das grandes
empresas, dentre elas a maior que é o aparelho
do Estado.
A Constituição de 1967 contempla a educação
em seu art. 176: ..... a educação, inspirada no
princípioda unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos
e dever do Estado, e será dada no lar e na escola".
No entanto, Srs. Constituintes,não trata da educação pré-escolar, primeiro passo para a caminhada rumo à escolarização. A necessidade da
implantação do pré-escolar é reconhecida e solicitada pelos educadores brasileiros.O retardamento da ação do poder público nesse aspecto é
reconhecidamente uma das causas da repetência
e da evasão no ensino básico, principalmente da
t- para a 2' série, onde o estudante da rede pública
se ressente da falta de preparo para a escolarização.
Não é demais relembrar os dados que revelam
o estado precário da educação nacional.
- mais de 50% de alunos repetentes excluídos
ao longo da l' série do ensino de lo grau;
- cerca de 30% de crianças e jovens na faixa
dos 7 aos 14 anos fora da escola;
- 30% de analfabetos adultos e numeroso
contingente de jovens e adultos sem acesso à
escolarização básica;
-22% de professores leigos;
- deficiente formação e aperfeiçoamento profissional de professores de todo o país;
- salários aviltadosem todos os graus de ensino, particularmente dos professores da zona rural.
Pensar em formas de interferência na situação
educacional contemporânea significanecessariamente enfrentar o problema de escassez da oferta
e do fracasso escolar com que se tem defrontado
a maioria da população brasileira.Estariam assim
definidos os objetivos norteadores da elaboração
dos planos de educação realmente comprometidos com a universalizaçãoda educação:
1. o aumento e a melhoria da rede física,tendo
em vista garantir o acesso a toda a população
na faixa etária de 6 a 16 anos, provendo-a dos
necessários recursos materiais e humanos;
2. a diminuição do fracasso escolar, através
da melhoria da qualidade de ensino, tomando-se
como ponto de partida a realidade concreta de
cada escola e o aluno concreto que a ela se dirige.
Apesar desses objetivos constantes na maioria
dos planos educacionais propostos nas últimas
décadas, o resultado tem sido o mesmo nestes
últimos 40 anos. Isto evidencia, no mínimo, a inadequação das estratégias propostas para o enfrentamento dos problemas em questão. O que
deve ser estabelecido pelo Estado é a articulação
com o real, de modo a permitir decisões políticas
que efetivamente conduzam à universalizaçãoda
educação básica, entendida como o acesso de
todos ao saber socialmente elaborado.
A possibilidade desta universalização repousa
em respostas para questões!
- Como trabalhar a relação entre desenvolvimento econômico, distribuição de emprego,
renda, mobilidade da população, crescimento demográfico e oferta de educação de 10 e 2 Graus?
-Onde estão as crianças sem escola?
- Como substituir os velhos critérios c1ientelísticos para a expansão da rede física por uma
metodologia que permita a localização da demanda?
- Como localizar a demanda de 5' a 8' série
e 2' Grau, a partir da constatação de que esta
clientela já está inserida no processo produtivo?
0
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- Como resgatar a competência dos professores?
- Quais os critérios para a escolha e distribuição de material e de livrosdidáticos?
- Qual o conteúdo que deverá compor o curriculo de uma escola comprometida com a formação do adolescente trabalhador?
O que a sociedade de uma maneira geral e
os educadores em particular entendem é que cabe ao governo assegurar a manutenção e expansão do ensino público, dando ênfase à educação
do pré-escolar adequada à realidade e as necessidades do Brasil.
A exemplo do ensino básico e l' e 2' Graus
a educação superior no Brasil também experimenta hoje problemas cuja magnitude e gravidade estão a exigir soluções urgentes: o papel
do Estado em relação ao ensino superior também
requer uma profunda reavaliação.
Uma reflexão maior sobre o ensino superior
conduz necessariamente à questão da qualidade
do ensino que é ministrado hoje pelas Universidades públicas e particulares e Instituições Isoladas. Os profissionais formados não têm sido absorvidos facilmente pelo mercado de trabalho devido à insuficiência dos conhecimentos adquiridos para o exercício das profissões às quais se
habilitaram.
O que notamos é que são graves e emergenciais os problemas da educação brasileira. E é
aqui, na Assembléia Nacional Constituinte que
esses problemas deverão ser enfrentados, assegurando meios e recursos materiais para fazer
da educação a prioridade fundamental da sociedade brasileira, buscando soluções práticas, exequíveis, reais e coerentes com as necessidades
concretas do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Juarez Antunes.
O SR. JUAREZ ANTUNES (PDT - RJ) SI'" Presidente, Srs. Constituintes:
O povo brasileiroestá esperando que o governo
comece a governar.
Depois do fracasso do Plano Cruzado o Governo se recolheu a uma imobilidade desconcertante. Parece que o Presidente Sarney jogou toda
a sua força no Plano Cruzado e, diante do insucesso que não entrava no seus cálculos, decepcionado, abatido, tirou o time de campo.
Estamos numa nau sem rumo. O timoneiro
parece que abandonou o posto e foiarticular com
a tripulação o que fazer. Mas o diabo é que já
vamos para mais de três meses e ninguém sabe
para onde vamos.
Os juros de mais de 20% ao mês estão levando
os pequenos e médios empresários a uma situação insustentável; os pequenos produtores rurais
acham-se desesperados. Já se registra uma quebradeira em todo o Pais.
Enquanto os banqueiros cobram taxas abusivas de juros, os bancários lutam em greve para
melhorar um pouco seus minguados salários.
E dramática a situação das mais diversas camadas da sociedade. Não podemos esperar que o
governo fique eternamente a conciliar interesses
de candidatos a Ministros, enquanto o povo fica
a espera de solução para problemas tão sérios
como o dos juros escandalosos que aí estão.
O povo quer o governo governando.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKlN (PMOB - SC)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
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Na reunião com o empresariado nacional e
multinacional, em São Paulo, no sábado, o Ministro da Fazenda Dilson Funaro teria ficado sob
fogo cerrado e permanente, por parte dos convivas de Sua Excelência o Presidente José Sarney.
Mais ainda, está nas manchetes dos jornais que
o Presidente do Citicorp, Sr. John Reed, também
atua franca e aber tamente para a derrubada de
Funaro do Ministério que ocupa.
Ex-ministros da Velha República fazem críticas
duríssimas, tecem comentários desairosos, e
constroem frases de efeito, sibilinas e corrosivas,
contra a pessoa do Ministro da Fazenda.
A vontade, o desejo de derrubar o Ministro é
tão grande que ontem, a boataria sobre a sua
queda era tão grande, que os mais desínforrnados
de Brasília eram exatamente aqueles que imaginavam que Funaro ainda estava no Ministério.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, embora ache que este horário deveria ser usado apenas
para tratar de assuntos da Assembléia Nacional
Constituinte, o utilizo pela primeira vez para tratar
de um assunto da conjuntura.
Que a crise é aguda, não há dúvida nenhuma,
todos estamos certamente de acordo. Não sei
se já houve crise igual à que estamos vivendo
pelo menos nas cabeças das pessoas.
Esta é uma primeira ordem de considerações:
vivemos um momento tumultuado, em que todos
os setores vivem angústias, inquietações, perplexidades. Mas é sobretudo um momento em que
a sociedade se movimenta, se mobiliza, pressiona,
no espaço democrático existente. É um momento
de efervescência social, de crise econômica, de
dúvidas políticas, mas é um momento de liberdade.
A nação que reivindica e pressiona, com vigor
e ansiedade, é a nação na plenitude das liberdades
civis,políticas e democráticas. Esta é a verdadeira
face da Nação. Nos 20 anos, desde 1964, dos
quais muita gente não gosta nem de falar nem
de lembrar, havia a paz, mas a paz "na marra",
a paz das bocas silenciadas, a paz dos pântanos,
dos cemitérios.
Hoje há a greve, a manifestação, a passeata,
a inquietação social, mas no espaço de liberdade
há a vida, h, o exercício da cidadania. Há o conflito, é verdade, mas o conflito é aberto, porque
a vida é assim, porque só na ditadura não há
conflito.
Para os que dizem que tudo está errado, e muita
coisa está errada mesmo, é bom lembrar que
os grandes problemas que hoje estão em debate,
não nasceram com Funaro, ou com a Nova República.
Tudo o que é preciso resolver hoje, com a maior
urgência, vem de trás, e tem seus responsáveis
naqueles que hoje ironizam o Governo, a Nova
República, o Dr. Funaro.
E notem que não lhes fala alguém que ache
que tudo vai no melhor dos mundos: acho que
a greve dos bancários é justa, acho que foi lamentável o cerco das refinarias e portos por tropas
armadas, reconheço que a situação dos servidores públicos é dramática, que há erros na politica agrícola, que a reforma agrária é tímida, que
o Governo é fraco, muitas vezes, para enfrentar
os poderosos.
Quem lhes fala quer eleições para Presidente
ano que vem.
Quem lhes fala entende que deveria haver um
reforma ministerial de profundidade, que a Aliança Democrática não existe mais, alguém que reconhece a situação desperadora dos aposentados
e pensionistas, dos pequenos e médios empresários. Alguém que não consegue compreender
como as taxas de juros são tão altas, e não canse-

gue ver nenhuma medida do Governo para rebaixá-Ias.
Eu sei que as coisas neste País vão mal. Que
o Governo do PMDB, em que o meu Partido é
parte, perdeu a credibilidade que já chegou a ter
com o Plano Cruzado I. Eu sei, também, que o
Cruzado I fracassou, e sei, por igual, que a maior
responsabilidade é do Governo, do meu Governo.
Mas tenha o grande empresariado deste País
a santa paciência: eles querem a cabeça de Funaro, mas não foram os trabalhadores, os agricultores, os funcionários públicos, os microempresários que produziram a crise, e destruiram o Cruzado.
. Foram os banqueiros, os oligopólios, as grandes redes de supermercados, os grandes pecuaristas, as multinacionais que boicotaram e destruíram o congelamento dos preços.
É fácil de ver porque agora eles têm a ousadia
de pedir ao próprio Presidente da República a
destituição do Ministro.
E o Sr. Reed, do Citbank? Esse teve seus interesses contrariados com a moratória, e de tão
poderoso, e de tão acostumado a tratar os povos
de países como o Brasil como inferiores, e de
ter total desprezo pela soberania de uma Nação,
vai aos jomais e não esconde, e afirma que o
melhor para o Brasil seria a saída de Funaro.
E esses ex-ministros da Velha República, com
suas ironias, com suas frases maliciosas, o que
fazem? É claro, de um lado defendem a politica
que eles levaram a efeito em todos estes anos,
que é para defender a si mesmos. E assim fazendo, de outro, defendem os interesses que sempre
defenderam, os dos grandes, os dos poderosos
daqui e dos países do centro do Mundo.
A divida externa não foi feita por Funaro, ou
por Samey, nem as suas condições, nem os seus
juros extorsivos. A demanda atual e agudissima
pela Reforma Agrária se deve basicamente ao fato
de que o regime de 1964 promoveu ao longo
de toda a sua vigência a concentração das terras.
A chamada fúria do leão começou há muito tempo, no regime militar. Os movimentos grevistas
se multiplicam porque os salários dos trabalhadores ficaram comprimidos e foram arrochados
sistematicamente no velho regime. Os agricultores estão em pé de guerra, porque as políticas
do regime de 1964 contemplaram não eles, pequenos e médios agricultores, sempre os grandes
estabelecimentos agropecuários, nacionais e
multinacionais. Os aposentados e pensionistas lutam por recuperar o que lhes foi tirado antes de
1985. E assim por diante.
Creio, Sr. Presidente, Sras, e Srs. Constituintes,
que partidos como o Pr, PDT, PC do B, PCB,
PSB, têm autoridade e legitimidade para fazer
suas críticas, e fazer oposição ao Governo.
Mas não esses de que falei neste pronunciamento. De algum modo, em alguma medida, interesses solidamente estabelecidos foram contrariados, estão sendo enfrentados. É verdade que
de forma tímida.
Mas vejam como reagem os detentores dos
privilégios: o jogo é duro implacável, e o principal
alvo neste momento é o Ministro Funaro.
E só de ver quem são os inimigos de Funaro,
para saber de que lado se deve ficar. O que se
quer é o descrédito do Ministro, a sua queda,
sobretudo nesse momento da moratória e da renegociação da divida. Alguns poderosos deste
País, e seus porta-vozes, ficam nervosos e intranqüilos só por imaginar que os interesses que defendem, hoje, e defenderam sempre podem ser
prejudicados.
Creio, Sr. Presidente e Sras, e Srs. Constituintes,
que este mais do que nenhum outro, é o mo-
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mento de apoiar e dar forças para o Ministro Funaro. Não é ele que desejam atingir: são interesses
e privilégios outros que querem preservar.

SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Luiz Maia.
O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:
Recentemente, o Governo Federal anunciou
um reajuste de 20% (vinte por cento) nos vencimentos dos funcionários públicos, aplicandolhes, assim, o mecanismo do denominado "gatilho" salarial. Com os 25% (vinte e cinco por cento)
concedidos a partir de janeiro, a laboriosa classe
teve uma atualização acumulada de 50% (cínqüenta por cento) após a implantação do Plano
Cruzado, em 28 de fevereiro de 1986.
Entretanto, no mesmo período a inflação acumulada chegou a cerca de 62,3% (sessenta e
dois inteiros e três décimos por cento), ficando
os servidores com um prejuízo da ordem de 12%
(doze por cento) nesse espaço de tempo.
Se tomarmos, porém, como ponto de partida
o ano de 1979, quando foi instituída uma nova
política salarial para o Pais, verificaremos que a
satisfação do funcionalismo da União é insustentável, pois hoje percebe apenas o correspondente
à quarta parte do que recebia em 1979.
É o que nos demonstra o estudo anexo, elaborado pela Assessoria Legislativa da Casa, que levou em conta os reajustes gerais concedidos e
os índices de inflação de cada um dos anos antecedentes. De uma base inicial de 100 (cem), em
1979, o vencimento real da classe caiu para 24,34
(vinte e quatro inteiros e trinta e quatro décimos)
em fevereiro de 1987.
Parece incrível, Sr. Presidente, Srs Constituintes, mas é a dura realidade
Tratamento tão injusto, nobres Colegas, é a
causa provável da deterioração do serviço público
no Brasil, com a queda de qualidade, o desinteresse, a insatisfação, a dificuldade de recrutamento e todas as demais distorções que hoje caracterizam a máquina administrativa oficial.
Fala-se muito nos objetivos de profissionalização e valorização do servidor. Mas isso somente
será possível quando tiver restabelecida sua dignidade salarial, com remuneração que lhe permita,
pelo menos, satisfazer as necessidades básicas
da família e ter alguma esperança de ascensão
funcional e social.
A proletarização do servidor é evidente, nobres
Colegas, levando às raias do desespero milhões
de brasileiros, que são obrigados a renunciar aos
mais elementares direitos de qualquer cidadão.
Por isso, o Governo Federal haverá de sensibilizar-se com as legítimas reivindicações dos servidores públicos, adotando as medidas que se fazem necessárias para devolver-lhe o ânimo e a
esperança por melhores dias.
Aliás,Sr. Presidente, Srs, Constituintes, a futura
Carta Magna deverá consagrar princípios que garantam a dignidade do servidor público, tanto em
termos de salário, como de condições de trabalho,
de aperfeiçoamento e permanente atualização
profissional.
Aproveitamos a oportunidade, nobres Colegas,
para registrar nosso apoio e solidariedade aos
diversos movimentos reivindicatórios desencadeados pelos trabalhadores brasileiros, que não
têm outra saída senão a paralisação, para tentar
conseguir remuneração condigna e outras contraprestações pelos serviços que prestam diariamente em todos os setores da vida nacional.
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a que se refere o Sr. José Luiz Maia
em seu discurso:

REA.JUSTE DOS

VEl~CIt-m1:1TOS

DOS SERVIDORES PúBLICOS VERSUS INFLACÃO

1 9 8 O

- 1 9 8 7

-=

A N O

REAJUSTE INFLACÃO lNDICE DOS
DO ANO VE~Cn·1ENTOS
DOS
(1979==100)
VENCI1·mNTOS ANTERIOR

1979

-

1980

56,25

1981

-

lNDICE DE VENCIr·1ENPRECOS
TOS
(1978=100)
ReAIS

100,00

100,0

77,2

156,25

l77,2~

88,18

73,00

110,2

270,31

372,4~

72,57

1982

96,00

95,2

529,81

1983

82,00

99,7

964,26

1984

172,25

211,0

1985

231,10

1986
1987

100,00

1

72,87

727'°1
l.45~,9

66,41

2.625,19

4.515,59'1

58,1<1

223,8

8.692,02

14.621,49

59,45

87,27

23~rl

16.277,54

48.996,60

33,22

25,00

70,6

20.346,93

83.588,20

24,34

Fonte: Assessoria Legislativa.
o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Davi
Alves Silva.

o SR. DAVI ALVES SILVA (PDS - MA)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Ocupo esta tribuna para dizer que no encontro
que tive com o Presidente da Caixa Econômica,
Dr. Marcos Freire, fiz as seguintes reivindicações
para atender à população dos municípios de: Imperatriz. João Lisboa. Açailândia, Santa Luzia,
Monção, Santa Inês, Bacabal, Estreito, Porto Franco, Carolina, Balsas, São Raimundo da Mangabeira, Arnarante e Grajaú:
Saúde, Educação, Previdência e Assistência Social e equipamentos para coleta de lixo.
Inicialmente, o Presidente Marcos Freire solicítou a presença dos prefeitos daqueles municípios,
para que se formalizase as reivindicações junto
a toda a Diretoria. Concordando com os pontos
de vista de Marcos Freire, declarei que nos Municípios de Imperatriz e João Lisboa, Educação e
Saúde, precisa de maior apoio do Governo Central, principalmente nos povoados de Olho d'Água

dos Martins, Popelândia, São Félix,Petrolina, São
Francisco, Domingão, Cidelândia, Gavião, Centro
do Abraão, Cuverlândia, Marreco, Jatobazinho, Vila Nova dos Martírios,São Pedro da Água Branca,
Primeiro Cocal, São João do Andirobal, Trecho
Seco, Brejão, Lagoa Verde, Camaçarí, Bebedouro,
Bananal e Ribeirãozinho. Todos no Município de
Imperatriz.Sendo que: Centro dos Carros, Centro
do Toínho, Arapurí, Nova Brasília, Mucuíba, Tanque, Buritirama, e Centro Novo, estão situados
no Município de João Lisboa. Esses povoados
merecem uma atenção toda especial do Deputado Davi Alves Silva, no sentido de procurar recursos do Governo Federal aqui mencionados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados Constituintes,
sabemos que a Caixa Econômica Federal tem
condições de dar prioridade à Saúde, Previdência
Social, Educação, Área do Trabalho. nas áreas
do interior, dentro dos programas abaixo relacionados:
Prioridade 1 - área de Saúde e Previdência
e Assistência Social: - Programa de saúde/Saneamento para extensão de cobertura com ações

primárias de saúde, nível primário e secundário
(posto de saúde, unidade integrada de saúde,
Hospital-Geralde pequeno e médio portes) e com
prioridade à atenção matemo-infantil; - projetos
especiais referentes à saúde materno-infantil, alimentação e nutrição, combate a doenças transmissíveis; - atendimento ao menor e ao idoso;
- reabilitação profissional.
Prioridade 2 - área da educação e cultura;
Programas e projetos à população rural e das
periferias urbanas; - Ensino de 10Grau, inclusive
Pré-Escolar, - Ensino de 2 grau; - alimentação
e material escolar; - Educação compensatória;
- Educação Especial; - Ação Educativa-Cultural de ampla cobertura
Prioridade 3 - área do trabalho: - Apoio à
Cooperativas de trabalho e microempresas; apoio a Sindicatos de empregados, para prestação de serviços a seus associados; - apoio a
atividades artesanais; - apoio a Cooperativas de
consumo ou organismos similares, destinados especificamente a atender populações de baixa renda; - aquisição de equipamentos de prevenção
de acidentes do trabalho por pequenas e médias
0
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empresas; - refeitórios e cozinhas em pequenas
e médias empresas e pessoal desempregados.
Prioridade 4 - área do interior: Equipamentos
urbanos não financiados por outras fontes; equipamentos para coleta e destinação final de
lixo,para cidades de pequeno porte;- programas
de apoio à população migrante de baixa renda;
- projetos de promoção de emprego urbano,
em conjunto com o MTb;- sistema de abastecimento d'água para cidades com até 10.000 habitantes.
Ao finalizar, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
espero que os recursos, que têm órgãos financiadores como a Caixa Econômica Federal, sejam
logo estendidos aos municípios e povoados aqui
mencionados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Em homenagem às mulheres que comparecem a este Congresso Constituinte para entregar
a "Carta das Mulheres", convidei para compor
a Mesa da Constituinte, neste momento, as nobres
Constituintes AbigailFeitosa, Irma Passoni, Wilma
Maia,Rose de Freitas. (Palmas) E transfiro a Presidência dos trabalhos à nobre Constituinte Cristina
Tavares, para que chame o próximo orador. (Palmas prolonqadas.)
O Sr. Secretário Arnaldo Faria de Sá deixa a cadeira daPresidência, que é ocupada
pela Constituinte Cristina Tavares.
A SRA. PRESIDENTA (Cristina Tavares) Saúdo as mulheres que hoje vêm ao Congresso
Nacional Constituinte para entregar a cartas às
mulheres.
A Mesa aqui representada significa não apenas
as 26 mulheres Constituintes, mas os nossos
companheiros da Assembléia Nacional Constituinte, que também defenderão bravamente as
teses das mulheres Constituintes. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTA (Cristina Tavares) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Aguiar.
O SR. NELSON AGUIAR (PMDB -ES. Sem
revisão do orador.) - Sr" Presidente, Srs, e Sras.
Constituintes:
Na verdade, não nos inscrevemos para prestar
uma homenagem às mulheres aqui presentes nas
galerias da Assembléia Nacional Constituinte;
queríamos abordar outro tema, mas que tem muito a ver com a luta das mulheres, com o direito
das mulheres e com os deveres das mulheres.
Acabamos de consolidar uma proposta que estamos encaminhando à Assembléia Nacional
Constituinte, com respeito aos direitos da criança,
depois de havermos feito uma longa pesquisa
em 36 Constituições do mundo civilizado, do bloco socialista e do bloco capitalista e de constatarmos que o Legislador Constituinte brasileiro,
ao longo da história deste País, não teve o cuidado
de inserir no texto das nossas Constituições, inclusive da Contituição em vigor, qualquer preceito
que dissesse respeito aos direitos da criança independentemente do direito da família.
É lamentável que a partir do art 175, da atual
Constituição, os autores da nossa Carta preocuparam-se apenas em fazer referência ao direito da
família e ao direito da criança incorporado ao
direito da familia. Este é um vicio que vem do
Direito Romano, ao instituir a figura do Pátrio Poder e ao determinar que o Pátrio Poder fosse exercido pelo homem e pela mulher, apenas na ausência do homem.
Precisamos com urgência, sr- Presidenta e Srs.
Constituintes, seguindo o exemplo das nações

modernas, individualizaro direito da criança para
que ela, independentemente da existência ou não
da suafarnílía, no texto da Constituição e na legislação deste País, tenha os seus direitos assegurados como cidadãos e como indivíduos.
Depois de passar pela Presidência da Fundação
Nacional do Bem-Estar do Menor, depois de percorrer todo este Pais, de visitar 17 penitenciárias
de menores, de vê-los, de dialogar com eles, de
sentir o seu drama permanente e de saber que
hoje, na atual legislação brasileira, nenhum amparo eles têm como sujeito de direito.
Trago o compromisso, Sr" Presidenta, de clamar aos colegas Constituintes para que nos lembremos de, nos atos de elaboração da futura
Constituição deste País, inserir o direito da criança,
para que ela possa ser sujeito de direito, independentemente de ter ou não uma familia.
Quero saudar, também, na condição de filho
e na condição de esposo, às senhoras presentes
neste plenário e às colegas que ocupam a Mesa
da Constituinte, para dizer que temos que tomar
uma providência como cidadãos, como homem,
como povo, enquanto Nação, para que o útero
da mulher brasileira, da mulher pobre por certo,
não continue a ser o útero maldito, a produzir
filhos para o abandono, filhos para a morte, filhos
para o ódio, como temos hoje milhões neste País!
Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Constituinte Nelson Aguiara S1" Constituinte Cristina Tavares
deixa cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ama/do Faria de Sá, Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Analdo Faria de Sá)
- No próximo segmento, chamaremos apenas
as nobres Constituintes. Inicialmente, a Constituinte Irma Passoni.
A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Gostaríamos de fazer algumas colocações porque, para a nossa alegria, hoje, temos representantes de todos os Estados brasileiros aqui presente, mulheres que fizeram um ano de discussão
intensa, no Brasil inteiro, com todos os setores
da sociedade e entregaram ao Presidente desta
Constituinte Dr. Ulysses Guimarães, a Carta das
Mulheres coordenada pelo Conselho Nacional do
Distrito da Mulher.
Desejamos homenagear a vocês todas que estão representando 51 % do povo brasileiro, que
são as mulheres. Temos certeza de que as reivindicações que as mulheres trazem são reivindicações que fazem com que avancemos, que nós
mulheres, companheiras dos homens, possamos
somar, com a introdução no Direito Constitucional, a plena igualdade do Direito da Cidadania
de homens e de mulheres, e de mulheres especificamente.
A Carta vai ser entregue a cada parlamentar
e já foi entreque ao Presidente. As mulheres podem ter certeza que nós, as Constituintes desta
Casa, lutaremos, batalharemos, para introduzir os
itens que a luta das mulheres fez chegar a esta
Casa, à Constituição, em várias Comissões e nos
vários itens.
Saberemos honrar a luta de vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra a nobre Constituinte Bete
Azize.

SRA. BEI'E AZIZE (AM - PSB. Sem revisãoda oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
minhas companheiras de todo o Brasil:
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Represento o Estado do Arnazonas na Assembléia Nacional Constituinte e o faço com a responsabilidade do maior Estado da Federação brasileira,não só com a responsabilidade mas também
com a vontade de expressar, de fazer aquilo que
todas as mulheres do Brasil gostariam de fazer.
Temos, aqui, nesta Assembléia, o dever e a
obrigação de auscultar, de receber os subsidios,
as evidências naturais de todos os problemas das
mulheres brasileiras, para que nós possamos,
nesta Constituição, abordar as questões mais fundamentais da mulher. Vamos começar dizendo
a vocês que não será em vão a luta da mulher
quando, com todos os percalços e sacrificios, até
mesmo contrariando posturas de partidos políticos que discriminam a mulher, porque a discriminação contra a mulher começa dentro dos partidos políticos.
Nós chegamos aqui com minoria, e não era
isso que queríamos. Nós queríamos que mais
da metade desta Constituinte fosse composta de
mulheres, porque a mulher brasileira representa
a maior fatia do eleitorado brasileiro. Mas, quero
dizera todos vocês que, apesar de sermos minoria
nesta Assembléia, as nossas propostas, com absoluta certeza, irão fazer coro forte, firme, corajoso
e altivo na consciência de todos os Constituintes
desta Assembléia. E não vamos aceitar que ninguém aqui diga que por questões partidárias ou
ideológicas se deixe de lado a questão da mulher
brasileria que é prioritária e, principalmente, as
mulheres do Norte e do Nordeste que têm no
seu sangue o sofrimento de toda a Nação brasileira.
Nós gostariamos que esta Casa hoje estivesse
com a presença de todos os Constituintes, para
que eles pudessem sentir de perto o calor que
o Brasiltodo hoje expressa através de vocês. Muito
obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Com a palavra a nobre Constituinte Benedita
da Silva.
A SR" BENEDITA DA SILVA (PT- RJ.Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Constituintes, minhas companheiras:
Neste momento, nós estamos tentando sensibilizaraqueles que detêm uma parcela do poder
e que podem contribuir conosco numa justiça.
Neste momento, nós estamos pleiteando apenas
que sejamos ouvidas, assistidas e que conosco
possam dividiraquilo que nós consideramos ser
de fundamental importância para que tenhamos
em conta de que existe justiça social.
Estamos pedindo o reconhecimento da cidadania, de quem há séculos está lutando para que
possam verdadeiramente reconhecer a contribuição que nós ternos dado a este País chamado
grande País.
E, neste momento, é importante e fundamental
que os Srs. Constituintes tenham em conta de
que nós - e já tive oportunidade de, nesta tribuna,
dizer isto - somos as legítimas representantes
daquelas que estão no anonimato hoje, mas que
contribuíram consideravelmente para que os Senhores possam estar sentados nestas cadeiras.
(Palrnas.)
Queremos dizer que, neste momento, estamos
entregando esta carta e compreendemos que ela
não contém todos os nossos anseios e necessidades.
Sabemos que a Constituição não será uma panacéia que irá resolver os conflitos hoje existentes
em nosso País. Mas, esperamos que os Srs. Constituintes tenham a sensibilidade de entender que
o conteúdo desta Carta representa o esforço co-
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mum de nós mulheres, donas de casa, filhas,
companheiras de luta do dia-a-dia de cada um.
Em 1932, tivemos uma presença marcante de
Carmem Portinho ... (O Sr. Presidente faz soar a
campainha.)
Sr. Presidente, eu gostaria que V.Ex' se sensibilizasse e com a benevolência que lhe é peculiar,
me concedesse apenas alguns segundos para
concluir meu raciocínio.

o SR. PRESIDENIE (Arnaldo Faria de Sá)
- Eu só queria comunicar à nobre Constituinte,
que já abri exceção convidando todas as companheiras para participarem da Mesa e houve um
acordo de que cada uma falaria em apenas um
minuto, para que todas falassem, porque vai terminar o horário e algumas poderão não falar.
Não é intransigência da Presidência: é apenas
o espírito de participação de todas as mulheres
do Congresso das Mulheres.

ciamento da nossa colega Lídice da Mata do PC
do B, que antes falou enaltecendo esse ato.
Então companheiras, o meu pronunicamento
termina aqui, mas a nossa luta não. Ainda faltam
lugares nessa galeria que precisam ser ocupados
para que nós tenhamos cada vez mais força e
mais presença para levar adiante os nossos ideais
e os nossos objetivos.
Muito obrigado, parabéns a vocês!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENIE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Myriam
Portella.

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Reconheçoque V.Ex' não está sendo intransigente, mas estou
usando de um dispositivo que também me é peculiar! Não custa pedir. (Palmas.)
E para concluir, quero dizer que Carmem Portínho, em 1932, entregava a Carta das Mulheres
e cremos que de lá para cá nada mudou, hoje
temos esta presença marcante em nossa Casa,
temos também a Presidência do Conselho Nacional do Direito da Mulher, Jaqueline Pitanguy, temos as Deputadas Lúcia Arruda, Jandira Feghali
e tantas outras que vieram de seus Estados para,
mais ~ma vez, entregarem a cada um de nós,
Constituintes, as cartas que esperamos, na Constituição de 1987, possam conter essa ansiedade,
esse desejo, esse nosso grito.
Estamos falando e gostariamos de pedir: por
favor, nos entendam nesse desejo enorme que
temos de caminhar juntos!
Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)

A SRA. MYRIAM PORTELLA (PDS - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs
e Srs, Constituintes:
Neste momento, saúdo as mulheres da galeria
lpalmas), e, como a pnmeira mulher Deputada
Federal do Piauí,como mulher do Nordeste, neste
momento reafirmo os meus compromissos de
praça pública de lutar pelos direitos das mulheres,
pela igualdade, e que a mulher tenha um posicionamento político, pois, à medida em que a mulher
se afirme politicamente e esteja no centro das
decisões, as condições de vida serão mudadas.
Mulheres que aqui vieram, que na próxima legislatura não tenhamos apenas 25 mulheres, mas
que estejamos aqui em pé de igualdade.
Aproveito a oportunidade para dizer aos nobres
Coleqas Constituintes que a luta da mulher não
é a luta de confronto com os homens. Não! É
lutá para também construir o mundo em que
vivemos. Queremos participar deste mundo, que"remos construir a nossa sociedade, queremos
modificar todo esse estado de coisas que estamos
vivendo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas
prolongadas.)

o SR. PRESIDENIE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Anna
Maria Rattes.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Raquel
Capiberibe.

A SRA. ANNA MARIA RATfES (PMDB -

A SRA. RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Companheiras e Companheiros Constituintes,
que nos dão a alegria de compor a Mesa neste
dia solene para todas as mulheres brasileiras:
Como mulher do Extremo Norte deste País,
sinto-me orgulhosa de poder fazer parte deste
grupo de mulheres que, hoje, neste momento
histórico de nossa Pátria, compõe as Constituintes
que lutarão na defesa dos direitos das mulheres
brasileiras.
Nós, que somos a grande maioria de nossa
Pátria, não somos fortes somente porque somos
a grande maioria. Somos fortes, sim, Companheiras, porque partimos na dianteira com as nossas
organizações, reivindicando os nossos direitos, fazendo com que todos reconheçam que a nossa
luta não é para superar os homens, mas para
que todos reconheçam a nossa igualdade, para
que todos reconheçam os nossos díreitos, os nossos reclamos. Portanto, constituinte realmente para valer tem que ter a palavra da mulher.
Vamos em frente, vamos continuar organizando-nos, para que sejamos reconhecidas, para que
sejamos ouvidas, para que, no final desta Assembléia, os nossos direitos prevaleçam na nova
Constituição do País. Muito obrigada, e vamos
à luta, Companheiras. (Palrnas.)

RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
companheiros presentes, Constituintes, membros
da Mesa que hoje tenho a grata satisfação de
ver composta por mulheres: a primeira vez que
este fato acontece nesse espaço.
Outra grata satisfação, histórico momento que
deve ficar registrado na nossa história, pela primeira vez, na História do Brasil, dentro deste plenário, as mulheres são maioria porque ocupam
as galerias. (palmas prolongadas) e é este momento que eu queria saudar, conjuntamente com
todos vocês, foi uma conquista das mulheres sim - foi uma luta ferenha - foi - e vamos
continuar lutando, vamos continuar brigando e
assumindo o nosso espaço de igualdade. Mas
eu não posso deixar de garantir aqui também
o espaço para os nossos companheiros que hoje
aceitam essa luta de companheirismo, de igualdade e de fraternidade. Eu queria consignar aqui
esse espaço, porque tenho certeza absoluta que
nós teremos líderes na nossa causa, companheiros fiéis, aquelas pessoas que fraternamente nós
poderemos dar as mãos e dizer: esses estão conosco na nossa luta que não é só da mulher,
mas é de todo o brasileiro, pela igualdade neste
País.
Gostaria de deixar consignada aqui, também,
a presença das Deputadas Estaduais: Jandira Fegalle, Lucia Arruda e Herondi Pugliese, além de
deixar tambem uma palavra lembrando o pronun-

O SR. PRESIDENIE (Arnaldo Faria de Sá)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Marluce Pinto.
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A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, e Srs. Constituintes e minhas queridas amigas mulheres brasileiras: Sou da origem nordestina. Deixei o meu
torrão natal e segui para Roraima, o Território
de Roraima, que tem a menor população do Brasil, mas, com muito orgulho, hoje recebemos a
nossa delegação, composta de doze mulheres
que aqui estão para reivindicar os seus direitos.
(Palmas.)
Como nós, mulheres constituintes, somos em
minoria, quero hoje, conclamar os meus Colegas
Constituintes para que as reivindicações das mulheres sejam apoiadas, porque, na hora em que
as mulheres reivindicam os seus direitos, faze-no
em favor da família e todos os senhores são filhos
de mulheres, têm as esposas e têm as filhas mulheres. E quando partirem desta terra, V. Ex' irão
preocupados em saber como vão ficar as suas
filhas, para não serem marginalizadas, para terem
os seus direitos, igualmente ao direito dos homens, e elas tenham capacidade para ocupar os
cargos.
Espero que todas essas mulheres que hoje se
fizeram presentes continuem essa luta, principalmente minhas amigas roraímenses, nós, que vivemos tão distantes, naquele lugar tão longínquo,
mas temos o orgulho de dizer: o nosso Território
é lindo e tem uma área de 232 mil quilômetros
quadrados para ocupar, para ser ocupado por
brasileiros que estão vivendo sem terra, para acabar essa guerra na qual, muitas vezes, muitos
inocentes morrem, porque não têrn um lugar para
morar.
Então, Roraima, está de braços abertos para
que nós, mulheres, possamos reivindicar da Presidência da R~pública subsídios para que se crie
estrutura no nosso Território, para abraçarmos
todo brasileiro que para lá quiser seguir.
Agradeço a esta Mesa que está composta por
mulheres. A nossa luta não termina hoje. Hoje
começou neste plenário e vai continuar por muitos e muitos dias. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENIE (Arnaldo Faria de Sá)
-Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina
Tavares.
A SRA. CRISTINA TAVARES (PMDB-PE.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras,
e Srs. Constituintes:
Saúdo a mulher em luta, saúdo a mulher brasileira na pessoa da sufragista de 1934. Aqui estamos, Dona Carmem Portinho, aqui estamos, as
mulheres brasileiras, na luta da Assembléia Nacional Constituinte consciente de que não haverá
mulher livre sem haver uma sociedade hvre.
Portanto, a nossa luta é pela luta da liberdade
e da democracia na sociedade brasileira. Saúdo
a mulher brasileira no Conselho Nacional da Condição da Mulher. Saúdo as Deputadas Estaduais
aqui presentes, e saúdo, sobretudo, homens e
mulheres Constituintes, que temos a responsabilidade de em 1987 consignar na Carta Magna,
na Lei Fundamental, a liberdade da sociedade
e também a liberdade da mulher.
Seremos nós, mulheres, cidadãs de primeira
categoria, seremos nós, mulheres em luta, cidadãs, que haveremos de escrever na Constituinte
plena liberdade e contra a discriminação.
Portanto, Presidente Ulysses Guimarães, portanto, meus Companheiros da Assembléia Nacional Constituinte, temos a certeza e a segurança
de que haveremos juntos de escrever na Carta
Constituinte de 1987 a palavra Liberdade! (Palmas.)
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Duranteo discurso da SI" Cristina Tavares,
Constituinte, o Sr.ArnaldoFaria de Sá, Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. PresidenteUlysses Guimarães.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Com a palavra a próxima oradora, fazendo, antes
um apelo, de vez que a sessão foi convocada
para eleição, e há condições para que se faça.
De forma que vamos ouvir as oradoras, pedindo
que circunscrevam ao tempo marcado seus respectivos pronunciamentos, que agradam a todos
nós, principalmente às nossas Companheiras,
mulheres, que se encontram nas galerias, às quais
saúdo neste instante.
Concedo a palavra à Constituinte Mariade LourdesAbadia.
A SRA. MARIA DE LOURDES ABADIA
(PFL- DF. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Parabenizo as mulheres brasileiras pela iniciativade trazerem, as suas reivindicações,traduzidas
nesta carta, para, num momento histórico, ser
entregue àqueles que têm a responsabilidade de
escrever a nova Constituição do Brasil.
Também parabenizo-as pela iniciativa da organização. É a semente da participação popular que
está sendo lançada, neste momento, para que,
com a força do povo, possamos garantir os compromissos que assumimos como cidadã, como
brasileira e como política responsável nesta caminhada e neste desafio de escrever a nova Constituição do Brasil.
Neste momento, reafirmo, como companheira
e como Constituinte, o compromisso de luta, porque temos que reconstruir o nosso Brasil no seu
aspecto social, no seu aspecto político e no seu
aspecto econômico. Parabéns e contem conosco.
O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)Concedo a palavra à nobre Constituinte Rose de
Freitas.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB - ES.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes:
Minhas companheiras de luta, nesta caminhada
histórica, representando hoje, em Brasllia, aquilo
que foi expressado por inúmeras companheiras
que por aqui passaram, minhas companheiras
de trabalho, eu costumava, na minha caminhada
política, em todos os lugares por que passava,
lembrar um pequeno verso de Thiago de Mello:
"Não é fácilpara a lingua encardida de esperança
sair ao sol e lamber o sal da perseverança."
Aqui estamos nós, com esta carta em nossas
mãos, trazendo a nossa esperança, trazendo as
nossas reivindicações. Muitos foram os momentos de conquista e de trabalho para que tivéssemos a representação que temos nesta Casa, e
ali está espelhado o retrato fielda sociedade brasileira dos componentes dessa sociedade que somos nós mulheres. Sem nós não poderia existir
essa sociedade que hoje clama por justiça. Nós,
mulheres, que projetamos na vida de nossos filhos
a luta pela liberdade, estamos aqui a pedir, estamos aqui a reivindicar, e também estamos aqui
para mostrar o outro lado da sociedade, não o
outro lado dessa moeda, não no sentido da competição, mas no sentido da nossa igualdade. Os
nossos direitos estão aqui sendo reivindicados.
Nobres companheiros Parlamentares, a nossa
luta não tem contraposição, não somos o outro
lado da moeda. Somos as companheiras do dia-adia, somos as mãe, as esposas, as irmãs, somos
aquelas que acreditamos, com a nossa esperança
firme, na luta do nosso cotidiano, do dia-a-dia.

Estamos aqui em número muito pequeno, em
número muito restrito, mas em nenhum momento nos sentimos nesta Casa, Sr. Presidente, como
se fôssemos minoria. Sempre nos sentimos aqui
como se fôssemos a metade deste Brasil, deste
Brasil que pulsa e clama por justiça social. Sabemos que sem a palavra determinante da mulher
não haverá um rumo traçado e definitivo, porque
não estará sendo ouvida, neste momento, a voz
daquela que em nenhum momento esteve ausente do panorama político do nosso País.
Agradeço a presença de vocês. Homenageio
a Sra. Carmen Portinho, a nossa sufragista, e homenageio as nossas Deputadas estaduais que estão presentes, homenageio também, um homem
que, mesmo não estando presente neste momento, não poderíamos estar falando aqui, agora, sem
n06 terJilOS escrito previamente, um homem que
simboliza o companheirismo e a solidariedade
que temos recebido a cada dia nesta Casa. Aqui
não existe a competição que lá fora é demonstrada. Todos estão conscientes de que a Constituinte é um avanço definitivo na vida política nacional.Todos aqui sabem que estaremos de maõs
dadas para trazer e operar as grandes mudanças
que estão sendo clamadas por nosso povo.
Agradeço ao companheiro que estava na Presidência há pouco, o Deputado Arnaldo Faria de
Sá.
São gestos como estes, Deputados, são momentos de solidariedade como estes que nos fazem sentir que estamos de ombro a ombro, lado
a lado e haveremos vencer. Não é só pelo pensamento de Thiago de Mello, porque somos a síntese da temura e da esperança desta Nação, pelos
meus filhos, por aqueles que pretendo vivam numa sociedade muito mais justa do que vivemos
até agora, haveremos de chegar aonde estamos
querendo. Esta carta é mais do que um símbolo
de documento. Essa carta sintetiza, sobretudo,
as palavras de mais da metade da população que
permaneceu trabalhando dia e noite para poder
chegar a este Congresso e dizer: "Estamos aqui
para lutar e para vencer ao lado de todos vocês,
homens e companheiros de nossa vida, sem os
quais não compreendemos uma sociedade igualitária".
Obrigada por terem vindo, muito obrigada por
estarem conosco e sejam o objeto e o incentivo
dessa luta, porque haveremos de ver não letras
frias, distantes da vida e da realidade da mulher,
mas letras reais que simbolizam a nossa tão elamadajustiça, a nossa tão clamada igualdade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE ({j)ysses Guimarães)Concedo a palavra à nobre Constituinte Wilma
Maia.
A SRA. WILMA MAIA (PDS - RN.Sem revisão da oradora.) • ~ Sr. Presidente, Srs. e Sras.
Constituintes mulheres que aqui estão presentes
e que representam o Conselho Nacional do Direito da Mulher, Conselhos Estaduais, Conselhos
Municipais e todas as organizações de mulheres
que hoje participam deste ato solene.
Aover aqui tantas mulheres, todas conscientes,
todas certas da sua responsabilidade perante o
nosso País, podemos afirmar, realmente, que o
País está mudando, o País está mudando nesta
hora em que estamos vivendo o momento de
transição, e a mulher consciente participa dessa
luta, Através das Paríarnentares, como também
da mobilização que é feita pelas entidades femininas, a mulher participa conscientemente para
defender justiça social para o nosso povo, porque,
sem justiça social, o nosso povo não poderá continuar vivendo da maneira que vive hoje.
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Falo como nordestina, vivendo numa Região
pobre e sofrida, onde existe uma discriminação
muito grande e que nós, mulheres, conscientes
dessa discriminação, vamos lutar para acabar
com ela.
Falo, neste momento, também em nome de
Lídice da Mata, da Bahia, que já se pronunciou
nesta sessão, de Moema São Thiago, do Ceará,
que também já falou nesta sessão e falo em meu
nome pessoal, em nome do meu Estado, do querido Rio Grande do Norte, para dizer às mulheres
que vamos continuar a nossa luta, porque precisamos mostrar que este País só poderá desenvolver-se se tiver a luta e a força da mulher.
Parabéns-ao Conselho Nacional da Mulher,porque organizou este movimento, parabéns às entidades famininas que estão aqui com a sua força.
Vamos çontinu~ a IlOssa luta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)Com a palavra a nobre Constituinte Maria Lúcia.
A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - AC. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
Sou Deputada vinda do Acre, Estado carente
onde existem mulheres que vivem de pés no chão,
como muitas de vocês. Estou aqui em nome dessa mulher, estou pedindo, estou falando em nome
dessa mulher, em nome das mulheres do campo,
dessas mulheres que vivem sem assistência nenhuma, no meio do mato, sem que seus filhos
possam ter escolas, sem hospitais.
É por isso que, hoje, estou aqui, com este mandato que talvezmuitos dos Deputados aqui desconheçam. Fui cassada em 1969, e hoje o povo
acreano me devolveu este mandato que me foi
tirado pela Revolução de 64. (Palmas.)
E por isso que hoje estou aqui, nesta tribuna,
defendendo vocês, mulheres que estão aqui, os
filhos de vocês que estão em casa, sem alimento,
sem remédio, sem escolas.
É por isto que eu hoje estou aqui, companheiros, graças ao povo acreano que me devolveu
o mandato.
Não ireidecepcioná-los, ireitrabalhar por vocês
em nome da mulher. Esta mulher que é sofrida,
como eu, quando tive meu marido cassado, em
64 e hoje estou aqui defendendo vocês, porque
foram vocês mulheres que me deram forças para
estar aqui nesta tribuna, hoje. Muito obrigada a
todos vocês e contem comigo.
Era o que tinha a dizer,Sr. Presidnete. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)Srs. Constituintes e Sr's Constituintes:
Desejo, como Presidente da Casa, registrar este
acontecimento de grande importância na vida política, principalmente na elaboração que se processa da futura Carta Magna deste País.
Saúdo as mulheres que aqui vieram, de todas
as partes do Brasil. São bem-vindas. É uma presença que muito nos estimula. Agradeco a cooperação das 26 mulheres que integram historicamente, porque nunca ocorreu isso antes. (Palmas.)
Registrar a presença de figuras nacionais na
luta pelo Direitos da Mulher que também estão
na Casa: Ruth Escobar, Lúcia Arnandas, Minervina, Jandira Feghali, Jundy Poliose e, também,
a Presidenta do Conselho Nacional da Mulher,
Jacqueline Pitanguy e a sufragista Carmen Portinho.
Mais que um discurso de saudação são as palmas, os Constituintes em pé saudando a justiça
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que será feita, através da Constituinte, à luta dos
direitos e às reivindicações da mulher do Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A Mesa suspende a sessão por 15 minutos, no
aguardo das cédulas para que se processe a votação.
(Suspensa às 17 horas e 55 minutos,
a sessão é reaberta às 18 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Está reaberta a sessão.
A lista de presença registra o comparecimento
de 570 Srs. Constituintes.
Vai-se proceder à eleição dos demais membros
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
Os Srs, Constituintes encontrarão, nas cabines
indevassáveis, o material necessário para a eleição
dos seguintes cargos: l' e 2' Vice-Presidências,
}9, 2° e 3° Secretários e três suplentes de Secretários. As cédulas são destinadas a cada cargo.
As umas ficarão na mesa, para o recebimento
das sobrecartas.
Será considerado eleito aquele que obtiver
maioria absoluta: 280 votos dos membros da Assembléia em l' escrutínio e, em 2' escrutínio,
por maioria simples, salvo para os suplentes de
Secretários, pois para esses não é necessário o
requisito da maioria absoluta.
Convido para escrutinadores os Srs, Constituintes Chagas Rodrigues, Bonifácio de Andrada, Vivaldo Barbosa, Nilson Gibson e MelloReis.Solicito
aos Srs. Líderes que indiquem fiscais à eleição.
(pausa.)
Vaise proceder à chamada.
OSr. Valmir Campelo-Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Concedo a palavra ao nobre Constituinte Valmir
Campelo, para uma questão de ordem.

O SR. VALMIR CAMPELO (PFL - DF. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Com base no art. 2 9, item I, solicito a V. Ex'
que faça a verificação de presença.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A mesa lamenta indeferir o requerimento de V.
Ex", porque o que se está fazendo é uma verificação de presença para que a votação se faça. Essa
verificação já está sendo iniciada.
Proceda-se à chamada.
O Sr. Inocêndo de Oliveira Sr. Presidente.

Pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Concedo a palavra a V. Ex', pela ordem, no processo de votação.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem, no processo de votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Constituintes:
Em nome do PFL, eu pediria a V. Ex' que esta
votação fosse feita por Constituinte, e não assim
feita a reboque, porque ninguém está sabendo
quais são os Constituintes presentes neste Plenário. Esta votação precisa ser bem feita, Sr. Presidente; é necessário saber quais os Constituintes
que estão aqui presentes. O nobre Constituinte
Bonifácio de Andrada está chamando, aleatoriamente, de um modo que não se sabe quem está
presente. Assim, eu pediria a V.Ex" que a chamada
fosse feita pausadamente, e que o Constituinte
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se manifestasse dizendo se está presente ou não,
e dessa forma, em que ninguém sabe quem está
presente para, mais tarde, não se dizer que esta
votação não foi lícita. Dessa forma o PFL sente-se
no direito de, amanhã, requerer anulação dessa
votação.

O Sr. Inocêncio Oliveira peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A Mesa pondera ao eminente Constituinte que
a chamada está sendo fiscalizada, está sendo feito
o registro e esta é a maneira pela qual se tem
procedido, na Câmara e na Constituinte, em outras votações. Sem dúvida nenhuma, os Constituintes têm uma noção de honra no cumprimento
do seu dever que todos, inclusive V. Ex", reconhecem.
Existe a possibilidade plena de fiscalização pelos Constituintes que foram designados, e também por funcionários.
Proceda-se à votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Volto, mais uma vez, a apelar a V. Exa. para
encerrar o processo de votação, porque todos
estão vendo que está sendo muito lento. Não é
possível continuar esse processo de votação dessa maneira. Dá margem a que, mais tarde, se
peça o processo de nulidade desta votação. Está
muito lento o processo.
Peço a V. Exa, Sr. Presidente, a quem tenho
na maior conta, encerre este processo de votação.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Permita-me, Sr. Presidente, para reforçar a minha tese,
de perguntar ao nobre constituinte Bonifácio de
Andrada, que está fazendo a chamada, se S. Ex'
é capaz de dizer quais são os Constituintes até
agora chamados, presentes ou não neste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A questão de ordem já está resolvida. A votação
está sendo feita à vista de todos, há fiscalização
de todos.
Proceda-se à votação.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA -

A vista

é uma coisa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Apelo para V. Ex', no sentido de que a votação
prossiga.
O Sr. INOCÊNCIO OUVEIRA questão de ordem, Sr. Presidente,

Para uma

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) Pois não! CORCedo a palavra, pela ordem, ao nobre constituinte Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Peço a V.Ex' o encerramento da votação, porque não é possível que a gente fique a noite toda
esperando até que se mande buscar o pessoal
nos Estados, para que possam votar.
Pediria a V.Ex' encerrasse o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A Mesa encerrará assim que todos votarem.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA já votaram, Sr. Presidente.

Todos

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A Mesa agradece a colaboração de V. Exa., mas
está atenta ao problema.
A Mesa vai descer a uma, para que o nobre
Constituinte Iram Saraiva possa votar. (Pausa.)
A Mesa pede aos Srs. Constituintes que não
tenham votado que o façam. (Pausa)
Vai-se encerrar a votação.
Os Srs. Constituintes que não votaram queiram
fazê-lo.
O Sr. (JJysses Guimarães, Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada peJo Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário.
•
O Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupadapelo Sr. (JJysses Guimarães, Presidente.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Concedo a palavra ao nobre Constituinte Inocêncio Oliveira para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)AMesa tem o testemunho da Casa de que cumpre
com o seu dever. Já convocou-se, eventualmente,
algum parlamentar presente, porque todos que
estão presentes votaram, todos que estão presentes honraram esta votação com seu voto. De maneira que a Mesa encerra a votação.
VOTARAM OS SRS. C01'lS77T(JJNTES:

Abigail Feitosa - PMDB; Acival Gomes PMDB; Adauto Pereira - PDS; Ademir Andrade
- PMDB: Adhemar de Barros Filho - PDT:Adolfo Oliveira- PL:Adroaldo Streck- PDT;Adylson
Motta - PDS: Aécio de Borba - PDS: Aécio
Neves - PMDB; Affonso Camargo - PMDB;
Agassiz Almeida - PMDB; Albano franco PMDB:Albérico Filho - PMDB;Aldo Arantes PC do B; Alexandre Puzyna - PMDB;Almir Gabriel - PMDB: Aloísio Vasconcelos - PMDB:
Aluízio Bezerra - PMDB: Aluízio Campos PMDB:Álvaro Valle- PL; Amaral Netto - PDS;
Amaury Müller - PDT; Anna Maria Rattes PMDB;Antero de Barros - PMDB;Antônio Britto
-PMDB;Antônio Câmara-PMDB:Antônio Carlos Franco - PMDB;Antôniocarlos Konder Reis
- PDS; Antonio Gaspar - PMDB:Antonio Mariz
-PMDB: Antonio Perosa - PMDB:Amaldo Faria
de Sá - PTB: Amaldo Martins - PMDB;Amaldo
Moraes - PMDB;Artur da Távola - PMDB;Asdrubal Bentes - PMDB; Augusto Carvalho PCB: Benedicto Monteiro - PMDB: Benedita da
Silva- PT; Bernardo Cabral- PMDB;Beth Azize
- PSB; Bocayuva Cunha - PDT; Bonifácio de
Andrada - PDS; Bosco França - PMDB: Brandão Monteiro - PDT; Caio Pompeu - PMDB;
Cardoso Alves - PMDB; Carlos Alberto Caó PDT; Carlos Benevides - PMDB;Carlos De'Carli
- PMDB; Carlos Mosconi - PMDB; Carlos
Sant'Ana - PMDB;Carlos Vinagre - PMDB;Carrel Benevides - PMDB; Cássio Cunha Lima PMDB;Célio de Castro - PMDB;Celso Dourado
- PMDB; Chagas Rodrigues - PMDB; Chico
Humberto - PDT; Cid Carvalho - PMDB: Cid
Sabóia Carvalho - PMDB; Cristina Tavares PMDB; Cunha Bueno - PDS; Dálton Canabrava
- PMDB; Darcy Deitos - PMDB; Darcy Pozza
- PDS; Daso Coimbra - PMDB;DaviAlves Silva
- PDS; Del Bosco Amaral - PMDB; Délio Braz
- PMDB; Denisar Ameiro - PMDB: Dirce Tutu
Quadros - PSC; Dirceu Carneiro - PMDB; Djenal Gonçalves - PMDB; Domingos Juvenil PMDB; Domingos Leonelli - PMDB; Edivaldo
Motta - PMDB; Edmilson Valentim - PC do
B; Eduardo Bonfim - PC do B; Eduardo Jorge
- PT: Egídio Ferreira Uma - PMDB;Eliel Rodrigues - PMDB;Euclides Scalco - PMDB; expedito Júnior - PMDB; Expedito Machado -
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PMDB;Farabulini Júnior - PTB; Fausto Fernandes - PMDB; Felipe Mendes - PDS; Ferez Nader
- PDT; Fernando Cunha - PMDB; Fernando
Gasparian - PMDB;Fernando Gornes - PMDB;
Fernando Henrique Cardoso - PMDB;Fernando
Lyra- PMDB;Fernando Santana - PCB; Firmo
de Castro - PMDB; Flavio Palmier da Veiga PMDB; França Teixeira - PMDB; Francisco Amaral- PMDB; Francisco Cameiro - PMDB;Francisco Küster - PMDB; Francisco Pinto - PMDB;
Francisco Rossi - PTB; Francisco Sales PMDB; Gabriel Guerreiro-PMDB; Gastone Righi
- PTB; Geraldo A1ckmin- PMDB;Geraldo Campos - PMDB;Geraldo Fleming - PMDB; Gerson
Camata - PMDB; Gerson Peres - PDS; Gidel
Dantas- PMDB;Gonzaga Patriota - PMDB;Gumercindo Milhomem - PT; Harlan Gadelha PMDB;Haroldo Lima - PC do B; Haroldo Sabóia
- PMDB;Hélio Duque - PMDB;Hélio Manhães
- PMDB; Hélio Rosas - PMDB;Henrique Córdova - PDS; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Hermes Zaneti - PMDB;HilárioBraun - PMDB;
Humberto Lucena - PMDB; Ibsen Pinheiro PMDB; Inocêncio Oliveira - PFL; Iram Saraiva
- PMDB; Irapuan Costa Júnior - PMDB; Irma
Passoni - PT; Ismael Wanderley - PMDB; Israel
Pinheiro - PMDB; Ivo Cersósimo - PMDB; Ivo
Ivo Vanderlinde - PMDB;Jarbas Passarinho PDS; Joaci Góes - PMDB; João Agripino PMDB; João Carlos Bacelar - PMDB;João Castelo - PDS; João de Deus Antunes - PDT; João
Herrmann Neto - PMDB;João Natal - PMDB;
João Rezek- PMDB;Joaquim Sucena- PMDB;
Jorge Arbage - PDS; Jorge Hage - PMDB; Jorge Uequed - PMDB; Jorge Vianna - PMDB;
José Carlos Grecco - PMDB;José Carlos Martinez - PMDB;José Carlos Sabóia - PMDB;José
Carlos Vasconcelos - PMDB; José Dutra PMDB; José Egreja - PTB; José Elias - PTB;
José Freire - PMDB;José Genoíno - PT; José
Guedes - PMDB; José Luiz Maia - PDS; José
Maria Eymael - PDC; José Mauricio - PDT;
José Melo - PMDB; José Mendonça de Morais
- PMDB;José Paulo Biso~- PMDB;José Tavares - PMDB;José Ulísses de Oliveira - PMDB;
José Viana - PMDB; Jovanni Masini - PMDB;
Juarez Antunes - PDT; Júlio Costamilan PMDB; Jutahy Magalhães - PMDB; Koyu IhaPMDB; Lavoisier Maia - PDS; Lélio Souza PMDB; Leopoldo Peres - PMDB; Lezio Sathler
- PMDB;Lídice da Mata - PC do B; Louremberg
Nunes Rocha - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB;
Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Freire PMDB; Luiz Henrique - PMDB; Luiz Inácio Lula
da Silva - PT; Luiz Salomão - PDT; Luiz Soyer
- PMDB; Luiz Viana - PMDB; Luiz Viana Neto
- PMDB; Lysâneas Maciel - PDT; Manoel Moreira - PMDB;Manoel Ribeiro - PMDB;Manuel
Viana - PMDB;Marcelo Cordeiro - PMDB; Márcio Lacerda - PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Maria Lúcia - PMDB; Mário Covas - PMDB;
Mário Maia - PDT; Marluce Pinto - PTB; Matheus Iensen - PMDB; Maurício Corrêa - PDT;
Maurício Fruet - PMDB; Maurilio Ferreira Lima
- PMDB; Mauro Benevides - PMDB; Mauro
Campos - PMDB;Mauro Miranda - PMDB;Meira Filho - PMDB; Mello Reis - PDS; Mendes
Ribeiro - PMDB; Messias Soares - PMDB; Michel Temer- PMDB;MiltonBarbosa PMDB; Miro
Teixeira - PMDB; Moema São Thiago - PDT;
Moysés Pimentel - PMDB; Myrian Portella PDS; Nabor Júnior - PMDB; Naphtali Alves PMDB; Narciso Mendes - PDS; Nelson Aguiar
- PMDB; Nelson Cameiro - PMDB; Nelson Jobím - PMDB;Nelson Seixas - PDT; Nelton Friefrich - PMDB; Nestor Duarte - PMDB; Nilson
Gibson - PMDB;Nilson Sguarezi - PMDB;Nion

A1bernaz - PMDB; Noel de Carvalho - PDT;
Octávio Elísio - PMDB; Olavo Pires - PMDB;
Olívio Dutra - PT; Onofre Corrêa - PMDB;Osmir Lima - PMDB; Osmundo Rebouças PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Osvaldo Macedo
- PMDB; Osvaldo Sobrinho - PMDB; Ottomar
Pinto - PTB; Paes de Andrade - PMDB; Paulo
Almada - PMDB;Paulo Macarini -PMDB; Paulo
Mincarone - PMDB; Paulo Paim - PT; Paulo
Ramos - PMDB; Paulo Roberto - PMDB;Paulo
Roberto Cunha - PDC; Paulo Silva - PMDB;
Percival Muniz - PMDB; Pimenta da Veiga PMDB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Plínio Martins - PMDB;Pompeu de Souza - PMDB;Prisco
Viana- PMDB;Rachid Saldanha Derzi- PDMB;
Raimundo Bezerra - PMDB; Raimundo Ura PMDB;Raimundo Rezende - PMDB;Raquel Capibenbe - PMDB; Raul Belém - PMDB;Renan
Calheiros - PMDB; Renato Bernardi - PMDB;
Renato Johnsson - PMDB; Renato Vianna PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Augusto
- PTB; Roberto Balestra - PDC; Roberto Brant
- PMDB;Roberto Freire - PCB;Roberto Rollemberg - PMDB; Roberto Torres - PTB; Robson
Marinho - PMDB; Rodrigues Palma - PMDB;
Ronaldo Aragão - PMDB; Ronaldo Carvalho PMDB; Rosa Prata - PMDB; Rose de Freitas PMDB; Rospide Netto - PMDB; Rubem Branquinho - PMDB;Ruben Figueiró - PMDB;Ruy
Bacelar - PMDB; Ruy Nedel - PMDB; Sérgio
Spada - PMDB; Sérgio Werneck - PMDB;Sigmaringa Seixas - PMDB;SílvioAbreu - PMDB;
Siqueira Campos - PDC; Sólon Borges dos Reis
- PTB; Sotero Cunha - PDC; Telmo KirstPDS; Teotônio Vilela Filho - PMDB; Ubiratan
Aguiar- PMDB;Ubiratan Spinelli- PDS; Ulysses
Guimarães - PMDB;Valter Pereira - PMDB; Vicente Bogo - PMDB; Victor Faccioni - PDS;
Vingt Rosado - PMDB; Virgílio Galassi - PDS;
Virgílio Guimarães - PT; Virgílio Távora - PDS;
Vitor Buaiz - PT; VivaldoBarbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wagner Lago - PMDB; Waldyr Pugliesi - PMDB;Walmor de Luca - PMDB;
Wilma Maia - PDS; Wilson Campos - PMDB;
Wilson Martins - PMDB.
I

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Vai-se proceder à contagem dos votos.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)A Presidência anuncia que foram encontrados
312 sobrecartas. O número coincide com o de
votantes.
Vai-se proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) A Presidência vai proclamar o resultado da eleição.
O nobre Constituinte Mauro Benevides obteve
289 votos.
Em branco, 23 votos.
Total: 312 votos.
Proclamo eleito e empossado como l' VIcePresidente o nobre Constituinte Mauro Benevides.
O nobre Constituinte Jorge Arbarge obteve 284
votos.
Em branco 28 votos.
Total: 312 votos.
Proclamo eleito e empossado como 2° VicePresidente o nobre Constituinte Jorge Arbarge.
O nobre Constituinte Marcelo Cordeiro obteve
277 votos.
Em branco 35 votos.
Total 312 votos.
Proclamo eleito e empossado como 1°-Secretário, o nobre Constituinte Marcelo Cordeiro.
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*087 O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - O nobre Constituinte Mário Maia obteve
260 votos.
Em branco: 52 votos.
Total: 312 votos.
Proclamo como eleito e empossado para 2 o-Secretário, o nobre Constituinte Mário Maia.
O nobre Constituinte Amaldo Faria de Sá obteve 293 votos.
Em branco: 19 votos.
Total: 312 votos
Proclamo eleito e empossado para 3'-Secretário o nobre Constituinte Amaldo Faria de Sá.
Para suplentes de Secretário: Benedita da Silva,
250 sufrágios; Luiz Soyer, 260; Sotero Cunha,
225. A sucessão se fará pela ordem anunciada
pelo Presidente: Benedita da Silva, 1: Secretária
de Suplente; LuizSoyer, 2°Secretário de Suplente;
e Sotero Cunha, 3 0 Secretário de Suplente.

O Sr. Gastone Righi (PTB - SP) - Peço
a palavra, Sr. Presidente, para uma questão de
ordem, antes que V. ~ declare encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Concedo a palavra ao nobre Constituinte, Gastone
Righi.
O SR. GASTONE RiGHI (PTB - SP. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
O Regimento da Assembléia Nacional Constituinte não previu um ponto fundamental para tedos nós; e eu aguardei que V. Ex- declarasse o
resultado da eleição, porque nos termos regimentais. a partir desse instante, começaram efetivamente os trabalhos constitucionais desta Assembléia.
Sr. Presidente, o Regimento Interno deveria ter
previsto qual o sistema de Governo a ser adotado
pela futura Constituição, sob pena de invalidarmos o trabalho de todas as Subcomissões e Comissões que dependem da definição quanto ao
sistema de Governo a ser adotado, senão a Comissão de Poderes, a Comissão de Governo, a
Instituição da União, a Ordem Econômica, todo
o resto ficará realmente falho sem uma definição.
Não é possível que uma nau parta de um porto
sem que tenhamos o rumo, o destino, onde ela
deseja chegar. E por isso estou oferecendo um
Projeto de Resolução, - e esta é a minha questão
de ordem - para que a Assembléia Nacional
Constituinte defina em preliminar, qual o sistema
de governo a ser adotado. Proponho o sistema
parlamentar misto, mas outras emendas poderão
ser acolhidas.
Sr. Presidente, ofereço este trabalho, então, como uma questão-de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
DEIXAM. DE COMPARECER OS SENHORES:
AlairFerreira - PFL;Amilcar Moreira - PMDB;
Bezerra de Melo - PMDB;Delfim Netto - PDS;
Doreto Campanari - PMDB; Fernando Bezerra
Coelho - PMDB; Francisco Rollemberg PMDB;Geraldo Bulhões - PMDB;Itamar Franco
- PL; João Calmon - PMDB; Jorge Leite PMDB;José Ignácio Ferreira - PMDB;José Maranhão - PMDB; José Richa - PMDB;José Teixeira - PFL; Jutahy Júnior - PMDB; Levy Dias
- PFL; Lourival Baptista - PFL; Mário Bouchardet - PMDB;Mauro Borges - PDC; Milton Lima
- PMDB; Olavo Pires - PMDB: Paulo Delgado
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- PT; Ralph Biasi - PMDB; Roberto Jefferson
- PTB; Sergio Nava - PMDB; VictorTrovão PFL; Vieira da Silva -PFL.

PDS; Vinicius Cansanção

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimrães) Encerro a sessão, convocando a Assembléia Nacional Constituinte para uma sessão a realizar-se
amanhã, às 9:00 horas e 30 minutos.
V- Encerra-se a Sessão às 19 horas e 55 minutos.
DISC{JRSO PRON{JNCIADO PELO SR.
CID SABOIA DE CARVALHO NA SESSÃO
DE20-3-87E Q{JE,ENTREG{JEAREVISÃO
DO ORADOR, SERIA P{JBliCADO POSTE-

RIORMENTE.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB
- CE. Como Líder.)- Sr. Presidente, Srs. e Sr's
Constituintes:
Há poucos dias, no Senado da República, nos
preocupávamos com a situação do Banco do Brasil. Isto, em face da diminuição das atividades
deste Banco, deixando principalmente os nordestinos à mercê da rede bancária particular, capaz
de produzir as maiores explorações sobre os carentes, os que têm iniciativas dramáticas, no dramático cenário nordestino.
Hoje,caros amigos, caros companheiros da Assembléia Nacional Constituinte, vale aqui fazerum
registro do que ocorre em Fortaleza, movimento
não sobre o Banco do Brasil, mas respeitante
ao Banco do Nordeste do Brasil, outra entidade,
que se há diminuído abruptamente, nos últimos
anos, com a redução de sua importância, com
a redução de suas aptidões, com a redução de
suas atividades. Hoje sei, estão acontecendo manifestações diante da sede do Banco e os funcio-

náiros protestam, inclusive com o apoio do Sindieto dos Bancários.
E como Constituinte, remeti ontem uma comunicação, da mais absoluta solidariedade, aos funcionários do Banco do Nordeste do Brasil nesta
hora em que saem da calma em que se encontravam para irem em busca da luta, visando restabelecer no cenário do Banco do Nordeste aquelas
aptidões tão importantes para toda a Região.
Sem o Banco do Nordeste pleno, sem o Banco
do Brasil na sua plenitude, os fazendeiros, os produtores, as pequenas empresas ou grandes empresas do Nordeste, ficarão à mercê das atividades dos bancos particulares. E nós sabemos como era salutar a atividade do Banco do Brasil
e do Banco do Nordeste nas suas carteiras especificas, especialmente porque os que procuravam
estes investimentos, não caiam naquela malha
de uma influência de raízes nunca perfeitamente
determinadas, inclusive com as preferências das
gerências, as gerências daqueles Bancos, sem
seguirem um critério técnico, sem seguir os critérios da Lei. Ficamos assim, portanto, a mercê,
meramente, da rede particular de Bancos, ante
o amesquinhamento do Banco do Brasil e do
Banco do Nordeste.
Faço, portanto, este registro para prestar a solidariedade do PMDB, aos funcionários do Banco
do Nordeste do Brasil na luta que estão desencadeando na Capital cearense, e de resto onde quer
que haja uma agência do BNB.
Muito obrigado.
Era este o registro, Sr. Presidente. (Muitobem!
Palmas.)
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