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QUARTA.-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1985

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fregelli,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 21, DE 1985
Aprova o texto da emenda à alínea a, do § 39 , do artigo XI, da Convenção Sobre o Comércio Internacional
das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão
Extraordinária da Conferência das Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.
Art. 19 É aprovado o texto de emenda à alínea a, do § 39, do artigo XI, da Convenção Sobre Comércio Internacional
das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão Extraordinária
da Conferência das Partes, walizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 19 de outubro de 1985. - José Fragelli, Presidente.
• O Tcxto deste acordo acompanha, a publicação do DCN (Seção 11)
de 2-10-85.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e eu, José Fragelli,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 22, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.153, de 24 de julho de 1984, que "introduz parágrafos no artigo 39 da Lei
n9 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 2.153, de 24 de julho de 1984, que "introduz parágrafos no arligo
39 da Lei n9 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e dã outras providências".
Senado Federal, em 19 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO
l-ATA
DA
122SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, MATUTINA DA
3- SESSÃO LEGISLATIVA DA 47LEGISLATURA EM l' DE OUTUBRO DE 1985
1 - Abertura da Sessão
11- Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
II1 - Leitura do Expedieute
PAULO MINCARONE, HUGO MARDINI,
CELSO BARROS, OSVALDO NASCIMENTO,
JOSÉ GENOINO, FERNANDO SANTANA Homenagem ao sesquicentenário da Revolução
Farroupilha.
PRESIDENTE - Solidariedade da Mesa às
homenagens prestadas pela Casa ao sesquicentenário
da Revolução Farroupilha.
ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 123- SESSÃO DA 3- SESSXO
LEGISLATIVA DA 47- LEGISLATURA EM l' DE
OUTUBRO DE 1985
I - Abertura da Sessão
11 - l.eitura e assiuatura da ata da sessão anterior
1II- Leitura do Expediente
MENSAGENS
Mensagem n' 479, de 1985 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional o
tcxto do Convênio Zoossanitário cntre o Governo da
República Federativa do Brasil c o Governo da
República Oriental do Uruguai para o Intercâmbio
de Animais e de Produtos de Origem Animal,
celebrado em Montevidéu, a 14 de agosto de 1985.
Mensagem n' 480, de 1985 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo Adicional ao Convênio Cultural
entre a República Federativa do Brasil e a República
Oriental do Uruguai na Ãrea de Rádio e Televisão,
celebrado em Montevidéu em 14 de agosto de 1985.
Mensagem n' 481, de 1985 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Convênio Constitutivo da Corporação
I'nteramericana de Investimentos (CII) o qual foi
subscrito pelo Embaixador do Brasil em
Washington, em nome da República Federativa do
Brasil, em 9 de julho de 1985, na sede do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), naquela
cidade.
PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei n' 6.302-C, de 1985 (Do Sr. Osmar
Leitão) - Altera os efeitos da Lei n' 7.332, de I' de
julho de 1985, que "estabelece normas para a
realização de eleições em 1985, dispõe sobre o
alistamento eleitoral e o voto do analfabeto e dá
outras providências"; tendo pareceres dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões:
de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação; e, de Comunicação, peJa aprovação, com

emenda. Pareceres às Emendas de Plenário: dos
Relatores designados pela Mesa em substituição às
Comissões de: Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
c, no mérito, pela rejeição; e, de Comunicação, pela
aprovação das de n's 2, 3, 4 e 5 e das de n's I e 6, com
subemendas.
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei Complementar n' 326, de 1985 (Do
Sr. Manoel Gonçalvcs) - Autoriza o Poder
Executivo a criar a Fundação Nacional de
Assistencia ao Trabalhador, e dá outras
providências.

Projeto de Lei n' 6.404, de 1985 (Da Sr- Lúcia
Viveiros) - Concede isenção do pagamento do
Imposto de Renda incidente sobre os proventos dos
aposentados, desde que não tenham outros
rendimentos.
Projeto de Lei n' 6.406. de 1985 (Do Sr. José
Thomaz Nonó) - Altera a redução do Decreto-lei n'
1.923, de 20 de janeiro de 19821 que modifica a
legislação que dispõe sobre o FAS, elevando o
percentual da Loteria Esportiva destinado aos clubes
de futebol. e determina outras providências.
Projeto de Lei n' 6.463, de 1985 (Do Sr. Irapuan
Costa Júnior) - Dispõe sobre a contratação de
serviços técnico-profissionais especializados.
Projeto de Lei n' 6.464, de 1985 (Do Sr.
Marcondes Pereira) - Dispõe sobre a aplicação de
dispositivo da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
Projeto de Lei n" 6.467, de 1985 (Do Sr. Stélio
Dias) - Faculta aos Estados a instituição de
concurso de prognóstieo sobre o resultado de
sorteios de números - LOTOESTADO.
IV - Pequeno Expediente
HERMES ZANETTI - Eleição de diretores de
escolas públicas no Estado do Rio Grande do Sul.
DARCY PASSOS -

Dia do Vereador.

SÉRGIO LOMBA - Instalação, na Câmara dos
Deputados, do Seminário da Pesca Artesanal.
SARA MAGO PINHEIRO - Reinício das
atividades da Orquestra Sinfônica Nacional.
JÚLIO COSTAMILAN Prioritárias da Previdência.

Programa de Metas

SIQUEIRA CAMPOS - Criação do Bloco
Parlamentar de Defesa do Vereador no Congresso
Nacional.
SANTINHO FURTADO - Deseovolvimento da
caprinocultura no Estado do Paraná.
ALBÉRICO CORDEIRO - Unificação do piso
salarial dos bancârios nordcstinos.
AMAURY MÜLLER - Conseqüências sociais
do modelo imposto à Nação pelo regime militar.
DIMAS PERRIN - Sucessão municipal em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
MAURlLIO FERREIRA LIMA -Instalação de
Comissão Parlamentar de Inquérito para esclarecer o
chamado "Caso BANDEPE" - negociação de
recursos externos para empresas açucareiras.
JORGE ARBAGE oposição.

Vigilância do PDS na

DILSON FANCHIN - Reaplicação dos recursos
da linha de crédito AFERSUL nas comunidades
produtoras do Estado do Paraná.

JOÃO MARQUES - Tabela Especial de
Emprego para os seringueiros de Belterra e
Fordlândia, Estado do Pará.

JACQUES D'ORNELLAS - Discurso do Prof.
Dércio Munhoz na abcrtura do VI Congresso
Brasileiro dos Economistas. Proposta do Prof.
Dalmo Dallari de suspensão do pagamento da divida
externa até manifestação do Poder Judiciário sobre'
sua legalidade.

ASSIS CANUTO - Necessidade de instalação de
Junta de Conciliação e Julgamento e do Tribunal
Regional do Trabalho no Estado de Rondônia.
DENISAR ARNEIRO - Implantação da
indústria de latas Reynolds MetaIs no Brasil.

JOÃO PAGANELLA - Abandono do Estado de
Saata Catarina pelo Governo Federal.

ALCIDES FRANCISCATO dívida externa brasileira.

MÃRIO JURUNA - Conveniência de revogação
do Dccrcto n' 88.118/83, que cria grupo de trabalho
para tratar da demarcação de áreas indígenas.

ANTÔNIO CÂMARA - Liberação de recursos
para evitar transbordamento dos rios Maxaranguape
e da Prata, Estado do Rio Grande do Norte.

IVO VANDERLINDE - Reivindicações dos
servidores do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo.

FREITAS NOBRE públicas.

LÚCIA VIVEIROS Belém, Estado do Pará.

Sucessão municipal em

CLEMIR RAMOS - Manifesto, Programa e
Estatuto do Partido Democrata Cristão.
BRABO DE CARVALHO - Dia Nacional do
Vereador.
CÉSAR CALS NETO - Justa remuneração e
amparo previdenciário para os Vereadores.
NILSON GIBSON - Redução da jornada de
trabalho para quarenta horas semanais.
JONAS PINHEIRO - Seminário Nacional da
Pcsca.
DOMINGOS LEONELLI - Declarações do
Ministro Antônio Carlos Magalhães, das
Comunicações, sobre a candidatura do Sr. Edvaldo
Brito e Prefeito de Salvador, Estado da Bahia.
RUBEN FIGUEIRÓ - Greve dos docentes e
funcionários das universidades fundacionais.
JOSÉ GENOINO - Convenção contra a Tortura
e Outros Tratamentos ou Castigos Cruéis,
Desumanos ou Degradantes.
RUBENS ARDENGHI juros na agricultura.

Reflexos das taxas de

Negociações da

Criação de bibliotecas

IRINEU COLATO - Anulação de provas para o
quadro de estagiários da agência da Caixa
Econômica Federal em Porto Xavier, Estado do Rio
Grande do Sul.
JOÃO HERRMANN NETO - Eleição para a
Prefeitura Municipal de Paulínea, Estado de São
Paulo.
JOSÉ COLAGROSSI - Fomento das atividades
agropecuárias.
JOSÉ EUDES - "O circo e o Coogresso" artigo de Millôr Fernandes publicado no Jornal do
Brasil.
JOSÉ JORGE - Apoio do Ministério da
Educação às universidades brasileiras.
OSMAR LEITÃO - Condições do Governo
Federal para aprovação da Reforma Tributária de
Emergência.
PEDRO CORREA - Apoio político do futuro
Congresso Nacional ao Presidente José Sarney.
JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS Septuagésimo aniversário de emancipação política de
São Gotardo, Estado de Minas Gerais.
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OSVALDO MELO urbanos e interestaduais.

Tarifas dos transportes

STÉLIO DIAS - Extensão aos agentes da
Previdência Social, no interior, de abono proposto
aos previdenciários.
PACHECO CHAVES -

Previdência rural.

JOSÉ CAMARGO - Recuperação do preço do
café no mercado interno.
PAULO ZARZUR CARLOS VINAGRE -

Dia do Ancião.
Reforma agrária.

declarações do Deputado Gastone Righi sobre venda
de Bônus a funcionários da Cosipa para o
financiamento de campanha política no Estado de
São Paulo.
ÁLVARO VALLE - Questão de ordem sobre
votação de preferência para requerimento de
urgência para o projeto de lei que estabelece dois
turnos para as eleições municipais de novembro.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem
do Dcputado Álvaro Vallc.
JOSÉ GENOINO - Questão de ordem sobre data
da votação do Projeto de Lei n9 6.302-B, de 1985.

RALPH BIASI - VI Congresso Brasileiro dos
Economistas.
V - Grande Expediente

PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem
do Deputado .José Genoino.

FURTADO LEITE, CHAGAS VASCONCELOS
- Homenagem à memória do ex-Deputado Federal
Osires Pontes.

ALBERTO GOLDMAN, JOSÉ GENOINO Encaminhamento da votação de requerimento de
adiamento da votação do Projeto de Resolução n9
284, de 1985.

PRESIDENTE - Solidariedade da Mesa às
homenagens prestadas pela Casa à memória do exDeputado Federal Osires Pontes.
JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS no comportamento da classe política.

Mudança

VI - Ordem do Dia
EDME TAVARES, FRANCISCO AMARAL,
SIQUEIRA CAMPOS, MANOEL COSTA
JÚNIOR, GERSON PERES, PAULO
MINCARONE, OSWALDO LIMA FILHO,
MANOEL AFFONSO, ADAIL VETTORAZZO,
HERMES ZANETTI, DIRCEU CARNEIRO,
FRANCISCO DIAS, JOSÉ FREJAT, RUBENS
ARDENGHI, SARA MAGO PINHEIRO,
MARCONDES PEREIRA - Apresentação de
proposições.
JOSÉ COLAGROSSI - Comunicação, como
Líder, sobre trabalho da Associação dos Membros
da Assistência Judiciária Militar Federal acerca da
inserção, na nova Constituição, da Assistência
Judiciária como órgão autônomo e independente,
com atuação junto aos juízes e tribunais da União.
EDME TAVARES - Comunicação, como Líder,
sobre reafirmação, pelo PFL, dos compromissos na
consecução dos projetos de reconstrução nacional.
.JOSÉ GENOINO - Comunicação, como Lider,
sobre crescimento, entre os partidos políticos, de
movimento pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição convocatória da Assembléia Nacional
Constituinte.
RUBENS ARDENGHI - Comunicação, como
Lider, sobre sustação, pelo Banco do Brasil, de linha
de financiamento para os produtores rurais.
JOSÉ EUDES - Comunicação, como Líder,
sobre conveniência de retirada, pelo Presidente José
Sarney, da Pmposta de Emenda à Constituição
convocatória da Assembléia Nacional Constituinte.
CELSO PEÇANHA - Comunicação, como
Lider, sobre paralisação da prestação de serviços
ambulatoriais e de emergência pelo Posto do
INAMPS em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
AURÉLIO PERES - Comunicação, como Líder,
sobre apoio do PC do B ao pacto social,
condicionado ao atendimento da pauta de
reivindicações dos trabalhadores.
FÉLIX MENDONÇA - Comunicação, como
Líder, sobre indébita participação do Ministro
Affonso Camargo, dos Transportes, na campanha
politica para a Prefeitura Municipal de Salvador,
Estado da Bahia.
JOSÉ CARLOS VASCONCELOS Comunicação, como Líder, sobre apreciação, pelo
Conselho Deliberativo da SUDENE, do Plano
Diretor de Desenvolvimento do Nordeste. Repúdio a

JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Questão de
ordem sobre tomada dos votos das lideranças
partidárias.
PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem
do Deputado José Carlos Vasconcelos.
PRISCO VIANA - (Como Líder) - Discurso do
Presidente José Sarney ma abertura do Debate Geral
da 40' Assembléia Geral da ONU.
.JORGE ARBAGE (Como Líder) Enquadramento definitivo dos servidores das
Tabelas Especiais, Emergenciais e Similares.
ERNESTO DE MARCO (Como Líder) Destinação aos Indios Kaingang de terras em áreas
próximas ao Município de Chapecó, Estado dc Santa
Catarina.

PROJETO DE LEI N. 6.302-B, DE 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n9
6.302-B, de 1985, que altera os efeitos da Lci n9 7.332,
de I. dejulho de 1985, que "estabelece normas para a
realização de eleições em 1985, dispõe sobre o
alistamento eleitoral e o voto do analfabeto e dá
outras providências"; tendo pareceres dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação; e, de Comunicação pela aprovação, com
emenda. Pendente de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Comunicação às emendas
em Plenário. (Do Sr. Osmar Leitão.) - Relatores:
Srs. Gastone Righi e Francisco Amaral. Sai da
Ordem do Dia para publicação da subemenda às
emendas de Plenário.
PROJETO DE LEI N9 4.065-B, DE 1984
Discussão única do Projeto de Lei n. 4.065-B, de
1984, que altera dispositivo da Lei n. 5.701, de 9 de
setembro de 1971, que dispõe sobre o Magistério do
Exército; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de
Segurança Nacional, pela aprovação; e, do Relator
designado pela Mesa, em substituição à Comissão de.
Educação e Cultura, pela aprovação, com emenda.
(Do Poder Executivo.) - Relatores: Srs. Júlio
Martins, Ruy Lino e Oscar Alves. Aprovado o
projeto e a emenda da Comissão de Educação e
Cultura.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 356, DE 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de
Resolução n. 356, de 1985, que autoriza o Senhor
Deputado Haroldo Sanford a participar de missão
cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur
Lomanto. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 357, DE 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de
Resolução n9 357, de 1985, que autoriza o Senhor
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Deputado Oscar Corrêa Júnior a participar de
missão cultural no cxterior. (Da Mesa.) - Relator:
Sr. Leur Lomanto. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 358, DE 1985
Votação em dIscussão única, do Projeto de
Resolução n. 358, de 1985, que autoriza o Senhor
Deputado Alberto Goldman a participar de missão
cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur
Lomanto. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 362, DE.1985
Votação, em discussão única, do Projeto de
Resolução n. 362, de 1985, que autoriza o Senhor
Deputado José Lourenço a participar de missão
cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur
Lomanto. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 363, DE 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de
Resolução n9 363, de 1985, que autoriza os Senhores
Deputados Francisco Benjamim, João Hcrmann
Neto, Israel Dias-Novaes, .José Carlos Fonseca,
Salvador JulianeIli e Pedro Colin a participarem de
missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator:
Sr. Leur Lomanto. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 284 de 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de
Resolução n. 284, de 1985, que aprova o Relatório e
as Conclusões da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar os episódios que
envolveram o BNH e o Grupo Delfin e, que
culminaram com a intervenção do Banco Central no
referido Grupo - Relator: Sr. Alberto Goldman.
Adiada a votação por cinco sessões.
PROJETO DE LEI No 317-E, DE 1975
Discussão única das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei n. 317-C, de 1975, que regula o
exercício da profissão de Técnico de Radiologia, e dá
outras providências; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de
Saúde, pela aprovação e da Comissão de Trabalho e
Legislação Social, pela aprovação da de n' I e
rejeição da de n. 2. - Relatores: Srs. Renato Vianna,
Lúcio Alcântara e Francisco Amaral. Rejeitadas.
PROJETO DE LEI N. 4.416-A, DE 1984
Discussão única do Projeto de Lei n. 4.416-A, de
1984, que dispõe sobre a pensão especial de que trata
a Lei n' 6.592, de 17 de novembro de 1978; tendo
pareccres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e da Comissão de Finanças, pcla
aprovação. (Do Poder Executivo.) - Relatores: Srs.
Gerson Peres e Luiz Baccarini. Aprovado.
PROJETO DE LEI N9 4.987-A, DE 1985
Discussão única do Projeto de Lei n9 4.987-A, de
1985, quc altera o valor do vencimento de cargos que
especifica e dâ outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e, das Comissões de Serviço Público e de Finanças,
pela aprovação. (Do Poder Executivo.) - Relatores:
Srs. João Gilberto, Gomes da Silva e Christóvam
Chiaradia. Adiada a discussão por dez sessões.
VII - Designação da Ordem do Dia
VII I - Encerramento
3 - MESA (Relação dos membros)
4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS (Relação dos mcmbros)
5 - COMISSÕES (Relação dos membros das
Comissões Permanentes, Especiais, Mistas e de

Inquérito)
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Sessão, em 19 de outubro de 1985

Presidência do Sr.:
ÀS /0:30 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Ulysses Guimarães
Humberto Souto
Carlos Wilson
Haroldo Sanford
Leur Lomanto
Epitácio Cafctcira
José Frejat
José Ribamar Machado
Orestes Muniz
Bete Mendes
Celso Amaral.

Acre
Amílcar de Queiroz Wildy Vianna - PDS.

PDS; José Melo -

PMDB;

Amazonas
José Fernandes - PDS; Josué de Souza Mário Frota - PMDB.
Rondônia
Assis Canuto - PDS; Francisco Sales Leônidas Rachid - PDS.
Pará

PDS;

PMDB;

Antônio Amaral- PDS; Arnaldo Moraes - PMDB;
Benedicto Monteiro - PMDB; Brabo de Carvalho PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorge Arbage - PDS;
Lúcia Viveiros - PDS; Osvaldo Melo - PDS; Vicente
Queiroz - PMDB.
Maranhão
Bayma Júnior - PDS; Cid Carvalho - PMDB;
Edison Lobão - PDS; Epitácio Cafeteira - PMDB;
Eurico Ribeiro - PDS; João Rebelo - PDS; Magno
Bacelar - PFL; Victor Trovão - PFL.
Piauí
Celso Barros - PFL; Heráclito Fortes José Luiz Maia - PDS.
Ceará

PMDB;

Aécio de Borba - PDS; Chagas Vasconcelos PMDB; Flávio Marcílio - PDS; Furtado Leite - PFL;
Gomes da Silva - PFL; Moysés Pimentel - PMDB;
Ossian Araripe - PFL.
Rio Grande do Norte
Antônio Câmara -

PMDB; Vingt Rosado - PDS.
Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Edme Tavares João Agripino - PMDB.
Pernambuco

PFL;

Egídio Ferreira Lima - PMDB; Herberto RamosPMDB; Inocêncio Oliveira - PFL; João Carlos de Carli
- PDS; José Moura - PFL; Josias Leite - PDS;
Mansueto de Lavor - PMDB; Nilson Gibson - PFL;
Oswaldo Lima Filho - PMDB; Pedro Corrêa - PDS.
Alagoas
Albérico Cordeiro PMDB.

PDS; Manoel Affonso Sergipe

Adroaldo Campos - PDS; Augusto Franco - PDS;
Batalha Góis - PMDB; Gilton Garcia - PDS.
Bahia
Ãngelo Magalhães - PDS; Djalma Bessa - PDS;
Domingos Leonelli - PMDB; Fernando Gomes PMDB; Fernando Santana - PCB; Francisco
Benjamim - PFL; Francisco Pinto - PMDB;
Gorgônio Neto - PDS; Haroldo Lima - PC do B;
João Alves - PDS; Jorge Medauar - PMDB; Jorge
Vianna - PMDB; José Lourenço - PFL; Mário Lima
- PMDB; Prisco Viaua - PDS; Raymundo UrbanoPMDB; Virgildásio de Senna -- PMDB; Wilson Falcão
-PDS.

Humberto Souto, 19 Vice-Presidente.
Espírito Santo

Rio Grande do Sul

José Carlos Fonseca - PDS; Pedro Ceolim - PDS;
Stélio Dias - PFL.
Rio de Janeiro

Amaury Müller - PDT; Augusto Trein - PDS;
Darcy Pozza - PDS; Guido Moesch - PDS; Hermes
Zaneti - PMDB; Hugo Mardini - PDS; Irajá
Rodrigues - PMDB; Irineu Colato - PDS; João
Gilberto - PMDB; José Fogaça - PMDB; Júlio
Costamilan - PMDB; Lélio Souza - PMDB; Matheus
Schmidt - PDT; Nadyr Rossetti - PDT; Nelson
Marchezan - PDS; Nilton Alves - PDT; Oly Faehin
- PDS; Osvaldo Nascimento - PDT; Paulo Mincarone
- PMDB; Pedro Germano - PDS; Rubens Ardenghi
- PDS; Siegfried Heuser - PMDB; Harry Sauer PMDB.

Abdias Nascimento - PDT; Agnaldo Timóteo
PDT; Amaral Netto - PDS; Celso Peçanha - PFL;
Denisar Arneiro - PMDB; Edson Tessier - PTB;
Figueiredo Filho - PDS; Gustavo de Faria - PMDB;
Hamilton Xavier - PDS; Jacques D'OrnelIas - PDT;
José Colagrossi - PDT; José Eudes - PSB; José Frejat
- PDT; Mário Juruna - PDT; Osmar Leitão - PDS;
Roberto Jefferson - PTB; Wilmar Palis - PDS.
Minas Gerais

Amapá

Aécio Cunha - PFL; Altair Chagas - PFL; Carlos
Eloy - PFL; Cássio Gonçalves - PMDB; Dario
Tavares - PMDB; Delson Searano - PDS; Dimas
Perrin - PMDB; Emílio GaI\o - PFL; Emílio Haddad
- PFL; Homero Santos - PFL; Humberto Souto PFL; Israel Pinheiro - PFL; Jorge Vargas - PMDB;
José Maria Magalhães - PMDB; José Mendonça de
Morais - PMDB; José Ulisses - PMDB; Juarez
Baptista - PMDB; Luis Dulci - PT; Luiz Sefair PMDB; Marcos Lima - PMDB; Melo Freire PMDB; Milton Reis - PMDB; Pimenta da Veiga PMDB; Ronaldo Canedo - PFL; Rondon Pacheco PDS; Rosemburgo Romano - PMDB; Wilson Vaz PMDB.

Antônio Pontes - PFL; CIarck Platon - PDS; Paulo
Guerra - PDS.

São Paulo
Adail Vettorazzo - PDS; Darcy Passos - PMDB;
Del Bosco Amaral - PMDB; Diogo Nomura - PFL;
Flávio Bierrenbaeh - PMDB; Francisco Amaral PMDB; Francisco Dias - PMDB; Freitas Nobre PMDB; João Bastos - PMDB; João Herrmann NetoPMDB; José Genoino - PT; Márcio Santilli - PMDB;
Marcondes Pereira - PMDB; Mário Hato - PMDB;
Octacílio de Almeida - PMDB; Plínio Arruda Sampaio
- PT; Raimundo Leite - PMDB; Roberto Rollemberg
- PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.
Goiás
Brasílio Caiado - PDS; Fernando Cunha Iram Saraiva - PMDB; Iturival Nascimento José Freire - PMDB; Juarez Bernardes Siqueira Campos - PDS; Tobias Alves Wolney Siqueira - PFL.

PMDB;
PMDB;
PMDB;
PMDB;

Mato Grosso
Jonas Pinheiro - PDS; Maçao Tadano - PDS;
Milton Figueiredo - PMDB; Paulo Nogueira PMDB.
Mato Grosso do Sul
Harry Amorim - PMDB; Plínio Martins - PMDB;
Rosário Congro Neto - PMDB; Ruben Figueiró PMDB; Saulo Queiroz - PFL; Ubaldo Barém - PDS.
Paraná
Alceni Guerra - PFL; Alencar Furtado - PMDB;
Anselmo Peraro - PMDB; Antônio Mazurek - PDS;
Antônio Ueno - PFL; Dilson Fanchin - PMDB;
Irineu Brzesinski - PMDB; Leo de Almeida NevesPDT; Luiz Antonio Fayet - PFL; Norton MacedoPFL; Oscar Alves - PFL; Oswaldo Trevisan - PMDB;
Paulo Marques - PMDB; Reinhold Stephanes - PFL;
Renato Bernardi - PMDB; Santos Filho - PDS;
Valmor Giavarina - PMDB; Walber Guimarães PMDB.
Santa Catarina
Artenir Werner - PDS; Casildo Maldaner- PMDB;
Dirceu Carneiro - PMDB; Ernesto de Marco _
PMDB; Ivo Vanderlinde - PMDB; Luiz Henrique _
PMDB; Nelson Morro -- PDS; Odilon Salmoria _
PMDB.

Roraima
Alcides Lima - PFL; João Batista Fagundes PMDB; Júlio Martins - PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Está
aberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto)
Homenagem ao transcurso do Sesquicentenário da
Revolução Farroupilha, que transcorreu dia 20 de
setembro do ano em curso.
Concedo a palavra ao Sr. Paulo Mincarone autor da
proposição e pelo PMDB.
O SR. PAULO MINCARONE (PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sr. representante do Governador Jair
Soares, Deputado Adilson Mata, Sr. Ministro Pedro
Simon, da Agricultura, Sr. representante do Ministro
Marco Maciel, da Educação, ilustres e eminentes
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário em
meu Estado, Sr. representante das Forças Armadas.
O Rio Grande do Sul comemora o sesquiseentenário
de seu mais importante marco histórico: a Revolução
Farroupilha. E a homenagem que a Câmara dos
Deputados tributa a essa data não é mais do que o
reconhecimento de sua relevância nos anais conturbados
de nossa evolução histórica. Este é um momento de
reflexão e de reveréneia ao herói farroupilha e, ao
mesmo tempo, uma pausa para que se reconheça que o
espírito do Federalismo, ao qual o povo rio-grandense
pagou um generoso tributo de sangue nesses cento e
cinqüenta anos, continua presidindo, como em 1835, as
aspirações brasileiras por uma Nova República.
O complexo de causas pelas quais se levantaram os
gaúchos em armas contra o governo do Império, apenas
treze anos após a Independência, não é uma página
virada de nossa História. Muitas das razões que
inspiraram a revolta de tantos heróis e tantas bravuras
continuam latentes na busca constante do equilíbrio
federativo a que o Rio Grande do Sul dedicou uma
enorme parcela de sua militância política. pela ação de
alguns de seus mais ilustres filhos.
As comemorações a que se junta esta Casa, Sr.
Presidente, por iniciativa que muito me desvanece, se
dão exatamente no momento em que o nosso Estado,
como em tantos outros transes de sua História, passa por
momentos difíceis que decorrem sem dúvida de suas
próprias peculiaridades, muitas das quais são apenas o
reflexo da grande crise econômica do País. Não podemos
deixar de reconhecer, no entanto, que muitos dos
obstáculos com que se defrontam hoje tanto o Rid
Grande quanto alguns dos demai.s Estados brasileiros
são o resultado da hipertrofia centralizadora da União.
depois de vinte e um anos de constante ataque e de
sistemática destruição dos hoje frageis laços de nosso
sistema federativo. Pois foi contra essa força
centralízadora que Bento Gonçalves, exprimindo a
indignação e a revolta dos heróis anônimos da velha
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Província de São Pedro, se levantou na mais duradoura e
na mais cruenta de todas aS reações a que o País assistiu
desde a Independência atê hoje.
Poucos historiadores têm assinalado essa
circunstância muito reveladora: a de que a chamada
"Guerra dos Farrapos" é a mais longa insubordinação
civil de toda a América e a mais profunda Insurreição
militar do Continente. São dez anos, Sr. Presidente, de
demonstrações sistemãticas de Inconformismo, lutando,
não para se desmembrar do Brasil, como supostamente
faz crer o exame superficial desse movimento de fundas
raízes políticas, mas, ao contrãrio, de busca de afirmação
de nossa própria identidade brasileira.
Uma Revolução que a força das armas do Império
não domou e que atingiu os seus objetivos no dia cm que
a arma pacificadora da anistia trouxe em si o
reconhecimento explícito de que os rio-grandenses não
lutavam apenas por seus próprios interesses, mas sim
pelos interesses do federalismo brasileiro.
O exame dessa que é uma das ultimas rebeldias do
Império, a que se seguiram quase cinqüenta anos de paz,
durante o reinado de D. Pedro lI, conseguidos após a
Praicira, em Pernambuco, não pode ser feito sem
lcvarmos em conta a vocação dos rio-grandenses para
uma apaixonada devoção ao seU País.
O papel de sentinela de nossas fronteiras começa na
verdade com a epopéia da Colônia do Sacramento. A
partir dai, jamais deixou o Rio Grande de pagar pela
integridade do território nacional um constante e pesado
tributo. Nós fomos, no passado, Sr. Presidente, como
queremos continuar a ser hoje, até mesmo em face de
nossa posição estratégica, os arautos da soberania
brasileira num território permanentemente ameaçado
pelas insubordinações do caudilhismo que foi um traço
marcante da América Espanhola emancipada. Nós a
defendemos, nós a conquistamos de armas na mão, com
o braço armado do mais alerta de todos os brasileiros o gaúcho, a que a História impôs esse dever de viver em
constante sobressalto, porque o homem dos pampas
sempre foi a primeira vítima das agressões que sofremos
desde os tempos coloniais.
Em nenhum momento deixamos de reconhecer e de
tributar igual reverência aos brasileiros de todos os
rincões. Aos pernambucanos, que na sua legendãria
bravura sustentaram a guerra contra os holandeses; aos
baianos, que no momento supremo da afirmação de
nossa Indepcndência reuniram suas forças para impor ao
exército da metrópole a submissão pelas armas,
traduzida no heroísmo dos bravos que fizeram o Dois de
Julho. Aos fluminenses, que sustentaram, econômica,
militar e politicamente, a aspiração emancipacionista de
que Tiradentes e a sua plêiade de mineiros foram os
precursores. Aos piauienses, que dobraram Fidié e suas
forças. A todos, enfim, que, como os mato-grossenses
valorosos de Laguna, deram ao Brasil a expressão que
tem hoje. Nós fomos, como jã assinalou o historiador
José Honório Rodrigues, uma Nação permanentemente
agredida. Por isso, tivemos de ser um povo
permanentemente mobilizado para a defesa de seu
patrimônio, representado por esse Pais portentoso em
sua própria expressão material.
E porque sempre reconhecemos que a bravura e a
coragem, que o sacrifício e a renúncia, que a mobilização
c o entusiasmo não foram monopólío dos riograndenses, jamais pudemos admitir que nos negassem
os direitos c as prerrogativas a que sempre nos julgamos
com direito de partilhar. O Farroupilha, Sr. Presidente, é
o exemplo dessa permanente mobilização. Como
gostava de dizer essa grande expressão do sentimento
exaltado de patriotismo que foi Pinheiro Machado, se
não tivemos influência nos círculos do poder político; se
não tivemos influência nos círculos do poder intelectual;
se não tivemos influência nos circulos do poder
econômico, foi exatamente em decorrência de nosso
destino. Enquanto os brasileiros de alguns Estados
ganhavam em força e em influência política,
participando dos Conselhos Privados do Monarca;
enqua!lto outros se dedicavam à formação intelectual
nos centros mais civilizados da Europa, e enquanto
outros, enfim, podiam dedicar-se aos empreendimentos
econômicos gerando lucros, ganhos legítimos e riqueza,
nós estãvamos servindo de sentinela do Brasil, lança na
mão, prontos para revidar as afrontas e repelir as
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agressões. Esta contribuição, que pela guerra demos à
paz interna da Nação, esta contribuição generosa e
gloriosa. Sr. Presidente, ninguém tem o direito de não
nos reconhecer!
A evolução histórica brasileira posterior a 1845,
quando se firmou a paz pelo pcrdã o e pelo
reconhecimento explícito da justiça de nossas
reivindicações, serviu para provar o quanto eram justas e
procedentes as nossas queixas. Voltados para a defesa de
nossas fronteiras, para o sacrifício heróico e obstinado
na defesa de nossa soberania, de nossa Pãtria e de nossos
direitos, jamais tivemos influência e poder no Impêrio.
Aquele pouco que nos foi reconhecido nos foi tributado
exatamente pelo exemplo de nossos irmãos, como o
bravo c grande líder liberal que foi o General Osório,
uma vida inteira devotada ao serviço da Pãtria e de sua
defesa.
Tinhamos vivido afastados dos centros de poder. E o
nosso direito de também partilhar da honra de
contribuirmos para a grande liderança nacional,
representada na Republica pela Presidência, só nos foi
reconhecido quando, de armas na mão, abrimos o
caminho da modernização institucional do País graças à
habilidosa c histórica aliança de Minas, Paraíba e Rio
Grande do Sul, que materializou a Revolução de 30, o
movimento que pôs 11m aOS hãbitos decadentes da
República Velha. Nem a um líder influente e de
reconhecida autoridade, como foi Pinheiro Machado,
praticamente desde os primórdios do regime, se
reconheceu mais do que o direito - honroso, sem
dúvida - de ajudar outros eminentes brasileiros a
conquistar para si e para os seus Estados a Presidência a
que só ascendemos com a I1gura política mais marcante
deste século em nossa vida pública - o inesquecível
Presidente Getúlio Vargas. A ascensão circunstancial do
Marechal Hermes da Fonseca, em 1910, não pode ser
atribuída à sua condição de rio-grandense, mas sim à sua
condição de líder militar.
Nós, os rio-grandenses, não temos mágoas do Brasil.
Nós, que sempre o defendemos de armas na mão, em
permanente mobilização em defesa das fronteiras da
Pátria, nada temos reclamado senão o direito de servi-la!
Este, Sr. Presidente, é o espírito farroupilha que hoje
comemoramos. A nossa vocação de servir à causa
brasileira e à CaUSa do federalismo, que sempre
dcfcndemos, e pelo qual tão ferozmente lutamos, até
mesmo entre nós, nos tornou permanentemente
vocacionados para esse acendrado amor à Pãtria, que é a
marca indelével que ficou na alma gaúcha.
Por alguns momentos, aiguns de nossos irmãos podem
não nos compreender. Até o grande e inesquecível
Capistrano, o maior de todos os nossos historiadores,
eSSa vocação ineomparãvel de arraigado amor às nossas
coisas c à nossa gente, foi traído por esse sentimento de
injustiça. E impressionado com a ferocidade dos
combates durante a Revolução Federalista de 1983,
chegou a pronunciar a frase famosa de que o Rio Grande
era um apêndice do Brasil, e um apêndice doente pela
insubordinação. E quando um apêndice ameaça infectar
todo o corpo - escreveu ele, aludindo aO resto do País
- corta-se esse apêndice! Felizmente, para nós, c
felizmente, para a sua imorredoura memória, ele teve a
satisfação, ainda em vida, de conhecer o Rio Grande,
penetrar fundo na alma de sua gente, como fazia com
tudo a que 4evotava, e de rever esse conceito pelo qual
foi traído, dedicando-nos uma de suas mais gloriosas
páginas.
O que pode levar a esse julgamento superficial é a
nossa paixão pela liberdade, a nOSSa vocação para a
liberdade, a nossa devoção à liberdade. O homem livre
que campeia nos Pampas, o homem inconformado que
emigrou para o Rio Grande e lá plantou os fundamentos
de nossas riquezas econômicas, como fizeram italianos,
alemães c açorianos, o homem desconl1ado da fronteira,
o homem alegre da serra, o homem expansivo do litoral,
o homem gaócho, enl1m, que é a marca de nOSSa própria
personalidade, ama e preza a liberdade não apenas como
um direito, mas sobretudo como uma opção. A nossa
vocação não é como pretendem alguns, uma vocação
liberticida, mas, aO contrãrio, uma vocação libertãria.
Não foi sem fundadas e profundas razões que o
liberalismo plantou-se tão profundamente e se enraizou
de forma tão significativa no solo do Rio Grande e na
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alma de seus filhos. Lã, Sr. Presidente, naquele solo
generoso, naquelas serras portentosas, naquelas caiadas
sem fim, sempre germinou, com generosa fecundidade, a
planta sempre tenra da Liberdade nas terras da América!
A nossa grande contribuição ao pensamento político
brasileiro sempre foi em favor de um regime político
aberto, franco, liberal e fundado naS' conquistas
irremovíveis do Direito. Foi eSSa a vertente mais
importante e tão imeompreendida do eastilhismo,
vocacionada pela paixão democrãtiea que a pregação de
homens como Assis Brasil, Alberto Pasqualini,
Fernando Ferrari e Raul Pila encontrou sempre
generosa e entusiástica acolhida.
Este, Sr. Presidente, é o verdadeiro espírito
farroupilha que hoje comemoramos. A História não é
uma coleção de fatos mortos, não é uma simples lição de
vida. A História, como disse Toynbee, é a própria vida.
Ela não serve, por isso, como queria o grande Cícero,
com seu espírito utilitarista, como "mestra da vida",
mas sim, como queria Salustio, como o "testemunho da
vida". E o testemunho imperecível de todas as virtudes
civicas do povo rio-grandense, se não começou com a
Revolução de 1835, porque vem seguramente dos
primórdios da nossa conquista, foi com ela que se
afirmou, porque foi com ela que nos uniu.
Esse grande herói de dois povos, qup foi Giusepe
Garibaldi, lutou ao nosso lado não por artes do acaso. O
que hoje estã provado é que foi exatamente a sua
vocação libertãria, tão eloqüentemente provada na sua
luta pela unil1cação italiana, que o levou a se aliar aos
combatentes de 1835. Ele e Anita simbolizam
exatamente a paixão que ambos legaram, pelo seu
exemplo, aos ideais da liberdade humana.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador, Srs.
convidados, nós, do Rio Grande do Sul, temos muito do
que nos orgulhar. Temos orgulho de nossa terra, porque
temos amor aos nossos pagos. Temos orgulho de nossa
tradições, por isso a cullivamos com tanta devoção.
Temos orgulho de nossos feitos, por isso os exaltamos
com tanta reverência. temos orgulho de nossa gente, por
isso a defendemos com tanta tenacidade. Mas acima de
tudo temos orgulho de nossas convicções, por isso aS
exaltamos com tanta paixão.
O sentimento que nos leva a reverenciar os nossos
heróis é um pouco fruto dessa páixão. Eles são parte de
nosso enraizado orgulho por tudo que é nosso, a
começar por este generoso País de tantos heroísmos e de
tantos sacrifícios anônimos.
Por uma causa, somos capazes de entregar os nossos
bens c a nossa própria vida. Os combates sem fim, as
correrias sem limites que pontilham a hist6ria de nosso
Estado são o resultado dessas características que fazem a
alma do gaúcho imortalizada na trilogia famosa de
nosso maior escritor, Érico Verissimo, e de alguns de
nossos maiores poetas, de que é exemplo essa admirável
figura humana que é Mário Quintana.
O sentimento farroupilha moldou a alma do gaúcho e
o voeacionou para a liberdade. O Rio Grande, onde a
República de Piratini antecipou a aspiração de tantos
anos depois, tem consciência de suas virtudes e de seus
defeitos. Entre as virtudes, ninguém nos negará a da
devoção à nossa terra; entre os defeitos, ninguém nos
apontará o da ingratidão. Nós, que já passamos por
todas as angústias, que vivemos o drama da vida e da
morte, sabemos que nossas aspirações são imperecíveis
testemunhos de nossa própria sobrevivência.
Reverenciar nossos .hcróis faz também parte de nossa
vocação libertária. Nós os cultuamos com a convicção
de que não comemoramos apenaS os seus exemplos de
bravura e de cavalheirismo, de que está cheia a nossa
História. Deles, e dos caminhos que nos apontaram,
tiramos a inspiração para seguir amando o Brasil,
mesmo que, como tem sido tão freqüente na nossa longa
trajetória de sacrificos, sejamos tantas vezes
incompreendidos. Hoje, quando nos curvamos às
gerações de 1835, que mantiveram viva a chama de nossa
obstinação em sermos hrasileiros e em amarmos a
liberdade, o que eVOCamos aqui é, antes de mais nada, a
certeza de que o espírito farroupilha estã mais vivo do
que nunca: vivo, na busca do aperfeiçoamento de um
regime em que o federalismo seja antes de mais nada a
fraternidade solidária que nos une; vivo, na busca de um
regimc de liberdade que tenha por fundamento a
fraterna igualdade entre todos, para que no País que
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moldamos e na Pátria que erigimos, argamassada com o
sangue de tantos heróis, não pereça jamais o exemplo
que Bento Gonçalves e seus companheiros nos legaram
como uma lição obstinada em busca do que ainda hoje
continua a ser a luta heróica na defesa de nossas
convicções, pelas quais eles fizcram o supremo sacrifício
de sua própria vida. (Muito bem! O orador é
cumprimentado.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Concedo
a palavra ao Sr. Hugo Mardini, que falará pelo PDS.
O SR. HUGO MARDINI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidcnte, nobre Deputado Humberto Souto, Sr. Ministro da Agricultura, Senador Pedro Simon, Sr. Deputado Adylson Motta, representante do
Governador Jair Soares, Srs. Deputados Federais, demais autoridades aqui presentes, há cento e cinqilenta
anos, eclodia no Rio Grande do Sul a Guerra dos Farrapos. Sublevava-se o bravo povo rio-grandense contra o
Governo escravocrata e autoritário, numa guerrilha difícil e terrivel: lutava-se pela Liberdade e pela Justiça.
Também denominada Revolução Farroupilha, foi
uma das mais importantes revoltas contra o Governo
Central do Império do Brasil, chefiada pelo bravo General Bento Gonçalves, que depôs o Governo Provincial
com o apoio da Assembléia, em 20 de setembro de 1835.
O movimento federalista logo obteve a aprovação de
toda a Província, inclusive de chefes militares locais,
como Bento e Manoel Ribeiro, Davi Canabarro e até do
Major João Manoel de Lima e Silva, irmão de Francisco
de Lima e Silva, um dos regentes.
Bem andou o nobre Deputado Paulo Mincarone, ao
requerer, juntamente conosco, uma sessão solene para
homenagear a Guerra dos Farrapos.
O próprio nome "Farroupilha" era, a princípio, alcunha pejorativa que os legalistas deram aos insurretos.
Logo depois tornou-se honrosa, assim que aquele bando
de bravos cavalheiros, cujo número jamais excedeu o de
seis mil homens, enfrentou galhardamente, nas mais desvantajosas condições, as tropas do Governo, em defesa
de seus ideais libcratários.
É nas palavras dc Olavo Bilae que encontramos a melhor descrição daqueles heróis:
"Farrapo!
Esse nome, criado pelo desprezo, foi nobilitado
pela glória; a inevitável glória da justiça do tempo
transformou o epíteto injuriosos em título de suprema honra.
Eram desgraçados, sim, eram pobres, eram maltrapilhos, aqueles guerreiros que, para não morrer
de fome, contentavam-se com um bocado de carne
crua; acampavam e dormiam ao relento, com a face
voltada para as estrelas; não tinham dinheiro, nem
uniforme, e não podiam renovar as botas e os "ponchos" que o pó da estrada, as balas, as cutiladas, as
chuvas estraçalhavam c apodreciam; - mas prezavam o seu nome de "Farrapos", e tinham o orgulho
da sua pobreza; - e eram mais ricos assim, possuindo apenas o seu cavalo, a sua garrucha, a sua lança e
a sua bravura...
Cenobitas da religião cívica, anacoretas da guerra, vivendo no imenso e fúgido ascetério do "pampa", esses primeiros criadores da nossa liberdade
política não olhavam para si: olhavam para a estepe
infinita que os cercava, para o infinito céu que os
cobria, - e nesses dois infinitos viam dilatar-se e
vencer no ar livre o seu grande ideal de justiça e de
fraternidade. "
Tudo começam há muitos anos, refletindo antigos
vícios ainda do Brasil-Colônia. O descontentamento imperava em todas as Províncias. O Rio Grande, como as
demais, carecia de escolas, estradas, pontes e até mesmo
de cadeias; as receitas dos seus Municípios eram totalmente insuficientes para atender às despesas, e o Governo Central, indiferente, arrecadava e consumia todos os
impostos.
Durante a Regência, os interesses dos grandes proprietários de tcrras do Sudeste inspiravam as decisões governamentais. Procurando manter baixos os preços dos produtos pecuários, favorecia-se a importação da Argentina
e do Uruguai, que vendiam mais barato do que o Sul do
Brasil, por serem economicamente melhor organizados.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Como se não bastasse, cobravam-se altíssimos impostos sobre a produção sulina, pois a hegemonia do Sudeste era, em parte, mantida pela exploração econômica das
demais regiões, que se viam obrigadas a sustentar uma
polftica econômica voltada para o cxterior, durante o
período imperial.
A Província vinha suportando o absolutismo do Governo Imperial, que chegava ao cúmulo de negar ao Governo Provincial poderes até mesmo para a concessão de
licenças para a construção de casas destinadas a moradias. Essas tinham que ser concedidas pela Asscmbléia
Geral, no Rio de Janeiro. Os próprios Presidentes das
Províncias, indicados pelo Poder Central, na maior parte
das vezes eram pessoas totalmente desvinculadas dos interesses locais e dos desejos da maioria.
Foi-se tornando cada dia mais difícil agüentar a atrofiante centralização, que, para o gaúcho, especificamente, tornava-se simplesmente intolerável. Valeria, a esse
respeito, lembrar o ilustre historiador Assis Brasil:
"Nenhuma pronvíncia é tão diversa do resto do
País como o Rio Grande do Sul. As condições históricas acentuaram essa situação excepcional. Nunca fez pàrte de capitania alguma e seus capitãesgenerais tiveram sua autoridade emanada do próprio rei, foram absolutos e, de fato, independentes."
A manifestação concreta e presistente do sentimento
de independéncia é a marca dos primeiros 100 anos de
existência do Rio Grande, fruto do trabalho primitivo da
primeira geração rio-grandense.
Como, pois, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus
senhores, dobrar-se ante tão aviltante escravidão, merecedora de críticas até mesmo de vários Presidentes do
R ia Grande, que chegaram a propor a criação de certas
leis, bastante adequadas às necessidades gaúchas, numa
elara alusão ao sistema federativo?
Essas idéias, claramente liberalizantes, foram geradas
no confronto com o despotismo e o excesso de centralização do Império. A insatisfação generalizada contra a
Regência Trina fez fortalecer a posição dos liberais exaltados, políticos que lutavam por maior autonomia provincial c defendiam idêias federalistas.
O Governo tripudiava sobre nossa dignidade, sem
qualquer consideração pelo caráter de um povo que se
forjara nos LISOS, costumes e tendências do seu isolamento, e na luta pela integração daqueles confins ao território brasileiro.
A çobrunça de novos impostos sobre os campos de
pasto, aliada aos desmandos c arbitrariedades do então
Presidente da Província, Fernandes Braga. foi a gota d'água. o estopim que deu início ã revolta armada.
Era a altivez de um povo bravo c altaneiro a recusar-se
a ceder m ais perante a indiferença, o autoritarismo e li
insensibilidade da Corte, que fazia prevalecer seus interesses sobre as necessidade.;;, anseios e reivindicações regionais.
Era o característico orgulho do gaúcho a rechaçar a
exploração indigna de que estava sendo vítima, que empobrecia seu povo, que lhe feria a dignidade, que impedia o seu desenvolvimento c, sobretudo, lhe retirava toda
a autonomia.
Pode-se dizer, então, que a Revolução Farroupilha foi
o mais importante brado de independência daquela época, pois representou um movimento baseado não apenas
em ideais e princípios políticos, mas tambêm de caráter
econômico, tributário e de inegável sentimento do mais
puro nacionalismo. Foi o embrião da República e do sistema federativo, implantados cerca de 50 anos mais tarde.
Em 20 de setembro de 1835, eclodiu o movimento, que
duraria quase dez anos c se transformaria na mais longa
de todas as revoltas brasileiras. Levados à saturação, investiram os farroupilhas sobre Porto Alegre, no intuito
de destituir o Governador, esperando que a Regência
nomeasse outro, de mentalidade mais eonsentânea com
as aspirações e os brios de uma Província amadurecida e
politizada na aspereza de sua própria formação históri-

ca.
Debalde. A Corte não teve a sensibilidade para sentir
a razão e o espírito dos revolucionários, não obstante o
próprio Bento Gonçalves ter oficiado ao Governo Imperial afirmando obediência e declarando que o propósito
da revolução era restaurar o império da lei, "sustentando
o trono do nosso jovem monarca e a integridade do Império".
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No manifesto de 1985, ele mesmo opõe, minunciosamente, conforme lem bra o historiador Levi Carneiro, os
motivos da revolução. São atos do Governo Provincial
"as arbitrariedades do Governo Provincial", desde as
"promessas falazes do Prcsidente Braga", até "as violações da sagrada garantia do habeas corpus, Não transparece o sentimento separatista: ao contrário, entre os
motivos alegados estão, precisamente, "as aeusaçôes caluniosas de quererem desmembrar a Província do Império, feitas àqueles que em todos os tempos expuseram
suas vidas e verteram seu sangue em defesa d a sua integridade".
É preciso que se destaque que a Guerra dos Farrapos,
a revolução do Rio Grande de 1835, não era um movimento separatista, pois não a movia o sentimento de separar o Rio Grande do Império brasileiro. O que nos
movia, efetiva e realmente, era o sentimento de acendrada brasilidade, uma brasilidade lastreada na fé, na dignidade, no patriotismo, najustiça e na liberdade, que eram
negados à Província pela política sectária do Império
praticada por seus responsáveis.
Tanto isso é verdade, Sr. Presidente - é histórico e conhecido, c é bom que se repita - que o ditador Rosas
ofereceu so Idados a Davi Canabarro, através de emissários. Respondeu-lhe Canabarro, de forma definitiva,
que o sangue do primeiro soldado castelhano oferecido
pelo ditador da Argentina serviria de tinta para assinar
um tratado de paz com os imperiais. Este era o sentimento que inspirava a luta, a revolução dos Farrapos, em
1835.
Foi, pois, em muito, graças à insensatez do Governo
que o movimento tomou força c convulsionou a Província, entre lances de homérica bravura, resistência, sacrifícios e abnegação, num desfile de episódins imperecíveis
da nossa História, e levou Bento Gonçalves e seus seguidores, de monarquistas, a se transformarem em republicanos.
O grande historiador Walter Spalding soube muito
bem sintetizar esta mudança, em sua obra "A Epopéia
Farroupilha", que citamos a seguir:
"A Revolução Farroupilha foi um exemplo e
urna lição que, infelizmentc, nem sempre foi escutado, contra a prepotência. Desatendido em suas reivindicações, tornou-se necessário o uso da medida
extrema. E essa m.dida foi o grito de "Liberdade ou
Mnrte", do General Antônio Sousa Netto. nos campos de Seival, proclamando a Independência e a República do Rio Grande livre. Só assim o Brasil começou, depois de muita campanha inútil, a meditar
em seu destino. Foi preciso que os farroupilhas,
numa peleja titânica de quase dez anos, propagassem aos quatro ventos seus anseios libertá rios e dissessem ao Brasil que dele se separavam, como se separanun, enquanto não lhes fosse concedido quanto
desejavam e que era, simplesmente, a Igualdade e
Liberdade. Incutir no Brasil o amor à nacionalidade
foi, certamente, a maior das vitórias da Revolução
Farroupilha. Outra foi a da pregação da fcderação,
dentro do sentido republicano".
A saga daquele bando de heróis pode ser lembrada nos
momentós épicos, cheios de grandiosidade, como na estrondosa vitória de Seival, ou na proclamação da independência da Província, na Vila de Piratini, que causaram grande susto na Cortee, por isso, foram seguidos dc
violenta recrudescência da guerra. Pode igualmente ser
rememorada nOS episódios das derrotas c das perdas que
nem por isso os tornaram menos merecedores de glórias
e da admiração dos seus pósteros.
Em princípios de março de 1838, chega a Piratini Giuseppe Garibaldi, a quem se entregou o comando de uma
esquadrilha de lanehães de guerra que estavam sendo
construídos.
Garibaldi era o herói italiano, era o libertador, era o
político, era o cidadão do mundo que vinha trazer a sua
contribuição e a sua participaçao, na luta pela liberdade
e pela independência. Mais tarde, vai ele lutar pela reunificação italiana, levando as Missões à epopéia de transportar por terra os barcos até Laguna, em Santa Catarina, culminando com a declaração da República Juliana.
Sr. Presidente, nesta hora, em que reverenciamos ex;,ttamcnte os ideais da Guerra dos Farrapos, os ideais farroupilhas, em que prestamos aqui, em nome da Bancada
do Partido Democrático Social, homenagem àqueles que
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escreveram a História não apenas com seu heroísmo e
seu sangue, mas que escreveram também o futuro, através das premissas defendidas nas revoluções e na guerra,
desejamos lem brar o que disse o ilustre escritor e ensaísta
Moravaldc Calvct Fagundes:
"A verdade" - como bem lembrou o ilustre General Morivalde Calvet Fagundes, respeitado ensaísta, confercncionista c historiador gaúcho - "é
que o Rio Grande do Sul estava, como está, situado
muito longe do centro de decisões políticas do Brasil, e o seu exmplo não podia transmitir entusiasmo
através de distâncias tão longínquas".
A verdade é circunstancial. A guerra e o movimento
do Rio Grande do Sul, com o tempo, acabaram por se
espraíar. Quase cinqüenta anos depois, os ideais dos Farrapos foram transmitidos através de Deodoro da Fonseca, na Proclamação da República, o primeiro ato de Independéncia, que haveria de culminar nas páginas escritas pelos brasileiros, que, sem dúvida, mergulharam na
luta do Rio Grande exatamente a sua pena, para escrever
os gestos que se sucederam; mas mergulharam também
na epopéia rio-grandense, nos seus sentimentos, nos seus
corações, nas suas consciências, o que acabou definindo
todo o movimento libertário a partir de 1835.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres convidados,
não importa, porém. O que importa, nesta hora, é homenagear, no ano de celebração do seu sesquicentenário, a
importância que teve a revolução Farroupilha no contexto geral do Brasil da época, servindo dc basc posteriormente para a Proclamação da Repúhlica. O que importa, Sr. Presidente, é que essse movimento, longe de
constituir-se em motivo de orgulho unicamente para o
povo rio-grandense, para os gaúchos, serviu de marco a
uma década rutilante da nossa História, marco imperecível dos valores cm quc se plasma a alma brasileira. Foi
uma década de afirmação, de fé, de renúncia, em função
e em nome da liberdade, dajustiça e da independência. E
esse sentimento está consubstanciado nesta sessão solene
de homenagem da Câmara dos Deputados ao movimento farroupilh a, com a presença dos Srs. Parlamentares
do Rio Grande c de todos os Estados brasileiros, que vieram conosco associar-se a esta homenagem, que não é só
o Rio Grande do Sul, mas uma homenagem à justiça, à
liberdade, à independência, à fé daqueles homens e mulheres que, como nós, acreditamos profundamente nos
valores fundamentais da pessoa humana, que foram consagrados pelo movimento dos Farrapos, de 1935.
Por isso, Sr. Presidente, nós, do Rio Grande, achamos
que tra~emos uma contribuição extraordinária ao sentimento brasileiro de unidade pátria, de unidade lingüística, de unidade política, de unidade econômica. Ao longo
dos anos, fomos capazes de dar ao Brasil líderes, homens, políticos que trouxeram uma contribuição efetiva
e real para a construção desta grande Pátria. Podemos
citar, dentre tantos, Assis Brasil, Pinheiro Machado, Getúlio Vargas, Flores da Cunha, Osvaldo Aranha, João
Neves da Fontoura, Batista Luzardo, Maurício Cardoso
e outros mais que trouxeram realmente uma contribuição maiúscula para a construção da República brasileira. Não poderíamos deixar de citar Érico Veríssimo,
que escreveu Hgesta" e HEpopéia do Rio Grande", e
Mário Quintana, homem de letras, o poeta dos quintanares. Sr. Presidente, ao lado do extremo argumento ao
qual foi obrigada a gente do Rio Grande a recorrer, já
que não havia por parte do Governo Central um sentimento de abertura, uma postura de aglutinação, de brasilidade, de integração, aquele movimento armado, que,
durante dez anos, sustentou exatamente os seus ideais,
inspirou-se no mesmo sentimento que hoje inspira o
povo do Rio Grande a continuar a manutenção das nossas fronteiras, das nossas produções, das nossas características, num profundo testemunho de amor ao Brasil e
aos brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. O
orador é cumprimentado.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Concedo
a palavra ao Sr. Celso Barros, que falará pelo PFL.
O SR. CELSO BARROS (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, designado pelo Líder do meu Partido para falar
nesta solenidade, encontra-me em face de certo emba-
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raço pro não ter tido tempo de rever as páginas da História e nela encontrar não a posição destacada do Rio
Grande dq Sul no tocante à Revolução Farroupilha, mas
as causas' que ditaram aquele movimento, integrado
numa ordem de movimentos nacionais que bem espelham, àquela época, a nossa vocação para a liberdade c a
democracia.
É importante assinalar-se este fato: a Revolução Farroupilha não é um episódio isolado da História do Brasil. Pelo contrário, é uma consqüência, daquele momento em que o povo brasileiro foi adquirindo consciência
da sua autonomia e da dignidade nacional e procurou
contrapor-se às correntes alienígenas, como uma forma
de afirmação do próprio destino nacional.
O episódio mais importante, a que mc apegarei para
destacar as causas que culminaram com a Revolução
Farroupilha, foi, precisamente, a abdicação de D. Pedro
I, a 7 de abril de 1831. Era o momento definitivo em que
a ideologia liberal, já há alguns anos perseguida, alimentara a ilusão de que aquele momentojáera uma conquista definitiva.
Mas aquilo que se constituíra apenas numa vitória
pa"ageira, como bem disse Teófilo Otoni, ao proclamar
que o 7 de abril fora uma journée de dupes, isto é, um movimento de homens ingênuos, que haveriam de supor
que, com aquele momento da História, estaria aberta a
estrada para as conquistas definitivas dos ideais liberais.
Com li abdicação, veio o primeiro momento de dificuldade na Regência Trina, composta por José Joaquim
Carneiro de Campos - o Marquês de Caravelas -, Nicolau Vergueiro e o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esta solução pareeeu acalmar as dissenções existentes, mas foi breve, porque resultara ela do episódio de
que a Assembléia Geral estava em férias e era necessário
compor um quadro político que tivesse por objetivo dar
garantia àquela substituição, com a abdicação.
Veio a Regência Permanente, formada pelos Deputados José da Costa Carvalho, José Bráulio e o memso Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Começaram então os
movimentos insurrecionais. De um lado, os caramurus,
exaltados, conhecidos mais tarde por farroupi[has. Combateram os governistas e os mais exaltados procuraram
realmente opor-se ao Governo, então instituído, precisamente para dar largas ao seus ideais revolucionários, que
forma encontrar eco e expressão nos vários movimentos
provinciais em Pernambuco, no Pará, na Bahia, no Maranhão, todos eles proclamando a necessidade de que as
conquistas federalistas, que era o ponto central das reivindicações, fossem de logo, consubstanciadas através de
uma lei em que se assegurasse às Províncias posição autônoma e independente do Poder Central. Era a fase preliminar do Ato Adicional.
Em [831, os levantes da Bahia; em 1832, a federação
dos Guanais, com a colaboração de índios e negros; cm
Pernambuco, a Setembrada, a Novembrada e, no ano seguinte, a Abrilada; em Alagoas, a Cabanada. No Ceará,
o movimento restaurador teve uma expressão importante, e o resultado foi condenação à morte de seu chefe,
deixando, porém, naquela Província do norte, um exemplo significativo, que talvez tcnha servido, ao lado de outras Províncias, para estimular a posição do Rio Grande
do Sul, que até então parecia indiferente a esse grand"
movimento.
Em Minas Gerais, em 1833, o movimento de Ouro
Preto foi outra manifestação notável das reivindicações
em favor das idéias federalistas e liberais.
Finalmente, a grande conquista: o Ato Adicional de
12 de agosto de 1834. Era a ilusão de uma campanha e a
frustração de uma lei. A ilusão, porque eram movimentos contrastantes, inclusive aqueles que desejavam a restauração da antiga monarquia ou da monarquia de D.
João VI, nos quais, aliás, interferiram os Andradas José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Afonso. Esse
movimento veio coroar-se com o Ato Adicional, em cuja
realização houve a primeira dificuldade, porque deveria
ser ele votado pela Câmara e pelo Senado. A Câmara,
disposta a fazê-lo; e o Senado, inclinado a obstá-lo, porque os Senadores temiam, àquela época, que a descentralização do poder viesse a diminuir o seu prestígio e reduzir os seus privilégios. Falava-se na substituição dos
Conselhos Gerais dos Provinciais para, em lugar deles,
criar as Assembléias Legislativas e na supressão do Conselho de Estado.Os Senadores vitalícios temjam que a
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descentralização importasse no perder o privilégio da vitaliciedade.
Mas uma lei de 1832 veio finalmente consolidar um
acordo, scgundo o qual deveria ser votado o Ato Adicional em 1834. e assim ocorreu. A Ici. porém, que aparentemente garantia uma situação, foi realmente uma frustração para aqudes que desejavam, com a descentralização, resolver os problemas do País. Isso foi apenas
uma utopia, porque o Poder Central continuou a exercer
influência sobre as Províncias, porque os próprios Presidentes destas eram eleitos pelo Imperador.
O próprio Ato Adicional. no seu art. 25, ao estabelecer
as normas de interpretação do seu texto, fê-lo na circunstânciu de que a excgesc era dada pela própria Assembleiu, pela própria Câmara. Isto mostra a instabilidade em
que o Puís se encontravu. Essa instabilidade se tornou
ainda mais aguda e recrudescente quando, prevendo o
Ato Adicional a criação da Regência Una - porque a
Regéncia Trina fora abolida por ele - houve a necessidade de eleger o novo Regente, e este foi Antônio Feijó.
Não foi uma eleição fácil, porque, sendo Feijó o exMinistro da Justiça que com batera todos aqueles movimentos insurrecionais, deixara resquícios e seqüelas nas
Provincias, cujos movimentos rebeldes ele havia abafado
pela força de seu autoritarismo intransigente.
Também não contara ele com apoio do Rio de Janeiro, porque ali os movimcntos se tornaram ainda mais intensos, por scr o centro das decisões nacionais. Foi ele,
então, encontrar apoio em Minas Gerais, na pessoa de
um grande representante de Minas, o Deputado Evaristo
da Veiga. E o seu opositor no Nordeste, Holanda Cavalcante, dera a demonstração da sua força, justamente no
momento em que houve a eleição: a vitória de Feijó fora
realmente um triunfo inexpressivo.
Nesses importuntes episódios, ressalto a figura de Bernardo Pereira de Vasconcellos, o grande mineiro que dizia ser "o momento de deter-se o carro revolucionário".
Bem sabia da dificuldade do momento. As Províncias
mostravam-se insatisfeitas e, conseqüentemente, era chegado O momento da reflexão.
Teófilo Otoni, mais tarde, através de um documento
importantíssimo da nossa História, posto que pouco conhecido - a circular dedicada aos senhores eleitnres de
1860 - dizia, no tocante ao Ato Adicional, que era "um
penhor que os liberais mais adiantados ofereciam aos estadistas moderados, senhores da situação".
"No entanto, a concessão tinha sido arrancadà não às
convicções, mas à força".
Os episódios se sucederam.
Na Bahia, o movimento foi importantíssimo, quando
sabemos que ali a Sabinada, em 1837/38, veio mostrar o
espírito de luta dos baianos, envolvendo até pessoas inteiramente desatentas a ele, como foi o caso e é conveniente lembrar do eminente jurista Teixeira de Freitas,
que, supondo vitorioso o movimento, aceitara a nomeação para JuÍz e, sem julgar, sequer, um só processo,

foi envolvido na revolução deSabino. Da Bahia saiu
para o Rio de Janeiro, para lá nunca mais voltar,
colocando-se naquele pedestal em que se eneontra na
eultura jurídiea nacional como autor do trabalho mais
significativo du nossa legislução civil, que é o "Esboço de
Teixeira de Freitas". Foi ele também uma vítima das revoluções.
E não poderia deixar de citar, a propósito, um movimento similar, ocorrido no meu Estado, o Maranhão,
chamado "Balaiada". A minha cidade, Pastos Bons, foi
palco desses levantcs, dessas lutas que tinha menos o caráter de posição nacionalista do que o sentido de uma
luta local, em que homens do Governo e homens da
Oposição estavam empenhados naquele sentido a que se
referiu o nobre Deputado Hugo Mardini: a luta pela
posse da terra. Esta luta que não existia apenas no Rio
Grande do Sul, mas na Bahia e no Maranhão, porque
ali, em verdade, o poder do Senhor era um aguilhão que
considerava escravos, como ainda hoje, em certo sentido, estão aqueles que trabalhum na terra sem ter a terra.
Este é o quadro, Srs. Deputados, em que surgiu, para
o nosso Pais e para a nossa História, a Revolução Farroupilha.
Quero âeixar aqui consignado que esse retrospecto
histórico foi apenas para evidenciar que ela não é glória
do Rio Grande do Sul tão-somente, mais glória da nacionalidade, glória de todas aquelas Províncias margina·
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lizadas, quc, à custa do sacrifício, à custa das lutas horóicas - c podemos ver o seu lastro de dor e de sangue deixaram sua marca na História do Brasil, história que ainda não se escreveu. porque a história que se tem escrito
no Brasil não é a do povo, mas a da classe dominante. E
é isso que precisamos corrigir: ver que essas lutas emanadas do povo, deflagradas no Maranhão. no Ceará, na
Bahia. em Alagoas e em Minas Gerais representavam,
em verdade. não apenas uma conjugação de esforços,
mas tam bém de idéias, para vencer, de um lado, o autoritarismo, c, do outro, os proprietários de tcrras no Brasil.
Daí porque, ao falarmos da Revolução Farroupilha, devemos d"'~tacar que ela não foi o único momento da História em que a nacionalidade se afirmou, porque as raí~
zes dessa grande luta de reivindicação estão nas lutas travadas nas demais Províncias.
Para termos uma idéia da grande tragédia, da grande
dor e do rastro fecundo de martírios, basta lermos um livro pouco conhccido, mas que tivc a oportunidade de ler
na minha mocidade. o "Livro dos Enforcados", de Gustavo Ba rroso. A li está o desfilar, sobretudo dos negros,
que se envolveram naqueles movimentos heróicos e que,
já tendo uma conciência firme das suas responsabilidades, palmilharam os caminhos da luta pela libertação da
Pátria. uma luta não apenas política, o que seria fácil,
mas sobretudo de libertação econômica. E já àquela época constatamos que temas que hoje são abordados, como
a questão da reforma tributária, que traz a Brasília os
Prefeitos. eram questões que haviam sido abordadas no
bojo do Ato Adicional, porque muitos supunham que a
descen tralização era um fator de estabilidade ou o simples Ato Adicional era uma força segura para fazer as
evoluções sociais a que eles aspiravam.
E hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando vemos
movimentos importantes, como os ligados à Constituin·
te no Brasil de hoje, presos a formalismo jurídico
discute-se quem deve convocar a Constituinte se o Presidente da República ou se o Congresso - acho que este é
o momento da rcllcxão para irmos buscar nas páginas da
História o sentido perfeito que nos conduzirá não só a
uma posição crítica em relação ao passado, mas também
a uma posição de confiança em relação ao presente e ao
futuro.
A Revolução Farroupilha teve seu grande sentido e
sua história ao lado de outros movimentos que aqui desejei exaltar. porquanto os Farrapos não foram um momento isolado na História, mas um conjunto de esforços
que, pnrtindo do Nordeste e do Norte, chegou ao Rio
Gr:lI1de do Sul para iluminar os caminhos daqueles grandes heróis que a sangue e fogo, souheram escrever bem
alto o nome da nossa Pátria. (Palmas. O orador é cumprimentado.)

o SR, PRESIDENTE (Humberto Souto) - Concedo
a palavra ao SI". Osvaldo Nascimento, que falará pelo
PDT.
O SR, OSVALDO NASCIMENTO (PDT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI". Presidente, ilustre
Ministro Pedro Simon. ilustre Deputado Adylson Motta, que representa o Governador do Rio Grande do Sul,
o Sr. Jair Soares, distintas autoridades, ilustres colegas,
na oportunidade em que a Câmara dos Deputados realiza justa homenagem ao transcurso do sesquicentenário
d a Revolução Farroupilha, cabe-nos a honrosa tarefa de
registrar. nos Anais da Casa, o pronunciamento da bancada do Partido Democrático Trabalhista.
Preliminarmente, queremos sublinhar que "a Revolução Farroupilha é, seguramente, o acontecimento mais
festejado da historiografia oficial do Rio Grande do Sul
e sobre o qual mais se tem escrito, em termos regionais.
É ainda o episódio através do qual a história riograndense tem a sua inserção mais clara na História do
Brasil. ou. pelo menos, é o acontecimento mais com umente lembrado em termos de História no qual se envolve o Rio Grande do Sul".
Assim, é explicável que, em 1935, o então Governador
do Rio Grande do Sul, General Flores da Cunha, tenha
promovido magníficas comemorações pelo Centenário
Farroupilha. Na época. "buscou estabelecer um verdadeiro marco, juntando passado e presente e insinuando o
próprio futuro, que se acreditava ser de pujança econômica. Em suma, o Rio Grande procurava evidenciar progresso sem se despojar de um passado queo nobilitava".
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No presente momento histórico. no Rio Grande do
Sul, as comemorações do sesquicentenário tiveram notório diferenciativo. Até porque, hoje, é impossível negar
a crise econâmico-financeria do nosso Estado e a evidente perda de poder político frente aos ôrgãos do Poder
Central.
Como bem ensina uma estudiosa do tema, no caso a
professora Sandra Jatahy Pesavento, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, "este clima de insatisfação pode levar, por um lado. a um "repensar" do passado de forma crítica e impulsionar tomadas de decisão,
mas, por outro lado, pode também, por uma forma de
escapismo, tender a um saudosismo idealizado, na busca
dc um passado no qual o Rio Grande foi capaz de
rebelar-se c afirmar sua autonomia frente a um poder
que contestava. Na verdade, as coisas podem estar até
misturadas..."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, recordando, em grandes linhas, o pano de fundo da Revolução Farroupilha,
pode-se afirmar que, na época, o Rio Grande era relegado à posição de estalagem do Império, ou seja, "fornecia
soldados, cavalos e alimento durante as lutas fronteiriças; a guerra desorganizava sua produção mas não re·
eebia indenização por danos sofridos. Da mesma forma,
os altos comandos das tropas só eram dados a elementos
do centro, enquanto que, na realidade, era o Rio Grande
que sustentava a guerra".
Para bem ilustrar as razões do movimento revolucionário que se estendeu de I 835 a 1845, nada melhor do
que o manifesto de 1838, através do qual, o Líder Bento
Gonçalves, j ustiiIcava a posição assumida, dizendo:
..... 0 ato de sua separação e desmembramento
não foi obra da precipitação irrefletida ou de um caprichoso desacerto; mas uma obrigação indispensável. um dever rigoroso de consultar a sua honra, felicidade e existência altamente ameaçadas (...). Só
empunha o gládio dos combatentes para cobrir-se e
defender-se de uma odiosa agressão; faz neste momento o que fizeram tanto~ outros povos por iguais
motivos, em circunstâncias idênticas (...).
Um só recurso nos restava, um único meio se oferecia à nossa salvação; e este recurso e este meio único era a nossa independência política e o sistema republicano (... ). Perdidas pois as esperanças de conciuirem com o Governo tie S.M. Imperial uma conciliação fundada nos princípios da Justiça Universal. os rio·grandenses, reunidas as suas municipalidades, solenemente proclamaram e juraram a sua
independêocia política, debaixo dos ausplcios do
sistema republicano, dispostos todavia a
federalizarem-se quando nisso se acordam as
Províncias que venham a adotar o mesmo sistema."
No elenco de acusações que justificavam a Revolução
Farroupilha, estão a má gestão do dinheiro público; a
política tributária, que fazia incidir altos impostos sobre
o sal e baixas tarifas sobre o charque platina; o desvio de
dinheiro do Rio Grande para outras províncias; a parcialidade da Corte, que só atendia aos interesses do centro do País; "o desprestígio dos grupos locais, que não
emm escolhidos para os comandos militares superiores,
em bora tivessem uma longa tradição de defesa da fronteira".
Do ponto de vista ideológico, o discurso farroupilha
tinha como vertente as ideías de Loeke, Montesquieu e
Rousseau. Buscavam nas idéias destes três pensadores
tudo aquilo que pudesse justificar uma luta contra o Poder Central.
Assim, pode-se afirmar que, "de Locke, foi recolhido
o princípio de legitimidade para o cnfrentamento de um
poder que ameaçava a propriedade e a soberania dos riograndenses. En tenda-se, no caso, o conecito de soberania
como capacidade de livre det~rminução c interiorização
dos mecanismos de decisão na Província, com o fim de
orientar-se para a satisfação dos interesses locais. Nesta
medida, justificava-se a rebelião contra um poder arbitrârio que restringia uma liberdade original, no caso
aquelea gozada pelos potentados locais antes da instalação da política centralizadora e unitária emanada da
Corte.
Nesse contexto, a vertente do liberalismo político endossada pelos farrapos assumia a conotação federativa.
Com a formação dos partidos políticos no Brsil a partir de 1836, a idéia do federalismo foi incorporada pelo
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Partido Liberal. que com este postulado se opunha à
orientação do Partido Conservador, baluarte do centra·
lismo monárquico. Entretanto, o movimento farroupilha
acabou derivando não para a defesa de uma monarquia
federativa, mas paru a proclamação de uma república,
que, por sua vez, empunhava a bandeira da federação.
O entendimento do federalismo, pelos rebeldes, consistia na idéia da constituição de Estados independentes,
voltados para o atendimento de suas necessidades locais
c ligados por laços de federação.
A adoção do federalismo, na sua forma republicana,
por sua vez, está diretamente relacionada com as necessidades de uma Província com sua economia voltada para
o abastecimento do mercado interno e, como tal, dependente dele por laços de complementaridade econômica.
A preocupação com a manutenção desses laços e com
a continuidade da exportação dos produtos gaúchos
para o mercado interno brasileiro pode ser apreciada
com a tentativa farroupilha de estender a revoluçãO para
Santa Catarina, ampliando para além do Rio Grande a
proposta de uma federação de repúblicas. Tal procedimento revela o interesse na aquisição de um porto marítimo (Laguna) para o escoamento da produção gaúcha,
uma vez que o porto de Rio Grande se manteve em poder dos legalistas durante todo o período de guerra.
Aliás, o que permitiu a sustentação de uma guerra de
dez anos contra o Império foi a manutenção do envio do
eharque rio-grandense para os portos brasileiros. Esta
continuidade deu-se através da ligação com o Prata: a
produção gaúcha, com o fechamento da barra do Rio
Grao de aos rebeldes, passou a se escoar pelo porto de
Montevidéu, como se fosse de procedência uruguaia, pe·
netrando desta forma no mercado interno brasileiro. Assim, por meio de contrabando, garantia-se a sustentação
eeon âmico-financeira du República rio-grandense e se
possibilitava a sustentação da guerra, com a renovada
aquisição de cavalos, armas e munições.
Quanto à adoção da forma republicana, paree\: certo
afirmar que, dentre as diversas tendências presentes no
movimento, venceu aquela que optou pela separação
política do Brasil, mantendo, contudo, os laços econômicos com o mercado consumidor.
Viabilizaram-se dessa maneira os anseios do liberalismo político e do federalismo, resguardando-se a soberania dos rio-grandenses sem que se desarticulasse o sentido mercantil de sua economia.
De Montesquieu. os farroupilhas recolheram a idéia
da divisão dos poderes, traduzida, em term os ou interesses locais, na adoção de um governo constitucional representativo. Na sua experiéncia republicana regional,
os farrapos convocaram uma Assembléia Geral Constitui nte e uma Legislativa, baseando-se no princípio de
que, com a elaboração de um corpo de leis e na separação de Poderes, se poderia contrapor os excessos de
um Poder Executivo. Embora tais preocupações refletissem tanto a tensão presente na Província entre o Legislativo e o Executivo, expressão do conflito existente entre
o Centro e as oligarquias regionais, na prática a República rio-grandense funcionou de maneira bastante centralizada.
A bagagem ideológico-liberal farroupilha comportava
ainda as idéias de Rousseau no que dizia respeito à questão das liberdades ou direitos individuais do cidadão. O
governo liberal almejado pelos rebeldes era aquele que,
fundamentado na divisão de Poderes e firmado sobre a
lei, garantisse u soberania dos povos, assim como a vida,
a li berdade e a propriedade dos cidadãos. Ora, na
acepção local, a referência a "liberdades individuais" ou
a "povo" dirigia-se exclusivamente à camada de homens
livres e proprietários, únicos detentores de direitos políticos,
Reconfirma-se, pois, o caráter acentuadamente elitista
do movimento. Na sua experiência governamental, os
farrapos tanto ratificaram o regime censitário do voto
quanto legitimaram a escravidão. O fato de escravos terem sido alforriados no decorrer da revolução deve ser
entendido não como uma tendência emancipacíonista,
mas em função das necessidades de guerra, que obrigava
primeiro a dar a condiçào de homem livre ao escravo
para depois armá-lo e torná-lo um combatente de causa
rebelde.
Em nome do Império, oem como em razão de
avizinhar-se o conflito no Prata, o que valorizava o
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apoio militar e econômico gaúcho, Caxias ofereceu aos
farroupilhas uma anistia geral e uma "paz honrosa".
Em 28 de fevereiro de 1845, nos campos de Dom Pedrito, foi assinada a paz de Poncho Verde. Em verdade,
os farrapos não sofreram uma derrota final nos campos
de batalha. De outra parte, não é menos verdade que
várias de suas reivindicações foram atendidas. Com efeito, os estancieiros gaúchos passaram a escolher o Presidcnte da Província; as dívidas da República riograndense foram assumidas pelo Governo Central; os
oficiais farroupilhas, que desejassem, passariam para o
Exército brasileiro com os postos que tinham nas forças
rebeldes; os revolucionários tiveram assegurado o direito
de propriedade; os prisioneiros foram libertados; houve
um aumento de 25% na taxa alfandegária sobre a entrada do charq ue platino no mercado brasileiro; o Governo
central considerava libertos os escravos que haviam servido na revolução como soldados.
"Como se viu, segundo as disposições do Tratado de
Paz, os rio-grandcnscs teriam o direito de escolher, naquele momento, o seu Presidente de província, sendo
atendida antiga reivindicação local. A força ideológica
da "Paz Honrosa" foi tão grande que os pecuaristas escolheram o próprio Caxias...
"Após a revolução, iniciou-se um período de apogeu
da dominação local dos pecuaristas, acompanhado de
um surto favorável para a sua economia, tanto em
função dos acertos, o Centro c a Provlncia quando pelas
perturbações da economia concorrente platina."
Repetimos, a longa duração da revolução farroupilha
e o fato de que os farrapos não foram vencidos nos campos de batalha, "foram elementos muito fortes para a
construção do mito ou para a idealização do movimento". No passado, via-se na formação histórica sulina a
"democracia dos pampas", na sociedade da campanha a
"ausência de classes" e no gaúcho o "monarca das coxilhas", o "centauro dos pampas".
No presente momento histórico, já pelas novas contribuições de historiadores e estudiosos do tema, já pela
distância no tempo, é possível fazermos uma análise da
Revolução Farroupilha mais lúcida e crítica: "Uma rebelião dos senhores de terra e gado gaúchos contra a dominação que a oligarquia do Centro do Pais, beneficiária
da Independência, buscava impor sobre as Provlncias da
jovem monarquia brasileira".
Como dissemos antes e pelas razões até aqui alinhadas, as comemorações do sesquicentenário da Revolução
Farroupilha são diferentes daquelas que marcaram o
Centenário da mesma revolução. Vivendo dificuldades
de toda a ordem, sem poder polltico junto ao Poder Centrai, "o Estado ressente-se hoje da ausência de uma liderança forte, moderna e ilustrada capaz de uma administração eficiente em termos capitalistas e avançada em
termos sociais, destin ada a reduzir ou eliminar os bolsões de marginalizados e miseráveis que vivem em meio
ao esbanjamento irresponsável e ao consumo suntuário
das classes dirigentes".
Concluindo, a nós parece meridiano que neste resgate
histórico fique evidenciada a necessidade de alterarmos,
uma vez mais, as relações entre o Rio Grande do Sul e
Poder Central.
..A questão, contudo, envolve um risco: ao predominar uma visão glorificadora, pode-se incidir na perda de
uma anãlise mais séria das condições históricas objetivas
atuais da economia, sociedade c política rio-grandense e
das possíveis condições de barganha do Estado, "versão
anos 80", com o Poder Central.
"Uma coisa seria um retorno ao passado, enquanto
objeto de estudo, com os olhos no presente, ou seja,
acompanhado de uma visão crítica possibilitadora de
melhor entendimento da realidade de hoje e, por sua vez,
orientadora da tomada de decisões; outra é retomar o
passado por si mesmo, numa visão saudosista de tempos
heróicos, que se encerram em uma época que passou,
uma vez que a história não se repete..." (Muito bem' O
orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Concedo
a palavra ao Sr. José Genoino, que falará pelo PT.
O SR. JOSI!: GENOINO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, é verdade que a história do povo ainda não foi contada, até porque esse povo continua dominado; mas é
yerdade tam bém que faz parte da sua luta resgatar sUa

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

história. É com esse espírito que falo, em nome do Partido dos Trabalhadores, nesta homenagem aOS 150 anos
da Guerra dos Farrapos.
Para situar a Guerra dos Farrapos no significado histórico da luta do povo brasileiro, temos que começar pelas contradições políticas e econômicas que marcaram as
rebeliões regenciais após o processo da abdicação de 7 de
abril. Na verdade, ele estava cindido por um processo de
independência que fora incapaz de realizar a emancipação económica, a liberação política e de resolver uma
contradição crucial da sociedade brasileira, que era o
tra balho escravo.
A formação do Estado nacional trouxe, na sua essência e na sua gênese, o autoritarismo como uma imposição para adequar as necessidades econômicas do novo
Brasil, de novo Estado, às exigências da nova metrópole,
que era a Inglaterra.
A economia aind a era cíclica, e após a independência,
continuava sendo hegemonizada pela economia cafeeira
fluminense. Outras economias como a do Rio Grande
1

do Sul, voltadas para o mercado interno e para as necessidades de subsistência, eram sufoeadas pelos acordos fimados entre o Primeiro Império e a Inglaterra. Nesses
acordos, colocavam-se como peças centrais a centralização econômica e a centralização política. Por isso, a
abdicação de 7 de abril, que era para os movimentos revolucionários da época uma possibilidade de liberação
da vida política brasileira, representou uma frustração
que esteve na raiz do ideal federalista dos Farrapos. Tiveram eles papel destacado no movimento que levou à
abdicação, e não podemos deixar de citar aquele mais
próximo, que foi o papel dos estancieiros nas guerras cisplatinas, nas guerras que vão de 1811 a 1829, envolvendo
o Brasil com a Província Cisplatina, hoje o país uruguaio. Nessa luta estava presente a necessidade de o Império centralizador incorporar a região da Bacia Platina
aos esquemas do novo colonialismo.
É óbvio que temos de falar sobre a importância da Bacia do Prata no esquema de navegação e para os interesses eeonómicos da metrôpole que então dominava o Brasil, a Inglaterra. Mas, contraditoriamente, a base econômica da Província do Rio Grande do Sul, desde o seu início, formava-se numa ocupação extensiva da terra que
gerava um processo de conquista e levava à formação de
uma consciência de caudilhos que dirigiam grandes exércitos na ocupação das fazendas e das terras. Acoplou-se
a esse processo um ideal de independência e um ideal de
liberdade em relação à contradição, que tinha com o centro, na êpoea, o Primeiro Império. Nesse conjunto de
contradição, aflorou um período conturbado da regência
brasileira, que vai de l83t a 1840, quando não se foi capaz de sedimentar o estado imperial nem de sedimentar e
consolidar o Segundo Império. Por isto, a consolidação
do Segundo Império, em 1840, com o golpe da maioridade, só foi possível com o aniquilamento da Sabinada, da
Cabanada, da Balaiada e, prineipabnente, com o aniquilamento da Guerra dos Farrapos. Era uma condição
para que, após o golpe da maioridade, as elites brasileiras processassem a famosa conciliação nacional, que foi
inaugurada no Segundo Império e fez escola na História
do Brasil. Para viabilizar-se a consolidação precisava-se
aniquilar os dominados.
No Rio Grande do Sul foi difícil aniquilar aquela
guerra, por vários fatores. Entre outros, porque os
Farrapos tinham o apoio da maioria da população do
Rio Grande do Sul e militarmente era impossível
derrotá-los. Caxias assinou a paz de Poncho· Verde,
porque a conclusão concreta era de que era impossível
derrotar militarmente os estancieiros, vez que estes, com
o controle da Província, tinham na sua retaguarda o
apoio dos estancieiros da bacia do Prata. E era também
impossível um cerco militar. Compreendendo essa
impossibilidade, Caxias, diferentemente do que ocorrera
na Balaiada, na Cabanada e na Sabinada, foi forçado a
assinar a paz em Poncho Verde. Uma paz que, se
loealizadamente representou um avanço para os
Farrapos, nacionalmentc represcntou a consolidação do
Segundo Império e do Estado Nacional.
O avanço liberal, com o Ato Adicional de 1834, o
desgaste da Regência dirigida por Feijó e, mais tarde, da
Regência dirigida por Bernardo Vasconcellos, era
aniquilado pelas contradições que envolviam, na época,
os dois principais partidos do Império: o Liberal e o
Conservador. Surgiu então, uma frase histórica. Dizia-se
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que era difícil saber quem era mais liberal quando estava
no poder, e saber quem era mais conservador quando
estava na oposição.
Os Regentes foram incapazes de conciliar as
contradições entre os grupos dominantes da época e, ao
mesmo tempo. incapazes de derrotar as rebeliões
regenciais. Abria-se, no período de Regência, uma
possibilidade histórica para a sociedade brasileira, que
era a de conquistar a República e realizar
transformações de fundo na economia.
Por isto, deu-se o golpe da maioridade, em 1840.
Somente em 1890 renasceu o ideal republicano, nas
campanhas republicanas e abolicionistas, que
procuraram resgatá-lo no sentido dos farrapos, dos
cabanos e dos balaios, que buscavam, naquele momento,
uma maneira de se unificar em um projeto nacional.
Farrapos teve um papel importante na libertação do
líder da Sabinada, o médico Francisco Sabino, na Bahia.
Foi graças à ação de Bento Gonçalves que ocorreu a
libertação do médico Francisco Sabino.
Essas rebeliões também estavam marcadas pelas
contradições dos seus líderes, à época, dadas as próprias
contradições históricas. Eles não foram capazes de
equacionar o drama, o dilema do trabalho escravo. Só a
Cabanada e a Balaiada foram capazes de enfrentar
radicalmente a questão da escravidão.
Mas os Farrapos não tiveram essa condição, até
porque os estancieiros precisavam, em parte, do trabalho
escravo para viabilizar a economia fluente dessa época.
E, quando abordamos a libertação dos escravos, é
importante retomar algumas frases históricas constantes,
dos documentos, que diziam: "São livres e, como tal,
relacionados todos os cativos que lutaram ao lado da
República". O Império também promovia a libertação
para os escravos que lutassem contra os Farrapos.
Mas essa foi uma limitação, o dilema que os líderes da
época, dadas sa as condições históricas, não tiveram
condições de equacionar.
É necessário situar esse dilema que permeia a
sociedade brasileira até a campanha abolicionista. Ouso
dizer que a própria campanha abolicionista não foi
capaz de solucionar radicalmente essa contradição
crucial que marcava a sociedade brasilcira.
Para concluir, Sr. Presidente, é necessãrio, sim,
resgatar o significado histórico da Guerra dos Farrapos.
O significado maior da Guerra dos Farrapos foi os
seus líderes compreenderem que o processo de
independência tinha de ser conjugado com o processo de
liberdade política, na época manifestado como ideal de
autonomia e federação.
É necessãrio que se esclareça, nesta Casa, uma
acusação feita às rebeliões regenciais de movimento
separatista. Não se tratou de movimento separatista,
mas, sim, de movimento que, dado o horizonte político
da época, conseguia, no âmbito da Província, abordar a
contradição da Metrópole com o Império. Esse
significado foi grande, porque, para os Farrapos como
para os Balaios e para os Cabanos, a independência
econômica teria de estar junto com a liberdade política e
junto com uma série de outras garantias, negadas pelo
Estado brasileiro, pelo Imperador. E não se tratava
apenas da autonomia das Províncias, encarando-a tãosomente contra a polltica de impostos, mas também a
autonomia para as Assembléias provinciais, antes
Conselhos Gerais. A autonomia visava a que essas
Assembléias escolhessem os Presidentes das Províncias,
porque, antes, eles eram nomeados pelo Imperador. E
era uma condição para manter os interesses do Império a
nomeação desses governantes.

No Rio Grande do Sul houve até uma contradição.
Como a maioria da Assembléia era composta de
farropos e estancieiros, foi dífícil ao Imperador impor
um nome de sua confiança. Foi preciso que o Imperador
destituísse o presidente da Província do Rio Grande do
Sul, que não aceitava a polltica de impostos ditada pelo
Império.
Esta foi a gota d'água que fez transbordar o copo.
Este, o significado que temos de resgatar para dizer que,
na formação política da sociedade brasileira, as elites
sempre governaram este País, conservadoramente, com
autoritarismo, através de um processo de exclusão das
maiorias muito exageradas.
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o que estamos dizendo agora não é coisa recente. O
fato vem dos tempos da Colônia c passou pelo Império.
Esse é o significado da Guerra dos Farrapos. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Concedo
a palavra ao Sr. Fernando Santana, que falará pelo PCB.
o SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro Pedro
Simon, Srs. representantes de Ministros, Srs. Deputados,
depois de ouvirmos três gaúchos que, naturalmente, têm
maior convivência com a sua própria provincia e com a
sua própria história; depois de ouvirmos a explanação de
caráter global que fez o representante da Frente Liberal;
e depois da interpretação económica que O Deputado
José Genoino acabou de dar à Revolução dos Farrapos,
pergunto: o que dizer?
Realmente, pouco nos restou a acrescentar nesta
sessão onde se comemora o Sesquicentenário da
Revolução dos Farrapos, luta que teve três principios
fundamentais: a altivez, a coragem e o desprendimento.
O Rio Grande do Sul, si. Presidente, quando se
levanta contra o Poder Central, o fez muito mais em
virtude das injustiças, muito mais em face das restrições
que sofria do que por quaisquer outros motivos. Os
gaúchos sabiam e sabem - sobretudo durante o inicio
da nossa formação - que sustentaram as fronteiras em
lutas permanentes contra os castelhanos.
Realmente, é uma página que consagra o povo gaúcho
na História deste Pais. Mas, se eles tinham a noção de
que eram realmente os defensores daquela área
brasileira, por que então sofriam tantas restrições do
Poder Central? Por que os produtos, a exemplo do
charquc, não mereciam qualqner amparo no sentido de
que pudessem correr livremente pelo próprio mercado
interno? Por que o Governo do Império facilitava a
importação do sal sem gravame alfandegário e facilitava
a entrada dos produtos da Bacia do Prata - a Argentina
e o Uruguai - também sem restrição? Por outro lado, a
importação de sal, pelos gaúchos, estava sujeita a um
sério gravame. Então, o seu produto ficaria realmente
sem condições de concorrer, até mesmo dentro do Brasil,
com os produtos de outros paises.
Em verdade, a Revolução dos Farrapos resultou
dessas injustiças. Mas nela a História nos dá um exemplo
extraordinário: a Provincia do Rio Grande do Sul teve,
nos seus homens, nos seus lideres, a coragem
extraordinária de se levantar contra o poder
incontestável do Imperador para reafirmar a sua
condição de liberdade, para garantir a sua condição
dentro do próprio Brasil.
Este exemplo, boje, creio que é, na historiografia
brasileira, um dos melhores que poderíamos ter, em
razão de ser uma luta. hoje, muito mais ampla e não
apenas a do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, em
busca do resgate de sua própria soberania.
Acreditamos que ai está o maior exemplo que a
história deste Movimento dos Farrapos pode nos dar
nos dias de hoje, ou seja, de que se os gaúchos tiveram a
coragem de se levantar contra o Poder Central para
obter condições melhores de vida, por que então, hoje,
nós, brasileiros, não imitamos esse movimento, que foi
interno, formando uma grande e ampla frente nacional,
de tal modo que possamos resgatar esta nossa soberania
tão aviltada, tão capenga, tão frágil em todos os
momentos das discussões internacionais?
Sr. Presidente, gostaria de dizer que os Farrapos não
se renderam. Não aconteceu com os Farrapos aquela
tragédia de Canudos, na Bahia. Eue1ydes da Cunha, nas
palavras finais de "Os Sertões", diz: "Canudos caiu ao
entardecer do dia 5, quando tombaram seus últimos
combatentes, que eram apenas cinco: três homens, uma
mulher e uma criança, na frente dos quais surgiram cinco
mil raivosas baionetas". Mas isso não ocorreu no

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

movimento dos Farrapos. O Poder Central não teve
condições dc derrotá-los, e a paz foi estabelecida muito
mais pelas condições dos Farrapos do que pela
imposição do Imperador. Foram condiçães da paz de
Poncho Verde, assinada no dia 28 de fevereiro, último
dia daquele mês do ano de 1845: O reeonhecimento dos
postos dos comandantes - isto é, nenhum comandante
das tropas dos Farrapos poderia sofrer restrição nas suas
patentes e nos seus méritos, podendo. se o quisessem,
passar a exercer os mesmos postos no Exército nacional
- o direito de escolher livremente o Presidente da
Provincia, coisa que naquela época, foi um salto
extraordinário no sentido da afirmação da liberdade de
um Estado, de uma Provincia; a garantia do direito à
propriedade dos Farrapos e a absoluta segurança pessoal
de todos eles.
E ai 'vem a conquista econômica imposta no tratado
pelos Farrapos. O Charque, a partir da paz de 1845, só
entraria no Brasil pagando uma taxa de 25% do seu
valor. Este dado modificou completamente o
desenvolvimento da indústria de charque no Rio Grande
do Sul, porque aquele charque que entrava livremente
dificultava a ascensão da indústria gaócha. Os produtos
similares de paises fronteiriços a partir de então,
pagariam, no porto de entrada, uma taxa de 25%. Isso
mudou completamente a indústria do charque no Rio
Grande do Sul em relação à indústria do charque na
Argentina e no Urugua\. Passamos a receber o sal sem
gravames, e O Governo imperial fez uma medida correta
ao impor à importação do eharque estrangeiro uma taxa
minima de 25% sobre o seu valor.
Eis ai, Sr. Presidente, uma das causas que motivaram a
Guerra dos Farrapos. Suas pretensões foram atendidas
na paz de Poncho Verde.
Além disso, é preciso registrar também que todos os
escravos que lutaram durante a Guerra dos Farrapos
tiveram sua carta de alforria. Então esse movimento
consagrou-se, não só pela sua afirmação diante do Poder
Central, mas também pela libertação do homem
escravizado. Aquele que lutou, mereceu também a
libertação total, saindo da sua condição de escravo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é necessário que se
diga que o Rio Grande do Sul teve e tem iniciativas de
grande repercussão nacional. A Guerra dos Farrapos foi
um desses acontecimentos.
Um outro acontecimento que partiu do Rio Grande
do Sul, propiciando, em 1930, a queda da antiga
República, já cheia de vícios, estava sob o comando do
Capitão Luiz Carlos Prestes, que, percorrendo o Brasil
inteiro, fez a marcha mais extraordinária da História.
Aquela célebre coluna foi perseguida pelas polícias, pelo
Exército e por todas as tropas do Poder Centrai. Mesmo
assim, adotando táticas extraordinárias de guerrilha não
conhecidas no mundo, Prestes conseguiu livrar-se de
todas as perseguições e internar-se na Bolívia. Eis ai
outro movimento de iniciativa do Rio Grande do Sul,
cujas repercussões alimentaram a revolta de 1930.
N os feitos e ensinamentos históricos do Rio Grande
do Sul, nós, brasileiros, encontramos sempre motivos
para lutarmos pela nossa unidade e traçarmos para esta
Nação, hoje tão perplexa, novos rumos, novos destinos.
Sem um grande acordo nacional não poderemos
resgatar a nossa soberania. Tomemos os exemplos do
Rio Grande do Sul, tornando-nos um vetor para a
conqUista real da independência brasileira, pela qual
ainda hoje lutamos c que, a nosso ver, é muito mais
difícil de ser reconquistada hoje do que O foi nas guerras
de 1823, na Bahia. (Palmas. O orador é cumprimentado.)

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Esta
Casa reverencia de modo muito especial, no dia de hoje,
um dos acontecimentos mais marcantes da História
brasileira, a Revolução Farroupilha, cujos ideais de
liberdade, justiça, dignidade e nacionalismo, fontes
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inspiradoras do comportamento da gente sulina,
encontram-se ainda muito vivos no sentimento
experimentado por todo o povo brasileiro em seus atuais
desejos de mudanças.
Comemorar o sesquicentenário da epopéia
Farroupilha não se resume, evidentemente, em
relembrar fatos históricos da maior importância.
Compreende, mais do que isso, exaltar os principios que
nortearam aquele movimento irrompido no Rio Grande
do Sul contra o autoritarismo e a prepotência do
Governo Central da época, que tudo podia e fazia em
detrimento das unidades provinciais.
Quando lideranças do Rio Grande, sob o inconteste
apoio da população, bradaram por autonomia e
independência, o fizeram não com propósitos
separatistas, mas estritamente com o objetivo de romper
as amarras do centralismo autoritário que invalidava os
esforços de desenvolvimento e participação das
Províncias na vida do Pai~.
A hipótese do desmembramento, admitida como
última alternativa diante da intransigência da Corte,
configurava a dimensão e a firmeza de uma luta, que não
se esgotaria em conquistas simples nem se abrandaria
com possiveis benesses oferecidas a determinadas
lideranças.
Reside nesse aspecto um dos tantos notáveis exemplos
transmitidos pelos farroupilhas à História, às futuras
gerações de brasileiros.
Sim, porque a demonstração de tenacidade do povo
gaúcho nos episódios da Revolução de 1935 demonstra
que as causas, quando justas, pertinentes e direcionadas
para o bem da coletividade, ensejam-nos que a defendem
convicção e determinação inquebrantáveis.
Daí a heróica resistência dos gaúchos, durante um
década, enfrentando as forças militares do Império e as
discriminações de natureza econômica que lhes eram
impostas, bem assim às demais Províncias.
Os ideais farroupilhas fazem-se presentes entre todos
nós brasileiros, que desejamos uma nação forte,
independente, justa e harmoniosa na divisão dos frutos e
na participação dos que a compõem.
Por isso, o caráter de importância e atualidade de que
se reveste a homenagem a que se associa esta
Presidéncia, em comemoração aos 150 anos da
Revolução Farroupilha, coincidentemente no momento
em que se prenunciam grandes transformações nos
quadros político-institucional e econômieo-social
brasileiros, como fruto da vontade do nosso povo
expressa nas ruas, nas praças e nos campos deste imenso
Pais.
A Revolução Farroupilha contribuiu decisivamente
para que, décadas depois, se tornasse vitorioso o
movimento republicano empreendido no Brasil.
Agora, de idêntica forma, a prevalência daqueles
mesmos idcais e pressupostos está tornando possivel
realizarem-se as desejadas transformações em nossas
estruturas, o que irá concretizar-se através da
Assembléia Nacional "Constituinte.
Portanto, a homenagem desta Casa, pelo transcurso
do sesquicentenário da Revolução Farroupilha,
significa, mais do que um tributo à brava e digna gente
do Rio Grande do Sul, uma verdadeira reafirmação a
todo o povo brasileiro de que, acima de tudo, temos o
ideal de lutar pela integridade e união da nossa terra, a
preservação de nossas riquezas diante das tentativas de
exploração por parte de organismos e credores
internacionais. e a implantação de um Estado federado
autêntico, justo, tal como O desejam os farroupilhas.

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.

Nada

IX - Levanta-se a Sessào às 12 horas e 28
minutos.
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Sessão, em 19 de outubro de 1985

Presidência dos Srs.: Ulysses Guimarães, Presidente; Epitácio Cafeteira,
39-Secretário; José Frejat, 4P-Secretário; José Ribamar Machado,
Suplente de Secretário; Bete Mendes, Suplente de Secretário.

ÀS /3:00 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:
Ulysses Guimarães - Humberto Souto Epitácio Cafeteira - José Frejat.
Acre
Amílcar de Queiroz Wildy Vianna - PDS.

PDS; Ruy Lino -

Espírito Santo
PMDB;

Amazonas
José Fernandes - PDS; Josué de Souza Mário Frota - PMDB.

Hélio Manhães - PMDB; José Carlos Fonseca PDS: Pedro Ceolim - PDS; Stélio Dias - PFL.
Rio de Janeiro

PDS;

Rondônia
Assis Canuto - PDS; Francisco Sales Leônidas Rachid - PDS.

Jorge Vianna - PMDB: José Lourenço - PFL; Mário
Lima - PMDB; Ney Ferreira - PDS; Prisco Viana PDS; Raymundo Urbano - PMDB; Rômulo GalvãoPDS; Ruy Bacelar - PFL; Virgildásio de Senna PMDB.

PMDB;

Agnaldo Timóteo - PDT; Amaral Netto - PDS;
Celso Peçanha - PFL; Denisar Arneiro - PMDB;
Figueiredo Filho - PDS: Jacques D'Ornenas - PDT;
José Frejat - PDT; Mário Juruna - PDT; Roberto
Jefferson - PTB; Sebastião Atalde - PFL; Wilmar
Palis - PDS.

Pará

Minas Gerais

Antônio Amaral- PDS; Arnaldo Moraes - PMDB;
Benedicto Montciro - PMDB; Brabo de Carvalho PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorge Arbage - PDS;
Lúcia Viveiros - PDS; Osvaldo Melo - PDS.

Aécio Cunha - PFL; Cássio Gonçalves - PMDB;
Dario Tavares - PMDB; Delson Scarano - PDS;
Dimas Perrin - PMDB; Emílio Haddad - PFL;
Homero Santos - PFL; Humberto Souto - PFL; Israel
Pinheiro - PFL; João Herculino - PMDB; Jorge
Vargas - PMDB; José Carlos Fagundcs - PFL; José
Maria Magalhães - PMDB; Juarez Baptista - PMDB;
Luiz Sefair - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Melo
Freire - PMDB; Milton Reis - PMDB; Oswaldo
Murta - PMDB; Pimenta da Veiga - PMDB; Raul
Bernardo - PDS; Ronaldo Canedo - PFL; Rondon
Pacheco - PDS; Rosemburgo Romano - PMDB.

Maranhão
Bayma Júnior - PDS; Edison Lobão - PDS;
Epitácio Cafeteira - PMDB; Eurico Ribeiro - PDS;
Joào Rebelo - PDS; Magno Bacelar - PFL: Victor
Trovão - PFL; Wagner Lago - PMDB.
Piauí
Celso Barros - PFL; Heráclito Fortes - PMDB:
José Luiz Maia - PDS; Ludgero Raulino - PDS;
Tapety Júnior - PFL.
Ceará
Aécio de Borba - PDS; Chagas Vasconcelos PMDB; Flávio Marcilio - PDS; Furtado Leite - PFL;
Gomes da Silva - PFL; Mauro Sampaio - PMDB;
Moysés Pimentel - PMDB: Ossian Araripe - PFL.
Rio Grande do Norte
Antônio Cámara - PMDB; Vingt Rosado - PDS.
Paraíba
Aluízio Campos - PMDB; Edme Tavares - PFL;
João Agripino - PMDB; Raymundo Asfóra - PMDB.
Pernambuco
Egídio Ferreira Lima - PMDB; Herberto RamosPMDB; Inocêncio Oliveira - PFL; João Carlos de Carli
- PDS; José Carlos Vasconcelos - PMDB; José Jorge
- PFL; José Moura - PFL; Josias Leite - PDS:
Mansucto de Lavor - PMDB; Maurílio Ferreira Lima
- PMDB; Pedro Corrêa - PDS.
Alagoas
Albérico Cordeiro PMDB.

PDS; Manoel Affonso Sergipe

Adroaldo Campos - PDS; Augusto Franco - PDS;
Batalha Góis - PMDB; Celso Carvalho - PDS; Walter
Baptista - PMDB.
Bahia
Ângelo Magalhães - PDS; Djalma Bessa - PDS;
Domingos Leonelli - PMDB; Fernando Santana PCB; Francisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto PMDB; Gorgônio Neto - PDS; Haroldo Lima - PC
do B; João Alves - PDS; Jorge Medauar - PMDB;

São Paulo
Adail Vettorazzo - PDS; Airton Sandoval- PMDB;
Darcy Passos - PMDB; Del Bosco Amaral - PMDB;
Diogo Nomura - PFL; Flávio Bierrenbach - PMDB;
Francisco Amaral- PMDB; Francisco Dias - PMDB;
Freitas Nobre - PMDB; João Bastos - PMDB; João
Cunha - PMDB: João Herrmann Neto - PMDB; José
Genoino - PT; Márcio Santili'i - PMDB; Marcondes
Pereira - PMDB; Octacílio de Almeida - PMDB;
Plínio Arruda Sampaio - PT; Raimundo Leite PMDB: Roberto Rollemberg - PMDB; Tidei de Lima
- PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.

PMDB; Ivo Vanderlinde - PMDB; Luiz Henrique PMDB; Nelson Morro - PDS; Paulo Melro - PFL.
Rio Grande do Snl
Amaury Müller - PDT: Augusto Trein - PDS;
Hugo Mardini - PDS; Irajá Rodrigues - PMDB;
Irineu Colato - PDS; João Gilberto - PMDB; Lélio
Souza - PMDB; Matheus Schmidt - PDT; Nadyr
Rossetti - PDT; Osvaldo Nascimento - PDT; Pedro
Germano - PDS; Siegfried Hcuser - PMDB; Harry
Sauer - PMDB.
Amapá
Antônio Pontes - PFL; Clarck Platon - PDS; Paulo
Guerra - PDS.
Roraima
Alcides Lima -

PFL; Júlio Martins -

PMDB.

o SR. PRESlDENTE (José Frejat) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 193 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.
II - O SR. DILSON FANCHIN, servindo como 20Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, assinada.
O SR. PRESlDENTE (José Frejat) leitura do expediente.

Passa-se à

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA, 30-Secretário,
servindo como 10·Secretário, procede à leitura do
seguinte

111 - EXPEDIENTE
MENSAGEM
.N9479, de 1985

Goiás

Mato Grosso

8Uibmeteà oonsider~ção do Congresso
Nacional o texto do Convênio Zoossanitário' entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República' Oriental tIo Umguai para. o
lnieréâmbio de Animais e de Produtos
de Orli'O'll AnImal, celebra&> em 'MontJevldéu, a 14 de agosto de 1985.

Jonas Pinheiro - PDS; Maçao Tadano - PDS:
Milton Figueiredo - PMDB; Paulo Nogueira PMDB.

(As Com1B8ôes de Relações :l!JxterI.ores
de Constltuiç.ão e JustiçQ, e de AgrI.cul~
tura. e lPolitica: RUl19.l.)

Brasílio Caiado - PDS; Fernando Cunha - PMDB;
Genésio de Barros - PMDB; Ibsen de Castro - PDS;
!ram Saraiva - PMDB; Iturival Nascimento - PMDB:
João Divino - PMDB; Juarez Bcrnardes - PMDB;
Siqueira Campos - PDS; Tobias Alves - PMDB.

Mato Grosso do Sul
Plínio Martins - PMDB; Ruben Figueiró - PMDB:
Saulo Queiroz - PFL; Ubaldo Barém - PDS.
Paraná
Alceni Guerra - PFL; Alencar Furtado - PMDB;
Anselmo Peraro - PMDB; Antônio Mazurek - PDS;
Leo de Almeida Neves - PDT; Oscar Alves - PFL;
Oswaldo Trevisan - PMDB; Reinhold Stephanes PFL; Valmor Giavarina - PMDB.
Santa Catarina
Artenir Werner - PDS: Casildo Maldaner - PMDB;
Dirceu Carneiro - PMDB; Ernesto de Marco -

EXee1<entisslm08 senhores Membro.'! do

C<m~N'aelonal:

Em COn!oI'1jll1dade com o disposto no ,art.
44, incIso 1, da ColtStituiçáo Federal, tenho
a· honra. de submeter à elevll.da considêl'aç.ão de VO&S88 Excelências, :acompanhado de
EJIlposIção de Motivos' do Sr.' Ministro de
Eatado das Relações Ex:teriores, o texto do
COnvênio Zoossanitário entre o Governo da
:República. FederatiVA do Br·asil eo Governo
da República OrIental do Uruguai pllil"a. o
lntercâmbIo de AJ.1lln.aIs e de Produtos de
Orlgem
li;

.A:nima'I. celebrado em Montevidéu,

14 de-agtOSto de 1985.
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o Convênio em apreÇO dispõe sobre a troca mensal de boletins zoos.sanitários com
dados estatiBtlcos das dqenças infecto-c'Ont'aglosas e parasitárias dos animais consta,ntes das listas A e B do Eséritório Internacional de Epizootia,s (EIE).
Brasília, 27 de setembro de 1985. _ José

Soares.

EXPOSIÇãO DE MOTIVO DPB /DAM-I/
CAI/DCOPT/112/EIND L/ E/6, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1985, DO MINISTÉRIO
DAS RELAçõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o senhor
Doutor José Sarney,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter aa;lta consisideração de Vossa. E4celência o anexo
Convênio Zoossanitário entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o GoVel'110
da República Oriental do Uruguai para o
Intercâmbio de Animais e de Produtos de
Origem Animal, concluído Cüm Q Govern<J
d<J Uruguai, em Montevidéu, a 14 de agosto
de 19815.
2. Como se recordará Vossa Excelência
o. Çonvênio. foicelebrac1.o no transcurso d~
nSlta preSIdencial recentemente realizada
ao Uruguai. O instrumento prevê a· criacão
de um Protocolo em que se fixarão as condições sanitári<J-veterinárias para a importação e a exportação de animais e de produto.o, de origem animal entr,e o Brasil e (
Uruguai. O Convênio de8tina-se a atendeI
antiga reivindicação de 8etores exportadore,5 brasileiros que têm efetua,do importações sistemáticas de carne uruguaia em regime de "draw ,back".. ,A. celebração de CODvênio. em que se estipulam os requisitos sanitários para as importações de carne de
procedência uruguaia, visa igualmente prevenir a imposição de eventuais barreiras
sanitárias contra as exportações de carnes
e derivados brasileiros tanto para o Uruguai
quanto para terceiros paiBea.
3. Assim sendo, o Convênio dispõe sobre
a troca mensal de 'boletins zoossanitários
com dados est!1-tísticos das doenças infectocontagiosas e parasitárias dos animais constantes das listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias (EIE). Ambos os países se comprometem igualmente a comunicar imediatamente o 'eventual aparecimento
em áreas de exportação, de qualquer foco
de uma nova doença da lista A fornecendo
informações pormenorizadas sobre sua exata
l<;Jc~lização geog!áfi~a seus da,dos epizootio10gICOS ou dedlfusao, bem como ·as· medidas adotadas para 'sua 'erradicação <m controle. Na eventualidade de reconhecimento
de uma nova doença no território do país
exportador, que possa. estender-se ao
país importador, o Brasil e o Uruguai se
comprometem a sUI'lpender imediatamente
a exportação de animais e de pOOdutos de
origem animal.
4. Para administrar a execução do Convênio, o Brasil a' o Uruguai. átribuiráo a
1
8 1bcomissão Mista Agropecuária BrasileiroUruguaia de Sanidade Animal, criada pelo
Aiu.ste Complementar ao Acordo Básico de
Cooperação Cientifica e Técnica Brasil-Uruguai, firrna,do por troca de' notas em 27
::'e janeiro de 1!:t78, a função de 'Propor medidas e sugeir alterações para a aplicação
mais eficaz de seus di'lposith'lOs.
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5. Ambos os 'Paises prosseguirão igualmente os .esforços no sentido de desenvolver
aeõe,s coord.enadasem favor da erradicação
dà febre afto,sa nas suw. regiães Ironteiriças, já contemplados·no quadro do Ajuste
Complementar anteliormente menC'ionado.
Com a celebmção do atual Convênio, con~
clui-se a teia de instrumentos aptos a reger a cooperação bilateral em matérias
relativas à sanidade animal.
6: Em vista do exposto, e considerando
não só a importância 'do presente Convênio
para a consolidação' do comércio bilateral
de animai." e de produtos ode origem animal,
mas também a sua contribuição para o controle e a erradicação das doenças animais,
julgo que o Convênio zoossanitário entre o
Governo da República Fooerativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do UrulI"uai para o Intercâmbio de Animais e de
Produtos de Origem .. Animal merece ser
submetido à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art~ 44, inciso l, da
Constituição F,edera1.
Aproveito a oportunidade pa,ra renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os
protestos do meu mais profundo respeito.
- Olavo Setúbal.

CONV:i!:NIO ZOOSSANITARIO EN'rRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO lJRUGUA!
PARA O INTERCAlMBIO DE ANIMAIS E
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
O Governo dá República Federativa do
Brasil e o Governo da República Oriental
do Uruguai,
Com o fim de facilitar () comércio de
animais e de produto.,. de origem. animal,
assim como de preservar seus respe-ctivos
territórios de ocasionais introduções de
doenças infecto--contagiosas e parasitárias
dos animais, inclusive doenças transmissív·eis ao homem,
Decidiram estabelecer o presente Convênio:
Artigo. I
As autoridades centrais de sanidade
a,nimal dos dois países redigirão um Protocolo mediante o qual se fixarão as condi~ões sanitário-veterinárias para a importação/exportação de animais vivos e
produtos de origem animal, originários e'
proC€dentes do territól"io de uma das Partes
Contratantes e destina;dps ao ter,r]tório da
outra.
Artigo 11
Ambos os Governos se comprometem a
oferecer. as garantias ·e cumprir os 'requisitos zoossanitários ·estabelecidos pelas autoridades centrais de sanidade animal de
cada país para a importação ·de animais e
produtos de origem animal, de acordo ocÇlm
as condicões estipuladas no Protocolo que
seja acordado.
Artigo lU
1. Os serviços de .,.anidade· animal dos
dois Estados trocarão mensalmente boletins zO<lBsa·nitários com dados estatiBtícos
das doenças infecto-contagiosas e parasitáriasdos animais constantes das listas A
e B do Escritório Internaocional de Epizooti~ EIE.
. 2. Igualmente se comprometem a c.omunicar imediatamente, por via telegráfica ou
similar, o eventual aparecimento, em áreas

Outubro de 1985

de exportação, de qualque·r foco de uma
no·va doenr,a da lista A, detalhando sua
exata localização geográfica, os dados. epi:"
zootiológicos ou de difusão. bem como as
nledidasad,Dtadas para sua erradicação ou
controle, inclusive as medidas refer~311te.s à
exportação.

Artigo IV
autoridades centrais de sanidade
a,nimal dos dois, Estados se entenderão diretamente nos asSuntos relacionados com
a execução do presente Convênio e no
estudo de ev,entuais modificações do Protocolo, relacionadas com a aplicação deste
Convênio.
Artigo V
Os Governos respectivos se compromete'111.
a suspender imediatamente a exportação
de animai8 e seus produtos no caso de !reconhecimento de uma nova doença no
territróio do paiB exportador, que possa estender-s'e ao país importador, ,restrita a
suspensão às espécies ,animais ou produtos
de origem animal que possam veicul!lir
aquela doença e às que venham 'a ser especificadas no Protocolo que sej.a mutuamente acordado.
Artigo VI
Para ·facilitar a aplicação do presente
Convênio, a Subcomissão Mista Agropecuária Brssileiro-Uruguaia de' Sanida,de Animal,
criada pelo Ajuste complementa,r ao Acordo
Básico de Cooperação Científica e Técni-ca
Brasil-Uruguai. firmado por troca'de notas
em 27 de ';8Jneiro de 1978, terá também as
"'''''uintes funçôe.s:
a) estudar o desenvolvimento da 'aplicacão do presente Convênio e propor aos ·respectivos Governos as medidas a serem toma'das para 'cons-eguir-oo a aplicação mais
ef'caz das disposições do m€8mo;
b) !lipresenta,r para aprovação dos ,respectivos Governos. as proposições ~elativas a
modificacões do presente Convênio;
c) buscar soluções para as questões litigiosas relacionadas oom !li interpretação do
Convênio;
d) submeter 'oos respectivos Governos
propostas de cooperação sobre temas ,relacionados com o presente Convênio, resultantes de -critérios emanados de organismos internacionais reconhecidos como
romnetentes pelos Governos ode ambos os
pais,es. .
As

Artigo VII
Da mesma forma, o Governo d·a República
Feàerativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai desenvolverão
al)ões coordenadas destInadas à erradicação progressIva da febre aftosa na ·região.
Artigo VIU
1. O presente Convênio entrará em
vigor trinta dias após a data em que ambas
as Partes notifiquem reciprocamente por
via diplomáti-ca, O' cumprimento de' seus
requisitos constitucionais para 'a 1€lltrada em
vigor.
2. A duração deste Convênio será de 5
(cinco) anos, prorrogáveis tll;citamente por
pel;iodos sucessivos de 5 (cinco) anos, a
não iSer que uma das Pa.rtes CO'lltra,tantes
o denuncie por escrito com uma antecedência minima de 6 (seis) meses da data do
imediato vencimento.
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3. A denúncIa 'do presente COnvêniO' n'ão
afetará os programas e projetos 'em execução, acorda<1os durante seu período de
vigência, a menos qUe ambas as Partes'
cClnvenham em contrário.
Feito em Mantevidéu, aos 14 dias do mês
de agosto de 1985, em dois exemplares origins,)s nos idiomas ;português e' espanhol,
s.endo' ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Gove,rno da RJepúbUca Federativa
do Bmsll: ,Olavo Egydio Setúbal.
P~lo ·Governo da República Oriental do
Uruguai: Enrique Iglesias.

viço OficIal de Difusão, RáJdio, 'I"e~evisão e
Espetáculos - SODRE - o responsavel pela
parte uruguaia.
Brasília. 27 de setembro de 1985. - José
Sarney.

AVISO N.o 636 SUPAR
Em 27 de setembro de 198,15.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados
Br3JSília'- DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:'
.

Submeto à consideração de Vossa Excelência o Protocola Adicional ao Convênio
Cultural.entr,e.1), República Federativa do
Brasil e a República Orien,taI do Uruguai,
na Area de Rádio e Televisão, finnado em
Mont~vj<1éu em 14 de agosto de 1985, durante a visita oficial ',de. Vossa Excelência
àquele país.
.

Tenho a honra deeneaminliara essa secretaria· a mensagem do ExceIéntís'simo Senhor Presidepte da República, acompanhada deexiJOBição de motivos do Senhor
Minístro del!:stado das Relações Exte~op~s,
relativa ao texto do COnvênio Zoossa11lta.no
entre o Governo tIa República 'lllederatIva
do Bmsil e o Governo da República Orient~l
do Uruguai para o Intercâmbio de Animam
e <1e· Produtos <1e Origem Animal, celebrado
em Montevidéu, a 14 de agosto de 1985.
Aproveito a oportunidade para reno,"ar a
Vossa Exc·elência protestos de eleva:da estima e consider.ação. - José ~UgO Ca~t~lo
Branco, Ministro-Chefe do Gabmetc CIVIL

MENSAGEM
Nl;) 480, de 1985
(Do

Poder Executivo)

Submete à consideração do Congr~
so ;Nacional o texto do Protocolo AdicionaI ao Convênio Cultural. entre a ~
pública Federativa do BrasIl e a Republica Oriental do Uruguai na Area de
Rádio e Televisão, celebrado em Montevidéu em 14 de agosto de 1985.
(As Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Educ'ação e Cultura.)
Excelentíssimos senhores Membros do
Congresso Nacional:
Em confonnidade com o disposto no art.
44, inciso I, da Constit,uição Federal, tenho
a honra de submeter a 'elevada consideracão de Vossas Excelências, acompanJ;1ado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado· das Relações Exteriore~, .0
texto do Protocolo Adicional 'ao Co;nvemo
Cultural entre a República FederatIva, d~
Brasil e a República Oriental do UruguaI
na Area de Rádio e Televisão, celebrado em
Montevidéu 'em 14 de agosto de 1985.
O novo instrumento estabe~ece ~ bases
para COOpel',:ç~o entre ?~ dOIS paIses nos
campoo do radio e tel~vIs~, preve~?o-se o
intercâmbio de '8XperIencms nas areas da
produção, difusão e veiculação de pr?g~a
mas, Sendo a Fundação Centro BraslleIra
de Televisão Educativa - FUNTEV1lJ - o
órgão executor pela parte brasileira e o Ser-

EXPOS]ÇAO Dl!: MOTIVOS DDI/CAI/DAMI/113/POIN Lr!JtP, DE 19 DE SETEMBRO
DE 1985 DO MINISTÉRIO nA!'; RELAçõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney,
Presidente da República.
Senho!,' Presidente:

2. É já supérí'llJ:D enfati~ar que a comunicacão de massa desempenha um papel
extrémamente importante nas sociedades
mod·el1J,as, seja como veículo de entretenimento,seja como instrumento. de educação. Nó Brasil, a Fundação Centro Brasi"
leiro de Televisão Educativa (,FUNTEV1i:J.,
ligada ao Ministério da Educação, é o principal órgão do GOverno na execução de
projetos nessa área, tendo ainda como ta;..:
refa a coord'enação do Sistema Nacional de
Radíodifusão. Educativa (SINRED), rede d~;
emissoras é'dilcativas ligadas a Governos
estaduais.
3. A Televisão Educativa é, portanto, o
principal agente do Estado na comunicação
de massa, mormente em se tratando de
situação - como a bl'asileira - 'em que
predominam as televisões comerciaís. Por
·outro lado, observa-se, sobretudo na América Latina uma crescente importância
atribuída peiro respectivos Governos à criacão de emíssoras com preocupações desse
teor, geralmente vinculadas aos MinIstérios de Educação. Conseqüentemente, tendem as diversas televisões educativas a
a;proximar-se, na medida em que o próprio
continente procura integrar-se culturalment~, propiciando uma comunicaç~o. horizontal 'entre seus povos 18' perillltmdo,
através da cooperação, um aperfeiçoamento
técnico constante.

4. Com a assinatura do Protocolo Adicional ao Convênio Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e ?
Governo da República Oriental do Urugu:J,I,
na Área de Rádio e Televisão, tal aproximacão institucionaliza-se. Do ponto de vísta
da política externa brasileira, integra-se o
presente Protocolo perf,citamente nas metas
e objetivos de relacionamento com os paises
da América Latina.

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os
protestos do meu mais profundo respeito. _
'l'avo Setúbal
PROTOCOLO ADICIONAL AO CONVl1:NIO
CULTURAL ENTR,E O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA
REPúBLICA ORIENTAL DO
URUGUAI, NA AREA DE
RÁDIO E TELEVISAO
O Governo da República Federativa do
Brasil
e
O Governo da República Oriental do Uruguai,
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Doravante denOlninados "Partes Contratantes",
Visando a adaptar à nova realidade COntinental mormente no que tange ao desenvolvimento dos meios de oomunicação de
ma~.sa,' ,os termos do Convênio Cultural assinado em MontevIdéu, a 28 de dezembro
de 1!f56 ratificado pelre nc·:spectivos Congressos Nacionais, ,8 em vigor desde 14 de
junho de 1968;
Tendo presente o espírito do Tratado de
Amizade, Cooperação e Comércio, subscrito
em Rivera a 12 de junho de 1975;
Atentos à necessidade de serem esses
meios utilizados para o melhor conhecimento ·dos povos, e registr.ando com satísfação
os progl'essos obtidos na aplicação do Artigo X do Convênio Cultural.
Gonvi,"ram no .seguinte:
Artil!:o T
Estabelecer, por meio 40 pre~ente Protocolo, um progràma_de cooperaçao no campo
ci," Rádio e Televisao.
Artigo II
O Governo da República Federativa do
Brasil designa, como responsável pela formulação de projetos <1entro do pres~n~e programa a "Fundação Centro BrasIleIro de
Televisão Educativa (FUN1'EV]]:)", e o. aoVôIntl da Repúbliclj. Oriental do urugua.1 designa, com a mesma finalida·de, atrav?,s do
Ministério da Educação e Cultura, o Servica Oficial de Difusão, Rádio, Te~e,:isão e
Espetáculoo (SODHE)", sem preJUlzo do
enc,orajamento à expansão dos contactos
m::ulCldos na área privada.
Artigo IH
Sob a coordenação da F'UNTEVE, out:as
fundacões ouentldades vinculadas a orgão (;overnamentais e. ~te~rantes ~o
Sistema Nacional de RadIodlfusao E~ucatI
va (S~ED) da República Federat1ya do
Brasil poderão colaborar naex:ecuçao do
Programa de Trabalho referido no Artigo V.
Artigo IV
As Partes Contratantes se1ecionarão as

ál'eas geográficas onde deverão ser realizados os programas, bem como os setores
de cooperação que deverão sêr expl?rad9s.
o conteúdo dos programas e det,ermmarao,
ainda o modo de sua execução.
Artigo V
A cooperação ~encionada no A:tigp I se
desenvolverá em areas de competencla das
entidades a serem oportunamente designaela3 mediante:
a) intercâmbio de informaçõe, -e -experi~11c;as:

intercâmbio de técnicos;
programação de estágios para treinamento de pessoal;
d) organização de seminários. cursos e
conferências;
e) fornecimento de programas de ~elevi
são de caráter cultural, científico e educativo;
f) fornecimento de programas de rádio;
g) realização de programas conjunto.,; e
h) qualquer outra modalidade convencionada pelas Partes OOntratantes.
b)

c)
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Artig(l' V.I

1. Caberá à.s Seções Bra-sileira e Uruguaia da Comissão Geral de Coordenação
criada pelo Tratado de .Amizade, Cooperação e Comércio, celebrado entre os dois
paises ,em Rivera, em 1975, analisar, programar, coordenar, e avaliar a 'execução
dos projetos previstos neste !Protocolo, bem
como propor às Partes as medidas que julgarem pertinentes.
2. sem prejuiw do previsto no item 1
deste Artigo, cada uma 9as Partes Contratantes poderá, a qualquer. momento,
apresentar à outra através dQ.'j canais diplomáticos usuais, solicitações relativaS à
aplicação deste Protocolo..
Artigo VlII
As Partes Contratantes poderão comple-

mentar o presente Protocolo. ,através de
contratos ou qualquer outra forma de
Ajuste.
Artigo VIilI

1. O presente Protocolo entrará em vigor uma vez cumpridas as' foqnalidades 1'Jgais requeridas pela legislação' das Partes
Contratantes: será válido por um período
de 4 anos, r.enovável automaticamente, por
períodos idênticos, a menos que uma das
Partes Contratantes notifique ~ outra por
esc'rito, por via diplomática, três mes:es ante~ do término da vigência. .sua iiJ.tenção de
denunciá-lo.
. . . . ,
2. Qualquer das Partes Contratantes poderá solicitar, igualmente por ,escrito e por
via diplollHÍ,tica, a revl"iiio total ou parcial
deste Protocolo.
3. As disposições revistas, ou emendadas, por consentimento mútuo, por via diplomática, entrarão em vigor na data de
sua aprovação pelas 'Partes Contratantes e
não afetarão, em priiJ.cípio, os programas
em execução.
dias do mês
'Feito em Montevidéu, ao's
de ago.~to de 19<8.5, em doi$" €xemplares originais, nos idiomas português e espanhol,
fazendo ambos os textos igualmente fé.
.. Pelo GoV'erno da; República Federativa
do BraSil: Olavo Egydio Setúbal.
Pelo Governo da República Oriental do
Uruguai: Enrique Iglesias.

AV'ISO N.o 637-SIOPMl/
Em 27 de setembro de 1985.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado !HAROLDO SlANFORD
rID. Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados
BRAS1!LIA-!DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria a Mensagem do iExcelentissimo senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do senhor Mi-.
nistro de Estado das Relações !Exteriores,
relativa ao Texto do Protocolo Adicional
ao ConvênIo Cultural entr,e a República
Federativa do Brasil e 'a República Oriental do Uruguai na Area de Rádio e Televisão. celebrado em Montevidéu em 14 de
agosto de 1985.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos d·e elevada estima e consideração. - José Hugo CastelO
Branco, Ministro Chefe do Gabinete Civil.

(Do

belecimento, expansão e modernização de
empresas privadas, prioritariamen.te pequenas ê médias.

Poder Exeemtivo)

Submete à .consideração do Congresso Nacional o tr~Xto do Convênio Constitutivo da Coporação IJiteramericana
de Investimentos (CU) o qual foi subscrito pelo Embaixador do Brasil em
Washington, em nome da República
Federativa do Brasil, em 9 de julho de
1985, na' ~ededo Banco IJiteramericano
de Des.~nvolvimento (BID), naquela cidade. .
(As Comissões .cl,e Relações Exteriores,
de Constttuição e' Justi!}a e de Economia, Indústria e Com&-cioJ
ExcelentíAAimos Senhores Membr03 do
dongresso Nacional:
.
Em conformidade com o disposto no
art. 24, inciso '1, daCOnstituiçáo Flederal,
tenho a honra de submeter à: elevooa consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos Conjunta
dos· S'enhores Ministros de Estado das Relações Exteriores·o6 Ohe!e da Secre·taria de
Planejamento da pre·sidência da República,
o texto do Convênio oonstitutivo da Corporação lrlteramerícana de Investimentos
(CTI), o qual foi subscrito pelo Embaixador
do Brasil em Washington, em nome da Repúlllica Federativa do Brasil, ém9de julho
de 1985, na. sede do Banco Interamericano
d,eDesenvolvimento (EID), naouela cida;de.
>

Bra-sília, 2'7 de- setembro de 1985. -

José

SarnéY.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 229, DE 23
DE 'MAIO DE 1985, DOS SENHORES MINlBTROS' DE ESTADO' DAS RELAÇõES
EXTERIORES E OHEF.!!: ·DA SECREl'ARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDB:NCIA DA REPúBLICA
Excelentíssimo Senhor
PlJesidente da RepúJ;>.l1ca,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,está sendo CIiada, como af1liada do
Banco Interameric,alio. de DeBenvólvimento
(BIO), a Co11pOraçâo In1ierameríeana de InV'estimentos (CTI), cujo e<mvênio COnstitutivo se encontra a~toa ll$inaturas, na
sede do BID, em WashiiJ.gton, até 31-12-85.
A' Corporação IJiteramericana de Investi-

mentos
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2. A CTI será um organismo financeiro e
juridicamente dístlnto do BID, mantendo
apena-s laçoS em termos de direção - 00
Ól'gãos diretivos do BID <leriam, ex oHieio,
os mesmos da Corporação - e administrativos - a em se ~ti~ari'a, na. medida do
possível, da estrutura- de pessoal e ;instalações do :aanco, nos moldes do relacionamento que existe entJJe o Banco Internacional de Reconstrução e nerenvolvimento
(BIRD) e a Corporaç.ão FiiJ.anceira Internacional (CFI).
3. O objetivo da cn ser:á o de; em complemento às ,atividades do Banco, ;promover
o desenvolvimento econômico de seus países-membros regionais em processo de desenvolvimento, mecUan.te. estimulo ao es·ta-

4.' O capital autorizado inicial da Corporação será de US$ 200 milliães, dividido em
20.000 ações, ao valor 'par ,de US$' 10,000.00
carla. A participação 'brasileira se expressa por 2.327 ações, ou seja, U8$ 23,270 milhões (11,636% do total). A integralização
do capital se dará pela sua .totalidade, em
qua1tto .parcela-sanuais, iguais e sucessivas
(US$ 5,817,500.00 no caso brasileiro). vencendo-se a primeira três meses após a Corporação ter começado suas atividades. Os
vencimentos das demais serão fixados pela
Diretoria Executivâ, em datas 'Posteriores a
31-12-<85, 31-12-86 e 31-12-87, respectivamente. O COnvênio !prevê também a possibilidade de em.issão de capital sob a forma exigível, (de, iiJ.tegralização nondicionada
a .situações de iliquidez da COrporação),
após atotalintegrl\,lização do capital inicial autorizado.

5.' -No exercício de suas funções, a Cil
içlentificará e promoverá !projeltos que reúnam: carM'terístieasde vi3Jbilidade e eficiêncJa -eeonõmica, além de 'Contribuirem par·a
o a'éSenvolvimento dos paises be-neficiários.
De-i1:tré aS. m'ooalidadesde operações da Corporação figuram: O' investimento direto, a
participação acionária, o cv-financiamento
COm instituições financeiras, a cooperação
técnica e a outorgá ,de garantias, como as
mais impontante3. .
,6. Todas '3\S operações de empréstimo e
investimento da. Cil serão, de acordo com
o COnvênio Constitutivo, analisadas e aproV'ooas (pOr ·um Comitê Executivo da Diretor,ia. Ex€;!l-utiva, -composto;por: !) o Diretor
de.'lignado. pelo país detentor do maior
número de quotas; TI) dois Diretores que
representem os países em desenvolvimento
membros regionaL'>; .ITI) 'Um Dire'tor que
represente og demais países. O Comitê relatará à DiJ:ietoria os r€'8ultados de todos
~ ..casos. estudados. Qualquer Direto,r poderã-, dentro de um prazo dado,sOlicitar
que o llBsunto já submetido ao Comitê seja
votado pela Diretol'1a Execwtiva, a qual
tam1;>ém poderá anal.ísar e prqpor se proceda a revisões técnicas das operações reClllladas pelo oomi:tâ;
7~ . A respolllSllibillàade ![>€'la condução dos
negócios ·adininistratiVOS.da Oorporação caberá ao Gerente-Geral, o qual será nomeado pela Diretoria ExooutiVllo, por maioria de
quatro-quintos, e atuará sob a supervisão
desta e do Presidente do Banco. O contl'MO do Gerente-Geral será firmado por

prazo indeterni.:inado, pod,endo ser rescindido por decisão da Diretoria, com a concordância do Bresidente, adotada por maioria de três-quintos dos Diretores.
8. As condições 'Para a entrarl·a em vigor
da Corporação são a 'assinatura e o depósito do competente Instrumento de Aceitação/Rrutificação !por representantes de países euj as' suhsc.rições representem pelo menos dois-terços do total das subscrições, incluindo-se: 1) subscrição dos Estadas Unidos; e II) subscri!}ão de países-membros regionais em desenvolvimenw, com um· total
de ações superior a todas as demais subscrições.
9. Jlressas condições, ca-so assim o entenda Vossa Excelência, seria de se iniciar o
processo interno 'brasileiro, de modo a permitir a !dliação do País à crr. Para tanto,
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seria necessaria·· que Vo'ssa . Excelência se
dignass,e nomear répr,esentante plenipotenciário para as,sinar o,. Convênio COns,titutivo
da Corporação, depositado na sede do BID,
em .Washington. Perinitimo..,nos sugerir,
para esse fim, seja i:ndicadO o Embaixador
do Brasil em Washington.
.
10. .(\ matéria; .seria depois submetida à
apreciação do Congresso NooionaI; uma vez
se houvesse pronuncia,do o Poder Legislativo, poderiam ser .tomadas. as providências
complementares de nomeayão do Governador e do Governador Alterno, que seriam
00 m.esmos do Em,' e de promulgação do
Convênio Constitutivo da CII.
Aprovenámos a oportunidooe, para renovar a Vossa Exc·elência, Senhor Presidente,
os protestos do nosslO mais prof.u:ndo respeito. - Olavo Setúbal, Ministro'- JoãoSayad,
Ministre-.
CONV:G:NIO CONSTITUTIVO DA CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS
OS países em cujoa. represent!!,ção .é
assinado o presente COnvêni{}lacordamem
cria,ra Corporação InterameriMna 'deIn"
vestimentas que .se regerá pelas dIsposiçÕ€,
seguintes:
ARTIGO I
Objeto e Funções
Seção 1. Objeto
A Corporação terá por objeto promover
o desenvolvimento econômico de seus :países
membros r.egionaIs em processo de deseillvolvimento, mediante o estímulo 00 estaoo1ecimento, expansão e modernização de
empresas priv,ooas, :prioritariamente pequenas ,e médias, de modo· a complementar as
atividades do· Banco Interamerieano de'
Des,envolvimento (doravante denominado
"Banco").
Ais empresas com participação anionária
parcial do: Governo, ou outras entidades
públicas cuja:s atividades fortaleçam o setor
privado da economia, são elegíveis para o
financiamento da Corporação.
Seção 2. Funções
No cumprimento de seu objeto, a Corporação exercerá as seguintes funções de
apoio às empresas mencionadas na Seção 1:
Ca) auxiliar, individualmente ou 'em associação com outros fina,nciadores ou investidores, no financiamento do estabelecimento, expansão e mod,ernização de lempresas, com a utilização -dos instrumentos e/ou
mecanismoo que, em ~ada caso a Corporação considere apropriados;
(bl facilitar seu acesso 'a capital privado e público, nacional e estrangeiro,
assim como a conhecimento -técnico 11:- gerencial;
(c) estimular a criação de oportunidades
de investimento que favo-reçam o fluxo de
CalJital privado e público, nanional e estrangeiro, para a realização 'de investimentos
nos países membros;
(d) tomar, em cada caso, as medidas
apropriadas e necessárias para .seu financiamento, atentando- para suas necessidades
e para principios de prudente administração dos recursos da Corporação; e
(e) prestar cooperação técnica para a
preparação, o financiamento 'e a ex;ecução
de proj etos, inclusive a transferência de
tecnologia apropriooa.
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Seção 3. Políticas
Nas atividades da Corpo.1"açâÜ' serão ob8erva-dasas politicas operscio.nais, financeiras e de investimento detalhadas no RegUlamento aprovado pela Diretoria Executiva
d'á COrporação', o qual poderá s·er pela mesma modificado.
AlRTlGO rI

Memb·ros·'e Capital
Seção 1. Memb;ros
'Ca) Se'l'ã.o membros fundadores da Corporação os paises membros do Banco que
hajam assinado o presente Convênio até
a' data estipulada na alínea (a) da Seção I
do Artigo XI,.o8 ..b:a,j am efetuado o pa,gamento· inicial requerido nos termos da alínea (b) da Seção· 3 do presente Artigo.
,(b) Os demais membros do Banco poderão aderir ao presente convênio nas
datas e consoante as condições que a
.A:ssembéia de'GOvernooores d~ COrpoIlação
viera ·determinarpor n;raioria que il"epre&ente pelo menos dois terços dos votas dos
membros e que inclua dois. terços dos G0vernadores.
(c) A palav·ra "membros" illfS~ COnvênio
se re'fere somente aos países membros do
Banco. que são membros da CorPoração.
Seção 2. Recursos
(a) O capital'autorizado inicial da Corporação será de US$ 200.000.000 (duzentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
(b) o capital autonzado estará dividido
em, 20.000 (vinte mil) ações, no valor par
nominal de US$ 10.000 (dez mil dólares doo
EstadOlS Unidos da Amériea) eàda uma. As
ações que não tenham sido subseritas inicialmente pelos membros fundado,re.s consoante o dwposto. na 8e-Ção 3 (a) do preseillte A:rtigo ficarão disponíveis para fins de
postC'l'ior subscrição, consoante à seção
3 (d) do mesmo.
(c) A Ass,embléia de Governadores poderá
aumentJl,r o montante de ações do capital
autorizado da seguinte maneira:
(1) por dois terçOs dos votos emitidos
pelos membros, quando o aUmento for necessário para, ,a emissão de 'ações, nQ momento da subscrição inicial, destinadas a
membros do,Banco que não sejam fundadol'es, desde quea.soma de quaisquer aum€llltos autorizados nos termos desta :alínea. não
seja superior·a 2.000açÕ6:s; e
(li) em qualquer outra circunstâneia, por
maioria que -represente !Pêlo menos trêS
quartos dos votos dos membros, e que inclua
dois te,rços doo Governa,dores.
(d) Além do capi~alautorizado acima
citado,pode·rá ia Assembléia de Governado'res, a partir da data em que o capital autorizado inicial oouver.Eido totalmCil1te integralizado, autorizar a emiS8ãQ de capital
exigível e determina,r os termos e as eoridições para ef,etivá-Ia.,consoan'te as disposições seguintes,:
(1) d~tas ;dooisões serãO .ruproVlad)as por
maioria que represente pelo menos ,trêS
quartos dos votos dos membros, e que inclua
dois terços dos Governooores; e
m) o capital exigiV'e1 será dividido em
ações ao valor par de US$ 10.000 (dez mil
dólares dos Estados Unidos da América)
cada uma.
(e) As ações de capital exigivel só estado
sujeitas 'a chamada !para o atendimento
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dãs obrigações assumidas pela COrporação
nostermoo da .aline:a ('a) da Seção 7 do
A:rtgo lU. Em caso de clJ,amRià:a, o pagamen-

to será 'ef,etuado, à opção do IIlIOOlbro, 'em
dó1&l1esdos Estados 'Unidos ou em moeda
requerida pal'a o cumprimento das obrigações da CorpOração que hajs,.m motivado
e.sSa. chanj.ada. As chamadas dessas' ações
setão ;,propo'rciOillalmente. unifo:rmell. para
todas as 'aÇ'ões~ M obrigações dos membros
d.e efe:tua,r .pagamentos no- cas6de qualquer
uma: deS$as' chamooas serão independentes
entre SI ea. falta de <pagamento por parte
de-. um liberará qualquer· outro membro de
sua .obrigação de pagar. Se nece~ário poderá ,1~!tvl:1" cha,madas sucessivas par-a o
climprime;nto;das ob'rigações da Corporação.
.CO .'Os . . -demais recursos da Corporação
conSistirão de:
m montantes auferidos a titulo de dividen.dos, ·comissões, juroo e 01,1'troo haveres
gerados pelos investimentos da Corporação;
. (li) . montantes !recebidos nom ,a '\'e:nda de
in",estiffil~tos ou a amortização de empréstimos;
..<fH) montltutes captados mediante ope!ração de enqividamento da Corporação;
(iv). outras contribuições e fundos confia40s. à sUa administração.
Seção 3 •.

Sub~crições

. (a) Cada ;membro fundador subsnreverã.
o número de ·ações estipulooo no Anexo A.
(li) . O pagamento por ·cada membro fundador,. da subscrição de ações de capital
assmalada no Anexo A será efetuado em
quatro quotas anuais, iguais e consecutivas,
cada' qual correspondente a vinte e cinco
por cento ,do citado monta,nte. Cada membro pagará totalmente a primeira quota no
'Prazo de três meses 'apartir dá data em
que ia Corporação iniciar as suas operações
éonsoante o disPÇ>sto no Artigo XI, Seção 3,
segui,nte, ou ~a data em que o membro
funda,dor aderir ao pr.esente Convênio, ou
em uma ou mais datas .:POsteriores que a
Dir,etoria Executiva da Corporação detJerminar. As três quotas seguintes pagar-se-ão
nas datas ·em que a Diretoria Executiva da
CorpoJ;'ação dete,rminar, mas não antes de
31 de dezembro de 1985 e 31 de dezembro de
i987, respectivamente. O pagamento de cada uma 'destas três últimas quotas ,do capital subscrito por cada um dos palses-membros estará sujeUo ao cumprimento das formalida;des legais que 8ej-am requeridas nos
re~ctivos países. O pagamento será efetuado .,em. dólaréli dos Estados Unidos da'
América,. A Corporaçio especificará o lugar
Ou lugares de pagamento.
(c) As ações inicialmente subscritas pe'Ioo
membros fundadores serão emitidas ao par.
(el) A Diretoria Executiva da Corporação
determina:rá preço e demais condições da
subsj}rição e fixará a data do pagamento
d~ a~õ~s.que sej an;; emitidas após a subscriÇOO lmclal de açoes pelos membros 'fundadores, e que não hajam sido subscritas
C?nsoante o disposto no Artigo .U, Seçao 2 (b).
Seção 4. Restrição em matéria de transferência e oneração de ações
AI> ações da.Co-rporação não pOderão ser
penhoradas, gravadas ou transferidas de
fo-rma alguma, a não ser a favor da Cor'"
poraçálo, salvo que a Assembléia de Governadores aprov.e uma transferência entre
membro/> por uma maioria dos governadores que l1'epresente quatro quintos dos votos
membros.

°
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Seção 5. Direito preferencial de subscrição
Nos casos de aumento de capital consoante .as alíneas (c) e (d) da Seção 2 do preI~ntel Artigo, cada membro terá dil'eito,
observados os termos que possam ser estabelecidos pela Corporação, a uma quota
do aumento equivalente à proporção que
suas ações, até então subscritas, gus.rdem
com o capital total da Corporação. ContuIdo, ll1te:nhum membro será obrigado a
subscrever tais aumentos de capital.
seção 6. Limitação de responsabilidade
A ·responsabilidade dos membros em il"elação àsaçõesrespectiva.mente sUbscritas,
fic'ará limitada. à pareela· não in~rallzada
de seu preço de emissão. A con,dição de
membro nãoimpli~ara; por si só, qualquer
responsabilidade pa.ra com ,as obrigaçõés da
CorporaçãO.
ARTIGO

In

Operações
Seção 1.

Modalidades Operacionais

Para o cmnpfunento..de. seus objetiv08,
fica a Corporação aut<iri'zada a:
(a) Identific-a.T e promover !projetos que
reunam critéri08 de viabilidade e eficiência econômica, com preferência a projetos dotados de uma ou· maJs das seguintes
características :

promovem e utilizem os recursos humanos '0 materiais nos 'países em déSenvoiviinentó :membros da Corpor,ação';
(i)

(ti)

inc:entivem a criação de empregos;

(Ui) .êlSt!trtulema. poulJança e o uso de capitalem invootiinéhtos ,produtivos;
(1v) ooutifibuam, para.a geração e/ou rpoupança de divisas; .

(v) f{}mentema. capacidooe gerencial e a
transferência de tecnologI-a..; e
(vi) ~stJmulerria 'e:lq)ansão da participação do. público nas empresas, mediante a
particiPMãO do maior .número po.s;sível-de
investidor~ nl> cllipital 'socia1 das mesmas;
(b) Efetuar inV1lstiro;entos dire<too, mediànte !loconcersão de empréstimos e, de
preferência, a subscrição e compJ:1a de ações
ou doe i;pstr;UlIleptos. ,de divida conversíveis,
em empresas ctijo P'Qder de voto seja detido
majoritlUiafueIite por investidores de na.cionalidade latilno-amj,ricana, e canalizar ir.vestimentos indiretos paira essas ·empresas
por intermédia -de outras instituicjões financeiras;
(c) p.romover, ,pelos meioswpropriados, a.
iParticipação de-outrai! fontes de financiamento e/ou conhecimento"especí'alizado inclusive a organizaçãb de oonsórcios de em·
préstimos, a subscrição e garàntia de valores e pij.rticipações, empreendimentos con.
juntos e outras formas de associação tais
como acordos para concessão de licenças e
COÍl!tra·tos de comercialização ou .adminIstração;
(d) Realizar operações de co-financiamento e colaborar com as instituições financeilras nacionais e instituições intenlacionais e bilaterais .de' investimentó;
(e) Proporcionar cooperação técnica, financeira e administrativa geral e atuar
como agente financeiro de lempresa.s;
(f) ajudar a estabelecer, expandir, melhorar e financiar empres-as de financia-

mento do desenvolvimento do setor privado
e outras instituições dea&Slstência ao desenvolvimento desse ;:;etor;
(g) promover a outorga de garantias de
emissões de ações e de valores ("underwritihif')e, observadas as condições apropriadas, outórgá-las individualmente ou em
conjunto :com outras entidades financeiras;
(h} administrar tundoli de outras instituições 'privadas; publicas ou de (){)onomia
mista. Para esse fim, :pod'erá a Corporação
formalizar contratos de gestão e administração;
(i) l'êalizar transações monetárias necessárias ao desenvolvimento das atividade.<l
da C-orporação;e
(j~. emitir obrigações, titulos de' d1Vida e
certificados de p;a.rticipação, subserever ins~
trumentos de c·rédito.

Seção 2. Outras formas de. inVéStim&nto
Poderá. a Corperação investir s~us .t"eClU':rosna forma. ou :fIol"ID.lla que conaiderar
apropriadas às circunstâncias, consoante a
alinél-t (b) da seção 7 seguinte.
S~ão 3. Princípios operacionais
Em suas operaÇÕe<;, a Corporação será
regilda pelos seguintes princípios:
(a) não €$tabelec'~rá, como condiÇ;áo, que
aeus recursos de financiamento rejam ut).~;;
zaidos na aquisição de bens e serviÇ<lJl ori:ginários de um país determinado;
(oh) não será responsá'V'elpela administração d~ qualquer empre!(a em' que haj-a.
efetuado investimentos e não exercerá direitos de roto para. este o~ para qualquer
outro propósito que, em sua opinIáo,e.stej.à
apropriadamente enq'lladr-ado no âmbito do
controle gerencial;
(c). concederá financtãmento nOli termos
e condições que considerar apropriadoS, levando ,em conta os requisitos das empresas,
os riscos assumidos pela Corpotação e 'os
termos e condições normalmente obtidos
por investidores privados em financiamentos, similares;
(d) procurará ativar a circúlação de seuS
reCUr&DS mediante a venda de seus investimentos; desde que t3.l operação' póssa' ser
efetuada de forma apropriada e em condições satisfatórias 'e, n:a medida do possível,
em conformidade com o inciso (vi) da alínea (a) da seção T, supra; _
(e) procurail"á manter uma .razoável dIversificação em seus investimentoS;.
(f) aIpliC'a.rá critérios d,e .viabilll;lade fi...
nanceira, ~enica, eqonõmica, jurídica .e
institucional que justifiquem o investimento
e a adequação das garantias ofevecidas; '8
(g) não. efetuará. qualquer investimento
para, o'qual, em sua opinião, lpossa ser obtido capital em condições razoáveis.

Seção 4. LimitaçOOs
(a) Exceto no que se refere à colocação
de .recursos líquidos da Cor.rporação nos termos da alínea (h) da Seção 7 00 p~nte
Artigo, a Corporação in'l'estirá exolusiva...
mente em ,empresas situadas nos países'membiros regionais. 'em desenvolvimento,
observadas sadias normas de a;dministração financeira.
(h) A Corporaçã.o não concederá financiamentos ou efetuar4outros investimentós
numa empJ:'esa situada.mo território de um
~áí8-meni.bro, se o reSpectivo goveJ:!llo obj-e~
tar tal financiamento ou investimento.
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~ão 5. Proteção de interesses
Não existe, no presente Convênio, qualquer disposiç.ãoque impeça 'a Corporação
de Wmail" as medidas 'e exercitar os direitos
que consíd,el'ar necessários para ·a proteção
de seus intel'esseB nas operações que realizar, inclusive nos eventos de insolvência ou
ameaça de insolvência de empresas em que
haja efetuado in."Cstimentos ou em outras
situações que, na opinião da Corporação,
possam ameaçar tais investimentos.
Seção &. Aplicação de certas restrições
em matéria de câmbio
Os fundos recebidos pela Corporação ou a
esta pagáveis a título de investimento em
capital acionário efetuado pela Corporação
no territóriO' de qualquer pais-membro não
ficarão livres, simplesmente em razão das
disposições deste c<>nvênio, dai restrições,
regulamentos e controles aplicáveis ao câmbio, ,em vigor no território do pais-membro.
;seção 7. Outros·Poderes
À Corporação estará também facultada a:
(a) contrair 'empr~timos'e,para este fim,
oonstituir os .penhores ou ofereoer outras
garantias que vier a determ.inar, sempre que
o montante total pendente de pagamento a
título de empllé-.'ltimos contraídos ou. de garantias of'erecidas pela Corpoiração, seja
qual for . sua origem, não exceda de um
montante igual à soma de seu capital subscrito, seus lucros não distribuídos e suas

reseiÍ'Va.s;

(b) investir, em· obrigações e valores negociáveif: no mercado, os recursos que derermine não necessitar imediatamente para
suas operações fin'anceira.s, bem como os
recursos em seu poder a outros titulos;
(e) garantir os valores em que haja inVõestido, a fim de facilitar sua venda;

(d) comprar e .'ender valores que haja
emitido 0'11 garantido ou: que haja aJliquiridO
como investimento;
(-e) efetuar, nas condições que vier a determinar, quaisquer ,gestões e~ífic:as relaciona4a.s com seu objeto, de que possa ser
incumbida por seus '!!-cionis.tas ou terceiros,
e desempenhar as funções de administração em relação a fundos que lhe tenham
sido" confiados; e
(f) exercer todas as demais funções inerentes MS propósitos da instituição e que
seJam neceasáriaS ou úteis para a :roealimção de .sei.I~ objet1Vós, para o qual poderá
subscrever todo tipo de contratos e. levar a
crubo todos os atos jurídicos que sejam necessários'.
Seção 8. Proibição de atividade política
Será vedado à Col1loração e seus funcionários in'tervir nos -assuntos polítll.cos de
quaquer membro, e a indole política do
membro ou membros não exercerá influência sobre suas decisões. Na tómada de sua.s
decisões, a Corporação levará !em conta .tãosomente considerações de ordem econômicll;,
as quais serão ponder_adas im~ar~ialmente
para 0& fins de. óhtenç.ao do~ ObjetiVOS estabelecidos no ;presente convenio.
ARTIGO IV

Organização e AdJninistràÇão
Seção 1. Estrutura. da Corporação

A . CÇJrporação terá uma Assembléia de
Governadores, um>a ])iretoria ExeCutiva, um
Presidente da Di.retOria Executiva, um Gerente Geral e os demais funcionários e em-
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pregados que a Diretoria ~ecutiva da
COl'pOração vier ,a determimtr.
Seção 2. Assembléia de Governadores
(a) A Assembléia de Governadores estará
de todos os poderes da Corpora-

i~vestida

çao.
(b) Cada Governador 'e Governador Suplente do Banco Interamericano, de Desenvolvimento, designado por um país-membro
do Ban-coque também sej,a membro ua
Corporação dev.eráexercer, ex-oificio, o cargo de GoV'ernador ou Go'vernador Suplente,
respec.tivamente, da Corporação, a não ser
qu-eo país re&pectivo indique ó contráriO. Os
GovernadoTBs Suplentes não poderão exer,)er o direito. de voto, salvo ,eÍlicaso de ausência de s,eu titular. A Assembléia de Governadores es-colherá, para· sua Presidência,
um, dos Gov·ernadores. Cessará à gestão de
qualquer Governador ou Góvernador Suplente quando o membro paTa cuja repl'esentação houver sido indicado de:ixar de ser
membro da Corporação.

Cc} A Assembléia de Governadores poderá
delegar à Dil.'etoriaExecutiy.a-todas as suas
atribuições, com exoel}áo das seguintes:
(1) admitir novos membros e detenninar
as condições de sua admissão,
(ii) aumentar ou diminuir o capital em
ações;
mi) suspender um membro;
(iv) conhecer das intel1pretaçõesa este
Convênio pela Diretoria Executiva e sobre
as mesmas decidir em grau de apelação;
(v) aprov-a'r, conhecido o relatório doa
auditores, os balanços .gerais e as demonstrações de lucros e perdas da Ins.tituição;
(vi) determinaras reservas e a distribuiçãodos lucros líquidos e declarar dividendos;
(lÜ) contratar os .'lIerviç:os de auditores
externos para verificar o balanço ger,al e
as demonstrações de lucros e. perdas da
Ii;l8tLtuição;
(viii) modificar o presente convênio; e
(ix) -decidir SOPl'e o término .das operações da CorporaÇão e sobre ,a distribuição
de seu ativo.
(à,) A Assembléia de Governadores realizará uma reunião anual em data que coincida 'com a reunião anual da Assembléia de
Gov,ernadores do Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Poderá também reunir-se
quando convocada pela Diretoria.Executiva.

(e) O quorum para qualquer Teunião da
Assembléia de GOvernadores será a maioria
dos GOvernadores que representem pelo
menos dois terços dQ poder de voto dos
membros. Poderá a AssembLéia de Governadores eatabelecer um procedimento que
pennita à Diretoria Exe,c:utiva, se esta considerar com"eniente, submeter ·umas.sunto
especifico à votação dos GOvernadores s,em
convocar uma ))eunião da Assembléia.
(f) Poderão a Assembléia de Governadores e a Diretoria Executiv.a, esta na medida
em que para tanto estiver autorizada, adotar ao'll normas e regulamentos necessários
ou apropriados à ooa gestão dos :negócios da
corporação.

(g) Os Govern!lidores e os Governadores
Suplentes desempenllM"ão seus cargos sem
.receber remuneração da coru;>oraçã;o.
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Seção 3. Votação
(a) Cada membro terá um voto por acão
integralizada que detiver e POI.· ação exigível que houver subscrito.
(b) Salvo disposição em contrário, todos
os assuntos submetidos à Assembléia de
Gov;ernadnres ou à Diretoria Executiva serão decididos por maioria de votos dos
membros.
Seção 4. iDiretoria Executiva
(a) A [):iretoria Executiva será responsável pela condução das operações da Corporação, podendo, para tanto, exer-cer todos
os poderes que lhe são outorgados por este
Convênio ou lhe sejam delegados pela Assembléia d'e Gov.ernadores.
(b) os Diretores Executivos e Suplentes
serão eleitos ou designados dentre os Diretores Executivos 'e· Suplentes do 13anco,
salvo quando:
(1) um paÍ<i-membro ou - um g'rupo. de
paÍses-rnembroo da Corporação e,s.tivet representado na DiJ:1etoria do Banco por um
Diretor iExecutivo eum Suplente. que selam
cidadãos de p:;tíses não membros da' mesma;
.
(ii) dada a diferente estrutura de participação e composição, os países-mecr.nbros a
qu-e se refere a alínea (c) mi), ,<;eguinte,
em função do sistema de rodízio queéntre
si estabeleçam; poderão nome-ar,· para 'os
cargos que lhes corr.espondam, seUs -próprios representantes na Diretoria da COrporação, quando não puderem estar 'adequadamente representados por Diretores· ou
Suplentes do Banco.

(c) A Diretoria IExecutivadaCorporação
estará ass.im integrada:
(i) por um Diretor !EXecutivo li- ser designado pelo paÍS-membro que detiver 'O
maior número de ações da Corporação;
(1i) por nove Diretores Executivos a .serem eleitos pelos ,Governadores ~los pai~
ses-membros regiona:is em de·senvolviménto; e·
(üi) por dois Diretores iExecutivos- li. serem eleitos pelos 'Gov,ernadores pelos demais :paises-membros.

o procedimento para a eleição dos Dfre.~
tor,es Executivos será estabelecido no Regulamento que, por maioria que represente
pelo menos dols terços d08 votos dos mem~
bras, a Assembléia de Governadores adotar.
Um Diretor Executivo adicional poderá
ser eleito pelos Gov'ernadores pelos paísesmembros a que se refereaalinea (iii),
supra, nas condições e dentro do prazo que
o citado :Regulamento estabelecer e, em
caso de não cumprimento dessas condições,
pelos Governadores ;pelos paises-membroo
regionais em deg,envolvimento, consoante.. o
que dito Regulamento determinar.
. Cada Díretqr !Executivo. poderá de&ignar
um DIretor Suplente, que terá plenos poderes de ação em caso de ausência do titlllar.
(d) n!: V'edado aos Diretores lExecutIvos o
exercicio simultâneo do cargo de Governa,dor da Corporação.
(e) Os DiTetores Executivos eleitos serão
eleitos por períodos de três anos e poderão
ser reeleitos para sucessivos mandat03.
(f}Oada Diretor terá direito a emitir ·0
número de votos que Q, ;membro ou me1ll.~
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. bros da Corporação, cujos votos foram computados para sua designação ou eleição, tenham o direito deemi.tir.
(g) Todos os votos a que um D1))etor 'tem
Direito serão emitidos em bloco.
(h) No caso de ausência temporária do
Diretor Elxiecutivo e seu suplente, o Diretor iExecutivo e, sendo o caso, o Diretor
Suplente poderá designar um substituto
que o represente.
m Cessará o mandato do Diretor se todos os membros cujos· votos foram computados para sua designação ou 'eleição deixarem de ser membros da Corporação.
,(j) A Dir,etoria Executiva operará na sede da Oorporação ou excepcionalmente em
outro local pela mesma! designado, e se
reunirá coma freqüência requerida pelos
negócios da Instituição.
(k) O quantum para qualquer reunião da
Diretoria Exiecutiva será a maioria dos Di.retores que representem pelo menos dois
terços dos rotos dos mesmos.
(l) Todo país-membro da Corporação poderá 'enviar um representante para assi.stir ,a qualquer J:1eunião da Diretoria Execu.tiva, q.uando estiver sendo considerado um
assunto de seu interesse ·especial. Esse direito de representação será regulamentado
~la Assembléia de Governadores.
seção 5. Organização básica
A Diretoria Executiva determinará a or-

ganização
o número
principais
sionais, e
tuição.

básica da Corporação, inclusive
e as· responsabilidades gerais dos
cargos administrativos 'e profisaprovará o orçamento da insti-

Seção 6. Comitê Executivo da Diretoria
Executiva
(a) O COmitê Executivo da Diretoria EXecutiva. estará assim formado:
(i) Uma pessoa, que será o Diretor ou SUplente d~sig;nado peJo pais-membro que seja detentor do maior número de ações da
corporação ;
(ii) Duas pessoas, dentre os [)iretores
que representem os países em desenvolvimen-wmembros xegionaisda Corporação; e
(ili) Uma pessoa, dentre os DiretOres que
representem os outros pais!8's-membros.
Os membros do Comitê Executivo e seu
Suplentes das categorias (li) e (lii), supracitadas, serão eleitos pelos membros de cada um dos respectivos grupos, consoante
os procedimentos que venham a &er acordados no âmbito de. cada grupo.
(b) O Presidente da Diretoria Executiva
presidirá as reuniões do Comitê. Em sua
ausência, presidirá as reuniões um membro
do Comitê, eleito pelo sistema de rodízio.
(c) O 'Comitê considerará todos os empréstimos e inv,estimentos da Corporação
em emIlresas dos países-membros.
(d) Todos os empréstimos e inv·estimentos requererão o voto da maioria do Comi-o
tê para sua aprovação. Para qualquer reunião do Comitê será exigido quorum de
três membros. A ausência ou abstenção seráconsiderada como voto negativo.
(e) Será apresentado à Diretoria Executiva um relatório referente a cada operação
aprovada pelo Comitê. A pedido de qualquer Diretor, dita operação s,erá submetida
à votação da Diretoria. Na ·ausência desse
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pedido dentro do praoo estabelec:do pela
Diretoria, dar-se-á a operação por aprovadape<la Diretoria.
(f) Em caso' de' empate na votação de
uma operação propo3;ta, esta será devolvIda à Administração para' sua ulterior revisão e análise,; e, -após sua reconsideração
em Comitê, ocorrer novo empate, o PresidenIJe da Direto·ria Executiva terá direito
a emitir voto de desempate no Comitê.
(g) Sendo uma operação rejeitada pelo
Comitê, poderá a Diretoria Executiva, a
pedido de qualquer Diretor, requer,er que o
relatório da Administrar;ão sobre dita operação,juntamente '-com o resumo da revisão peloComltê, sejam apresentados à Diretoria para fins de disêussão 'e' possível recomendação em matéria de questões técnicas e de polítiGa relacionadas com a operação e com füturas operações similares.
Seção 7. Presidente, Gerente Geral e
Pessoal
(a) O Pr,esidente do Banc/) será, ex olficio, o Presidente da DirEltoria Executiva da
Corporação. Presidirá asréuniões da. Diretoria Executiva, ,sem direito- a voto, exceto para decidir nos casos de emplj,te. Poderáparticipar das reuniões da Assembl'éia
de Governadores, mas sem voto.

(b) O Gerente Geral da Oorporação será
nomeado pela Diretoria Executiva, por
uma maioria de quatro quintos do total dos
votos, com base em recomendação do Presidente da iDiretoria ExecutiVa, pelo período que este determinar. O Gel1en1Je Geral
da Corporação será o chefe dos e~ecutivos
e funcionários da Oorporação. SOb' a direção dalDire.toria Executiva e a supervISão
do Presidente da mesma, o Gerente Geral
conduzirá os negócios correntes da Corporação ,e, em consulta com a Diretoria ExecutiVa e o Presidente da me<lma, 'será responsável pela organização, nomeação e demissão dos executivos e funcionários. Poderá o Gerente Geral participar das reuniões da Diretoria Executiva, mas sem direito a votos néssas reuniões. Cessariío as
funções do Gerente Geral por renúncia ou
por decisão da Diretoria Executiva, por
uma maioria de três quintos do total dos
votos, ,coma qual concorde o Presidente da
Diretoria ,Executiva.
(c) Sempre qUe devam ser exercidas ati'vidades que requeiram conhecimentos especializados ou que não possam ser 'desemp.enhadas pelo pessoal regular da Corporação, deverá esta obterassistêncill, técnica do pessoal do Banco, ou se a mesma não
estiver diBponíV'el poderá contratar, em
base temporária serviços de especialistas e
cons.ultores.
(d) Os funcionários e os auxiliares da
Corporação, dep.enderão exclusivamente
desta e não rBconhecerão qualquer outra
autoridade. Cada país-membro respeitará o
caráIJer internacional dessa obrigação.
(e) A Corporação Levará em conta a necessidade de assegurar os mais altos padrões de eficiência, competência 'e integridade como consideração primordial na designação do pessoal da Corporação e fi.a fixação de SUfl.'l condições de serviço. Dar-seá também devida consideração à importânciade contratar o pessoal dB forma que
haja a maior representação geográfica
possível, levado 'em conta o ca;ráter regional da ins,tituiçáo.
Seção. 8 Relações com (]I Banco
(a) A Corporação será uma entidade separada e distinta do Banco. OS recursos da
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covporaçáo s·erão mantidos em 'separado e
à parte dos recursos do Banco. As disposições contidas nesta Seção não impedirão
que a Corporação entl1eem entendimentos
com o Banco em matérIa' de instalações,
pessoal, serviçOS e outros ajustes referentes ao re,embolso de despesas administrativa.sefetuadas por uma, organização em
nome da outra.
(b) Na medida do pos!livel, a Corporaçáo
procurará utilizar as instalacões 'e o pessoal do Banco..
(c) Nada conta neste Convêmo que torne
a Corporação responsável pelos atos ou
obrigações do Banco,! ou o Banco responsável pelos atos ou obrigações da Corporação.
Seção ". !Publiellção de relatórios anuais

e divulgação de informações

(a) A COrpóraçáô publ1carã 'umrela'tório anual, que conterá ·uma demonstraçã!>
auditada de. suas contaJl., Tam-bém enviam
aos países 'membros um reS:uníott1tne;jj;ral
de sua posição financeira.e WÍladem~
tração de lucros e perdas indicativa do resultado de suas operações~
(b) Poderá també:ql;a CorpoJ:ação pu'"
blicar quaisquer ou1õrosdocumentos que con_
siderar necessários 'parft -areallzaçãode seus
propósitos e funções.
seção 10. Dividendos
(a) A .Assembléia; de Governadores P9derá dispor que, determinadas as provisões
p"ra reservas, parte 'de sua reêeita.'liquida
e seus lucros seja distribuidá 'á, título '>de
dividendos.
.
(b) Os dividendos serão 'diBtribuíç1os PFoporcionalmente ,ao capital integraU~adode
cana membro.
.
. .'
,
(c) Osdivid'endos serão pagos na'. forma
e na moêda ou, moedasqu~ a !Qórporil-çãlil
vier a determinar.'
.. ,
ARTIGO V

Retirada e suspensão 'de membl(lS
Seção 1. Direito de Retirada
(a) Qualquer membro. poderá; rel;il'ar~se
da Corporação mediante notificação porescrito, entregue na sede-principal da'mesma, em que .manifeste sua intenção.. Darse-á por produzida a r8t1rada na data. indi.,.
cada na notificação, mas em caso. nenhum
será a mesma efetivada antes de decorridos
seis meses da data em que tal notificação
foi 'entregue à Corporação. Não obstante,
antes, de se ef·etivar a retirada,podflr~ o
pais membro a qualquer momento;niedi1W'"
te notificação por escrito à CorporaÇão, cl1:í~
sistir de sua intenção de .se retirar.
(b) Mesmo depois de sua retirada,"continuará o membro responsável por. todas a.s
obrigaç6es que tenha para Com a· Corpera.,.·
ção na data de entrega da noti{lcaçã-p·. de
l'etirada, inclusive pelas especifieadM na;
Seção 3 do presente Artigo. COntudo, efetivando-se a retirada, ficará O' membro
isento de qualquer responsabilidade' par,a
com' as obrigações' resultantes das' opeta~
ções efet.uadas pela Corporação após a data
em que esta tenha recebido a nottfi<!ai;ão.
Seção 2. Suspensão de um Membro
(a) O membro que faltar ao cumprt~
mento de qualquer um'a. di:) suas obrigações
para com a Corporação que em'anem do
Convênio Constitutivo poderá ser 'suspenso
por decisão da Assembléia de Goverliado'-
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res, tomada por ,uma maioria que repres8nbe pelo menos três quartos dos votos dos
membros, que inclua dois terços dos Governadores.
(b) O membro siispenso deixará automaticamente de ser membro da Corporação dentro de um ano da data de sua suspensão, a meno.s que a Ail,Sembléia de Governadores, pelas m~a.llmaiorias especi
ficadas''11a alineà la) supra, decIda revogar a s1l8pensân,
(c) J;;nquanfo suspenso, não poderá o
membro exercer nenhum' dos direitos que
lhe confere o ,presente ConvêniWJlxçeto o
de retiradà, embora deva continuar sujeito
ao cumprimento de todas as suas obrigações.
Seção 3. Condições de retirada de um
memb:roH
(a) A partir., do momento em que um
membro deixar de sê-lo, cessará sua participação nos lucros e perdas da instituição
e sua, respon,sabilidadoe em relação aos empréstimoS e garantias que a CQrporação vier
a contratar. Nesse ca~, a OoI'J,)Oração to~
mará as medidas necessárias para readquirir ias 'açõ~, de capital des..se membro, como
parte da.1iquIdação de contas com o mesmo,
consoante as dispo!lj.çôcs da presente seção.
(b) ,A Corporação e um membro poderão acord·ar quanto ·à retirada deste, último
e à reaquisição das ações do mesmo em
termos apropriados às circunstâncias. Não
sendo' pooslvelchegar a um acordo 'dentro
de três meses da data em que dito membro
houver manifestado Sua intenção de retirar-se, ou dentro do prazo a-cordado entre
-ambas as partes, o preço de l1eaquisição das
ações desse membro será igual ao valor
contábil das mesmas na data em que o
membro deixar de pertencer à instituição,
valor contábil este a ser determinado pelas
demonstrações financeiras auditadas da
Corporação.
(c) O pagamento das ações será efetuado medIante a entrega dos correspondentes
certificados 'de ações e nas' quotas, datas e
moedas disponíveis que a Corporação determinar, levando em conta ,sua posição financeira.
(d) .Antes 'de haver decorrido um mês
da data em que tenha deixado de pertencer à instituição, não poderá ser pago qualquer montante que, nos termos da presente
Seção, seja devido a. esse ex-membro pela
aquisição de suas ações. Se dentro desse
período, a Corporação terminar suas operaçães,os direitos desse membro serão regulados. pelas disposições do Artigo VI e o
membro continuará a ser coDstderado como
tal para os efeitos do citado Artigo, salvo
que não lhe caberá direito de voto.
ARTIGO VI

Suspensão e termino de operaçõe15
Seção 1. Suspensão de operações
Em situações de gravidade, poderá a Diretoria Executiva suspender as op.erações
l'elativas a novos investimentos, empréstImos e garantias até que a Assembléia de
GOvernadores tenha a oportunidade de examinar a situação e adotar aJl medinas pertinentes.
Seção 2. Termino de operações
(a) Poderá a Corporação dar por terminadas suas operações por decisão da Assembléia de Qovernadores tomada por maioria que represente pelo menos três quartos
dos votos dos países membros, que inclua
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dois terços dos GOvernadores. Ao término
das operações, 'a Corporação cessará imediatamente todas as suas atividades, exceto
as que tenham por objeto conservar, ,preservar e realizar seus ativos e liquIdar suas
obrigações.
(b) A Corporação subsistirá 'até a liquidação final de suas oprigações e a distribuição do ativo, e tod~ os, direitos e obrigações Tecéprocos 'Cia corporação e saua
membros no âmbito do presente ConvêniO
permanecerão vigentes, salvo que será vedada a suspensão ou retirada de qualquer
membro e que não haverá qualquer distribuição aos membros, exceto a prevista no
pr·esente Arti~.
Seção 3. Responsabilidade dos membros
e pagamento das dívidas
(a) A responsabilidade dos membro.s decorrente das subscrições de ca1?ital continuará vigente até que sejam liquidadas
as obrigações da Corporação, incluindo as
obrigações eventuais.
(b) Todos os credores diretos 1lIcrão pagos
com o ativo da Corporação aos quais ess'as
obrigações sejam imputáveis c, a seguir,
com os recursos gerados pela chamada do
capital exigível aos quais essas dividas sejam debitáveis. Antes de efetuar qualquer
pagamento aos credores diretos, a Diretoria Executiva tomará as medidas que Julgar necessárias para assegurar uma distribuição proporcional entre os credores de
obrigações diretas e os de obrigações eventuais.
Seção 4. Distribuição' do ativo
(a) Não será efetuada qualquer distribuição do ativo entre os membros por COnta
das ações que detiverem na Corporação até
que tenham sido liquidadas todas as obrigações 'para com os credOTes, debitáveis a
essas ações, ou antes de se haver provi_
dencia·do nesse sentido. Será também necessário que tal distrj.buiço seja apro.vada
pela Assembléia de Governadores mediante
decisão dê uma maioria que represente pelo
menos três quartDs dos votos dos membros
e que inclua dois terços dos GOvernadores.
(b) Qualquer distribuição ·do ativo entre
os membI"os será efetuadà em proporção ao
número de ações de cada um e nos prazos
e condições que a Corporaçãooonsiderar
justos e eqüitativos. Não haver~ ne~ess~
dade de que .as pro.porçÕ8s do ativo dlS~l"1
buídas selam uniformes no tocante ao trpo
dos haV'el'es. Nenhum membro terá direito
a receber sua parcela na referida distribuiçãode ativos enquanto não houver liquidado todas as suas obrigações para com a
Corporação.
(c) Qualquer memhro que receber ativos
distribuídos .de acordo com o presente Artigo gozará em relação aos mesmos, dos
direitos qu~ correspondiam à Corpor.ação
sabre' tais ativos antes de ser efetuada a
distribuição.

ARTIGO VII

Personalidade jurídica, imunidades,
isenções e privilégios
Seção 1. Alcance
Para o cumprimento de seus objetívoo e
a realização das funções que lhe são atribuídas a Corporação gozará, nos territórios
de cada país membro, da situação jurídica,
das imunidades, das isenções e dos privilégios €stabelecidos no presente Artigo.

Seção 2. Personalidade Jurídica
A Corporação terá personalidade jurídíca
e, especificamente, plena capac~dade para:
(a) celebrar contr,atos;
(b) adquirir e alienar bens móveis '8 imóveis; e
(c) instaurar processos judiciais e administrativos.
Seção 3. ProcessOs judiciais
(a) Somente .poderão ser instauradas
ações judiciais contra a Corporação perante
um tribunal de jurisdição competente nos
territórios dos países membros onde exista
escritório da 'Corporação ou onde a mesma
haja constituido procurador com poderes
para receber citaçã.o ou notificação de demandas judiciais, ou ainda, onde tenha
'emitido ou avalizado valores. Os membros
ou pesroas que os representem ou cujas reivindicações se originem' nos países membros
não poderão iniciar nenhuma ação judicial
contra a Corporação. Contudo, poderão re.correr aos processos especificados neste
Convênio, nos regulamentos da instítuição
ou nos contJ::j,tos que celebrem, para dirimir
as controvérsias que possam surgir entre a
Corporação e ospaises membros.

(b) Os bens e demais ativos da Corporação, independentemente de onde se acham
e em poder de quem se encontreIll, gozarão
ele imunidade em relação a confisco, seqüestro, embargo, retenção, leilão, adjudicação
em qualquer outra forma de apJ;'eensão ou
alienação forçada; enquanto não for, proferida sentença definitiva contra a Corporação.
Seção 4. Imunidade do ativo
Os bens e demais ativos da Corporação,
independentemente de onde &e achem e em
poder de quem se encontrem, gozarão de
imunidade no tocante a busca, requisição,
confisco, expropriação ou qualquer outra
forma de apreensão ou alienação forçada
por ação executiva ou legislativa.
Seção 5. Inviolabilidade dos arquivos
Os arquivos da Corporação serão inviolávais.
Seção 6. Isenção de restriçõeS sobre o
ativo
Na medida do necessário para que a Corporação cumpra seu objetivo e' ,suas funções
e execute suas operações de acordo com
este Convênio, os 'bens e demais haveres
da iIJBItituição estarão isentos doe quaisquer
l"estrições, exigências regu131mentares, mediJdas de controle ou moratórias, exceto
quando neste Convênio se, disponha em contrário.
Seção 7. Franquias nas comunicações
·C3Ida pais-membro concecierá às comunicações oficiais da Corporação aI'> mesmas
franquias que concede às comunicações oficiais dos demais países membros.
Seção 8. 'Imunidades e privilégios do pessoal
Os Governadores, o.s Diretores-Executivos,
seus Suplentes, os funcionários e empregados da Conporação gozarão dos seguintes
privilégios e imunidades:
(a) Imunidade relativa a processos judiciais e administrativos em relação a atos
praticados em função oficial, salvo se a
Corporação renunciar a essa prerrogakiva.
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(b)Quando não forem cidllJdãos do país
membro onc1e estiverem, as mesmas imm1Ídades que o país conceda aos representantes, funcionários e empregados de igual categoria de outros !países membros, no que
se I"efere a restrições de imigração. exigências de registro de estrangeiros, obrigações
de serviço militar e disposições em matéria
de câmbio.
(c) OS mesmos privilégios em matéria
de fllJcilidades de viagem que os países
membros concedam aos representantes. funcionários e empregllidos de oor-respondente
ca>tBgoria de outros países membros.
Seção 9. Isenções tributárias
(a) A Corporação, seus bens. sua. receita e· seus outros llJtivos, assim como as operações e transações quel1ealize de acordo
com este COnvênio, estarão isentos de qualquer tipo de imposto, taxas, ou direitos
aduaneiros. A Oorporação estará igualmente isenta de qualquer responsaJbitidade para
com () pagamento, a I"etenção ou a arrecadação de qualquer imposto, contribuição ou
direitos.
(b) Os salários e honorários que a Corporação pague aos seus funcionários e empregados que não sejam cidadãos ou nacionais do país onde a Corporação tenha sua
sede ou escritório, estarão isentos de impostos.
(c) Não serão tributados de forma alguma quaisquer títulos ou valores emitidos pela Corporação, nem os dividendos ou juros
dos mesmos, sejam quais forem seus porta;dores;
(j) se tais tributos discriminarem contra
tais obrigações ou valores pelo simples fato
de haverem sido ,emitidos pela Corporação;
(li) se a única base jurisdicíonal de tal
tributação for o local ou a moeda em que
as obrigações ou valores tenham s!ido -emitidos. o local ou a moeda em que se paguem'
ou possam ser PllJgos, ou o local de qualquer
sucursal ou escritório mantido pela Corporação.
(0.) Tampouco s,erão cobrados tributo.s
de qualquer tipo sobre as obrigações ou valo-res garantidos pela COrporação, incluindo
divtdendos ou juros sobroe os mesmos, qualquer que seJa o seu teor:
(i) se tais tributos discrim!inarem contra tais obrigações ou' valores pelo simples
fato d.e terem sido garantidos pela Corporação; ou
(ii) se a única base jurisdicional de tais
tl"ibutos éa localizaçã.o do escritório ou
lugar de negócios mantido pela corporação.

Seção 10. Cumprimento do :presente artigo
Os palses membros adotar.ão as medidas
necessárias, de acordo com seu regime jurídico, para tornar efetivos, noo seus respectivoo teIT~tórios, os princfpioo enunciados no
presente- AItigoe info·rmarão à Corporação
sobre as medidas que tenham tomado para
esse fim.

Seção 11. Renúncia
À sua discrição, pocierá a Corpo-ração renunciar ·a quaisquer privilégios ou imunidadEi!> ,conf,eridas nos termos do presente Artigo,',na medida e sob as condições que vier
a determinar.
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ARTIGO VII]j

Modificações
Seção 1. Modificações
(a) O presente Convênio só poderá ser
modificado por decisão da Assembléia de
Governadores, 'por maioria que represente,
pelo menos, qUllJtro-quintos dos votos dos
paíSes membros, que inclua dois terços dos
Governadores.
(b) Não obstaJnte o disposto na alínea
(a), supra, será exigido o acordo unânime
da Assembléia de Governadoroo para que
seja aprovada qualquer emenda que altere:
(a) o 'direito de retirax-se da Corporação
d~ acoJ.1do com o 'tUsposto no Artigo V, Beçao 1;
(m {) direito de adquirir ações da Corporação, consoante o di~to no ·artigo lI,
Seção 5; e
(iií)
a limitação de responsabilidades
pmvãsta 'no Artigo II, seção 6.
(c) Qualquer propoota de emenda a este
Convênio, apresentada por um país membro ou pela Diretolia ExecUJtl.va, será comunicada ao !Presidente da Assembléia de
Governll!dores, o qual a submeterá' à CO'l1s~deração da Assembléia. Quando uma
emenda for aprovOOa, será a mesma levada
oficialmente pela Co11POfação aô conhecimento de todos oa :países membros. Salvo
se a Assembléia de Governadores. decidir
fixar prazo diferente, as emendas entraTão
em wgoo, p3Jl"a todoa os mem-broa, três meses depois da da.ta de comunicação oficial.

!AR'I1Iao .IX
Interp~ e
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Arbitragem

seção 1. Interpretação
(a) Qualquer divergência de interpretação doa dÍS/POSitivos do presente -COnvênio
que s~rja entre tpIl pais~mbro.e a Corporaçao, ou entre membros, será submetida
à decisão da DIretoria Executiva. Os mem~
b:ros espe.cdalmente' afetadoa ;peladivergênc~àterão () dire~to· de se fa2lel' repreoontàr
dIretamente per:mte· a. DiretOria Executiva
de .a<:Ordo com {) dISpoSto na alinea(l) da
seção 4do Artigo' Lv. .
.
'(b) . Qwâlquer membto poderá' exigir que
as .divergências sobre que decida a Diretorla Executiva nos termos da' alínea !precedente, sejam, submetidas à AsSembléia de
Governadores, cuja decisão será. definitiva.
ElStandopenderite a decisão da AssembléÍl\
lJÓderá, a, O!)J:1POfação, na mOOidá,; qÍ1ejulgti~
necessal'ló, proceder 'de acordooom decisão
da Diretoria Executiva.
.
'.
8eç.ão 2. Arbitragem
Surgindo alguma divergência entre a COrporação e um membro que ttenha deixado de
sê-lo, ou entre a Corpora,ção e um membro,
depois que se tenha decidido terminar as
opel'iações da instituição, tal controvérsia
será submetida à aJ:'Ibitragem de um tribunal oomJP08W de três árbitros. Um dos áJ:bitros será designado pela COrporação, outro pelo membro iDJteres.sll!do e o rterceiro,
salvo :a,cordo em oontrárto entre as !partes,
pelo Presidente da. Corte. In:temacional de
Justiça. Caro fraca.srsem todos os esforços
para se obter um acordo unânime, as decl.sões do Tribunal serão tomadlLS por maioria. O terceiro ár.bitro poderá decidir todas
as questões de procedimento nos casos em
que os árbltr06 não estejam em acordo sobre
a ma.téria.

ARTliGO X·
Dispos;i!lõ~

Gerais
Seção 1. Sede W!, Corporação
A Corporação terá sua sede !lO! mesmo lugar em que estiver sediado o Banco. Poderáa Diretoria Executiva da Corporação estabelecer outroa escritórios nos 1Jerrttórios
de qualquer pais membro, por maioria que
represente- pelo menos dois-terços dos votos
dos membros.
Seção 2. Rela!lões com outras organizações
pQ<J.·erá a C011pOração celebrar acordos
com· outras organizações para fins compatíveis com este Convênio.
Seção 3. órgãos de ligação
COOa membro designará uma entidade
oficial para ma,nter ligação com a COIlPOração sobre matérias relacionadas com o
presente COnvêIÍ.1o.
AiRTIGO XI
Disposições Finais

Seção 1. Amnat'úra' e Aceitação
. (a) Ei~Convêi1io será rdepositaoono
Banco,~ o~dé-. ficará· aberto, até (}. dia3l de
<iezempro :de 1985. ou outra data posterior
que, .~ja determÚlada"pela Diretoria Executiva da CoÍ'pOráçã.o, àJsassmatw,ag dos
representantes dos países relooionOOos no
AneXQ A. No c~o deste Convênio não ter
entrll!do .\-em vigência., uma data postelior
poderáaer de~rmina.da. pelos repre&entantes dQl! países signatáli08 da. Ata Final das
Negociações para a .CriaçãO' da Corporação:
Interamelicana . de . Investimen1;Qs. CllJda
signatário deste convênio deverá d€l,!>OSitar
no Banco· um: 1nstrumento em que declare
que aceitou ou ratificou este Convênio, de
acordo com sua própria. legislação, e que
tomou as medidas necessárias jpal'a cumprir
com todas as obrigações que lhe são pelo
mesmo impostas.
(b) o:Banco enviará cópias autenticadas do Convênio a 8€UII membros e Lhes comunicará, oportunamente, cad:aasSinatura
e depósito do instrumento de aceitação ou
ratificação que se efetue de confo1'!111idade
oom o parágrafo anterior e a data dos mesmos.
(c) A !paJ.1tir da darta do início das operações OOCOl'lPoraç.ãQpoderá (} Banco receber a aasinatura e o instrumento de aeei-

tação ou ratificação deste Convênio de
qualquer país ou entidade designada por
um pais cUj a admissão na qualidade de
membro, seja aprovada de acordo com o
disposto na alínea ('b) da Seção 1 do Artigo II.
Seção 2. Entrada, ~ Vigência.
(a) Este Convênio enrtrará em vigor
quando tenha sido assinado e o instrumento de ,aoeitação ou ratificação haja sido depoattado, de conformidade coma Seção 1
deste Artigo, por represen:tantes de países
cuj.as suboorições ~ntem pelo menos
dois terços do total das subscliçõ€s estipuladas no Anexo A, que deverão incluir:
(i) a sub.sclição do pais membro com
o maior número de ações; e
(li) subscrições de países membros regionais em desenvolvimento COm um total
de ações superior a todas as demais subscrtções.
(b) Os países que tenham depositado
se~ instrumentos deareitação ou ra.-tificaça0 antes da data de entrOOa em vigor
deste Convênio adquirirão ·a condição de
membros' a par.t.lr desta da11a. Os outros
paises serãot considera:do8 membros a partir das datlLS em que depositem seu instrumento üe acei·tação ou ratificação.
8e§ão 3.- Inicio. das operações

O presidente convocará a primeira reuniãoda .ABsembléia 'lie Governadores tão
logo este Convênio entre em vigor, em oonformidade oom :a Seção 2 deste Artigo. A
Corporação inicia.rá SUl!.'! operações na data
em que essa reunião for celebrada.
Feito na cidll!de de WashingtO'll, Distrito
de Columbia, Estados Unidos da América,
num ;só o;riginal; d'8ltado de 19 de nove~bro
de 1984, cujos textos em português, inglês,
francês e espanhol são igualmente autên.tiças e deverão !J)el'l!!aneeer depositados nos
arquivos do Banco Interamertéano de 'De-'sernvolvimernto, o qual, com a assinatura
que consta ,abaiXO; indicou' concordar' em
servir como deI>O\'litálrio do Convênio le em
notificar a data. em que o mesmo 'entre' em
vigor, consoante a Seção 2 do Artigo :x.r,
a todos os Governos dos países cujos nomes
aparecem no· Anexo A.

ANEXO.A
Subscrições de ~ÕI1Sd.. Capital Autorizado da Coo:poração
('em ações de US$ 10.000 cada uma)
Número de 3.!l00s· de capital
Paga.rrwnlio iniciail
Países Regionais em
Desenvolvimentó
Argentina
Brasil
México

VeDJeZUela

SUbtótal
Chile-COlômbla
PerU
8ubtotaJ:

2.327
2.3271

11,6361/

1.498
1i248

11,636 1/
7,490 21
6,238 31

7.400

37,000

690
690
420

3,45
3,45
2,10

1.800

9,00
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Número de ações de capital
Pagamento inicial

Baham-as
Barbados
Bolívia

costa IRica
El Salvador
Equador
Guatemaila
Guiana
lHaiti
'Honduras
Jamaica
Nicarágua
Panamá
Paraguai
RJepública Dominicana
Trinidade-Tobago
Uruguai

43
30
187
94
94
126
126
36
!l4
94
126
!l4
94;

94

126

94248
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Percentagem

0,215
0,150
0,935
0,470
0,470
0,630
0,630
0,180
0,470
0,470
0,630
0,470
0,470
0,470
0,630
0,470
1,240

1.800

9,000

11.000

55,000

5.100

2&,50

Alemanha, IRieplíb11ca
Federa,l da

62&

3,13

Áustria
IEspanha

100
626

0,50
3,13

Fr-ança

628

3,13'

SubtG>tal
Total

Estados Unidos da América
Outros Países

Iarael

15i)

0,211

Itália

626

3,13

Japão

62ô

3,13

Paises Baixos

310

1,~5

Suíça

310

1,511

·3.900

19-,50

20.000

100,00

Subtotal
Total 6«"al

1/ Os representantes da Argentina e do BrasU declararam que !IS partiCipações dos respectivos países no
capita.! da COrporação devem manter não somente as suas quotas no capital do BID, senão também
manter "" respectivas participações relativas no total das contrlbuiç6es dO!! países regionals em desenvolvimento ao referido capital do Banco.

'lJ A delegação mexicana, ao efetuar a subscrição acima indicada, o faz com intenção de pa-rticipar na
eliminação do axcasso da subscrição que impediu a entrada em funcionamento da COrporação Interamerlcana de InvestimentO!!.
Não obstante, gostaria de deixar regiatrada a aspiração cio :México -no sentido de um.. maior participação acionária nesses organismos multUateraiS, que re:ll1ta mals adequadamente, mediante um sistema de indicadores obJetivos, o tamanho de sua economia, população e necessidade de apoio financeiro para seu processo de desenvolvimento.
3/ A Venezuela ratifica que decidiu subscrever 1. 248 ações da Corporação Interamericana de Investimentos,
dando-lhe uma participação de 6.238% no capital dessa CorporltÇão, para permitIr que comece a funcionar o mais breve p0881vel.
Não obstante, a Venezuela manifesta que não abandonou sua aspiração de obter no futuro uma maior
participação acionária.
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Por Argentina - for Austria - for Bahamas - for Barbados - por Bolivia - pelo
Brasil - pour la Françe - for the Federal
Republic of Germany - por Guatemala for Guyana - paul' Haiti - por Hondunw
- for Israel - for Italy - for Jamaica
- for Japan - por México - for the
Netherlands -'- por Nicaragua:- por ,'p'anamá - por paraguay _. por Perú - por
R'epública DoIl)1nicalla - for Switzerland
.:..- for Trinidad arip. Tobago - for th:e
United states 9fAmerica - por Uruguay 00" Vene~uela..
'Por ,el Banco Interamericano de DesarroUo.

Por

the Inter-American

Development

Ba~.

Pelo Banco Interamericano· de DesenvolVimento.
. P<iur la BangueInterméricaine de Développement;,
Aviso n.O 63~UPAR.
Em .27 de . setembro de .. 1~85.
A Sua Excelênci·a o8enhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro-Siecr~tário da Câmara. dos
Deo;putados
Brasília~DF.

Excelentíssimo Senhor Prim~iro-Secretá
-rio:
Tenho a honra de encaminhar a essa
Secretaria a Mensag·em do Excelentíssimo
Sr. Presiciente da República, acompanhada
de Exposição de Motivo.'l COnjunta dos Srs.
Ministros de Estado das Relações Exteriores
e Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, relativa ao texto
do Convênio Constit)ltivo da Corporação
Interamericana de .Investimentos (OH), o
qual foi sub.s:crito pelo Embaixador do. H~a
s11 em Washmgton,em nome da Republica
Federativa do Brasil, em 9 ,de julho de 1985,
na sede do Banco Interame-ricano de ne.senvolvim-ento (BID). naauela cidlJil'"
Aproveíto a oportunidade 'Para renovar a
Vos.'la Excelência protestos de elevada.estima e consideração·. - José Hugo Castelo
Branco, Ministro Chefe do Ga;bine-te Civil.

PROJETO DE LEI
N9 6. 302~.Ç, de 1985
(Do Sr. OsmM" Leitão)
Altera os . efeitos da Lei D.o · '7.332,
de 1.0 de juU10 de 1985, que "estabeIece
normas para a realimção de elelçÕês em
1985, dispõe sobre o aJistamento eleitoral e o voto do analfabeto e (fá outras
providências"; tendo pareceres dos Rela.tores designados pela Mesa em substituição às Comissões: de Constituição e
Justiça, pela eonstitucionaJidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérIto, pela aprovação; e, de Comunicação,
pela aprovação, com emenda. Pareceres às emendas de Plenário: dos Relatores designados pela Mesa em substituição às Comissões: de Constituição e
Justiça, (tela ,constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição; e, de Comunicação,
pela aprovação das de n.os 2, 3, 4 e 5
e das de n.os 1 e 6, com subemendas.
(ProJeto de Lei n.O 6.302-H, de 1985,
emendado em plenário, a que se refe'rem os pareceres.)

o Congresso Nadon'al dec,reta:
Art. 1.0 Somente os partidos políticos
com il'epresentação no Congresso Nacional
terão aoesso aos programas previstos no
art. 10 da Lei n.O 7.332, de 1.0 de julho
de 1985.
Art. 2.° Revogam-se as dispoaiçõ€s em
contrário.
Justificação
Ao ser aprovada ·a Lei n.O 7.332 o Congres.so Na.:cional não poderia prever a. formação de quase trinta partidos.
Foi sábio o legislador ao liberallza.r & formação de partidos políticos,decor:rência da
próptia liberdade de associação. Caberá :ao
povo selecioná-los, em eleições livres.
Esta visão democrática permite, entretanto,a .:formação de partidos por grupos
de. pequena representatividade e responsabil1dade politicas.
Não é justo !ntregar-lhes programas em

~de. de televisao, o qoo tumultuaria o pró-

P;19 instituto da. televisão gratuita em jJe_
rlOdOB eleitorais.
-

Sala das SesBõe8,
Osmar Leitão.

de .setemDTo de 1985.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMA.NENTES

LEI N.o 7.33:l,
.DE 1.0 DE JULHO DE 1985
Estll;belece normas para a realização
de eleições em 1985, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto do analfabeto
e dá outras providências,

.......................................
............................................
Art. 10. Nàs eleições previstas nesta Lei
as emisroras. de' rádio e televisão, inclusive
as de prüpr:Ledade da União, dos Estados
e dos Municípios, res'ervarão, para a prope.~a?da eleitoral gratuita pelos partidos po_
11tlCOS, 60 (sessenta) espaços de 1 (uma.)
hora diária nos 60 (sessenta) dias qúe
tecederem a antevéspera do pleito, sendo
pelo menos meta. hora à noite, entre vinte
e vint.e e duas horas.
§ 1.0 O disposto neste artigo atingirá as
emissoras euja imagem 0'11 som alcancem
municfpíos onde se realiza a eleição e, nos
-casos das Capitais de Estado; também as
emissoras _de imagem de alcance .regional
com geraçao -em outro ·munic.fplo.

an-

§ 2." O horário gratuito será distribuído metade de forma igual entre todos os
partIdos que conco,rralI). ,ao pleito e metade
da proporção das bancadas existentes n'lli
Câmara de Vereadores.
§ 3.0 A Justiça Eleitoral local poderá
acolher qualquer critério que tilnha sido
aprovado por todos os partidos politieos e
pelas emissoras.
§ 4.0 O Tribunal Superior EleitoraJ regulamenta'rá o· horário gratuito de propaganda eleitoral, e ,a Justiça Eleitoral fiscalizará a sua execução.
§ 5.° Poderão ser transmitidos por emissoras de rádio e televisão debates. entre
candidatos, desde que resguardada a participação de todos os partidos ou coligações que concorram ao pleito.

...............................................
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUIÇãO A
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA
O SR. GASTONE RIGID (PTB -

SP.

sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o presente projeto visa a permitir o acesso aos programas gratuitos de
televisão aos partidos políticos que tenham
algum representante no Congresso Nacional.
A primeira apreciação que se impõe fazer
é sob o ângulo da constitucionalidade do
projeto. Apesar de o projeto aparentemente
ferir o princípio da isonomia e da eqüidade
entre os partidos, em verdade, isso. não
ocorre.
A Lei n.o 7.332, de 1.0 de julho de -1985,
em verdade ainpllou. o. leque .de. possibilla.ad~spar~:0das.ll$agremiações .concorrerem às eleições de 15 de novembro, mesmo aquelas oue não preenchiam os requisitos legais, que não se conformavam como
partidos .nacionais e que 8equer tinham
cúmprido as mínimas exigências até então
imperantes.
A exceção aberta pela Lei n,o_7.332, em
E;eu art. _13,· na .prática, acabou resultando
autêntico desmando, .pois .impossibilitou o
aproveitamento pelos partidos políticos do
horário gratuito de televisão.
Constatoti-s-e que os partidos que não têm
representantes no CongreSSO' NacIonal não!
têm, na verdade; viabilidade alguma em relação à apresentação de candidatos para' as
Prefeitúras de al!!Uns MunicíDios- ou das Ca-·

pitais. úiz-se até que muitos desses partidos· estão merc:vdej ando seus horários de
televisão e rádio e que outros tantos procuram usufruir desses horários para a promoção pessoal e individual dos seus candidatos, não com o objetivo de divulgar
s·eus programas, mas com a finalidade de
credenciá~los junto à opinião pública para
as eleições de 1986.
Não era este o objetivo do COngresso Nacional quando ampliou, para todas as agremiações pOlíticas, a perspectiva de disputarem as eleições em 15 de novembro vindouro.
Al3Sim sendo, não vejo no projeto qualquer. eiva de inconstitucionalidade. Entendo-o jurídico e de boa técnica legislativa. Quanto ao mérito, que também compete à ColllisSão de constituição e Justiça
examinar, manifestamo-nos favoráveis, em
razão da moralização que ele acaba ImpondOi permitindo, em verdade, que· não haja
desvirtuamento dos horários gratuitos de
televisão.
Este é o :parecer que, pela Comissão de
Constituição e Justiça, pronuncio.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUIÇAO A
COMISSAO DE COMUNICAÇAO
,I -

Relatório

Prescreve a proposição da autoria do nobre Deputado OSlOOr Leitão que "somente os
partidos políticos com representação no
Congresso Nacional terão ac,esso ao,s programas previstos no art.l0 da Lei n.o 7.332,
de 1.0 de julho de 1985", estando, nestes
termos, justificada a iniciativa:
"Ao ser aprovada à Lei D.o 7.332 o
'Congresso Nacional não poderia' prever
a formação de quase trinin partidos.
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FOi sábio o Legisla'lar ao liberalizar
a formação de partidos políticos, decorrência da própria liberdade de associação. Caberá ao povo selpcioná-Ios, em
e:le~~ões livres.
Esta visão democrática permite, entretanto, a formação:. de partidos por
grupOs de pequena representatividade
e responsabilidade políticas.
: Não ·é.jllSto entllegar-lhes .p:t'<)g~amaa·
eJ;l1 .re4e de .televisão, o que. tumultuaria o prÓP.!'iQ instituto datelevisão.gl'9,~
tuita. em períodos !)leit<».'ais."
Jll o l'el.atót1Q':

n-

Voto do Relator

Julgamos válida basicamente a iniciativa
e procedente em grande ,parte sua ju.stincação, mas .entendemos .que a total e11mhiação da propaganda dos partidos que
nâ(l" 'ténham'1'epresentação congressual é
multo radical e deve ser .atenuada, permitindo-se-Ihes pelo menos o registro do n9me
de seus candidatOs com indicação dos' çargos
que pqstJ.llalll.
o voto é. pois, favoráv-el. ao--projeto, adotada a seguinte emenda.
Emenda do Relator'

Dê:'se ao -art. 1.0 a seguintê redação:
Ali.. J.o S<mlente o,,! partidos políticos
com 'rbj,Jresentação no Congresso Nacion.al
terão acesso 'aos programas previstos no art.
10 da Lei n.o 7.332, de 1.0 de julho de 1985,
.assegurando-se aos demais o· registro do
nome. de seus candidatos e og'cargos que
postulam.
Sala das Sessões,
Francisco Ama.ral, Relator.

EMENDAS OFERECIDAS
EM PLENÁRIO

_ N.o 1 Dê-se ao

~rt.

1.0, a .seguinte redação:

"Art. 1.0 Somente os Partidos com
repres·entação no CongI'esso Nacional,
nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores' de Municípios em
que participarem de eleição em 1'5 q.e
novembro de 1985, terão 3;00880 aos horárioo de. propag~da: grat1rlta previstas
no art. 10, da: Lei n.o 7.332, de 1.0 de
juLho de 1985."

-

Sala das sessões, 19 de setembro de 1985.
Prisco Viana, Líder do PDS.
Justificação

A emenda objetiva melhorar a redação
do projeto, a fim de permitir que o~ partidos .com Tepresentação nas Assembléias Le_
gislativas e Câmaras de Vereadores dos
Municípios onde houver eleição no próximo
dia 15 de novembro de 1985 ·tenham acesso, ,também, aos horários de propaganda
gratuita, no rádio e telev1são.

-

Sala das seSSões, 19 de setembro de 1985.
Prisco Viana, Líd€'r do pre.

-N." 2 -

Dê-se 3;0 art. 21, da Lei n. o 5.682, de 21
de julho de 1971,a seguinte redação:
"Art. 21. Nenhuma proposta de alteração estatutária ou programática
será submetida à .. votação sem prévia
(publicação, na 'in'regra, no Diário Oficiai da União, pelo menos 8 (oL~o) dias
antes da data d'a Convenção Nacioriá1."'·
Sala dilJl8essõeS, 19 de $etembro de 1985.
Prisco Viana. Líder. ~" P~.

-

Justificação
.A emenda visa dar nova r€'dação ao art. 21,
da Ler Orgânica. 'd<J3 Partidos lPôií'ticos, com
:relação ao prazo depubUéaçãó. de alterações nos EstllotuOOs ou Programas dós Partidos Políticos. Atummente, as propostas de.
vem ser publicadas com a antecedência
minima de 6 (seis>' meses.
Sala das sessões, 19.de setembro de 1985.
- Prisco Viana, .Líder do PDS.
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§ 3. 0 As decisões, em grau de recurso, serão irrecorríveis."
Sala das .sessões, 19 de setembro de 1985.
prísco Viana, Lider do PDS.

Justificação
A proposta tem em vista que a recente
Lei n. o 7.332, de 1.0 de julho de 1985, foi
omissa quanto 3;0 processo de substituição
de candidatos, em CàB<) de Inelegibilidade,
decretada pela Justiça Eleitoral, renúncia
ou falecimen:o, deixando de prever a possibilidade de ser anulada a Convenção Munig!pa,.l, na· hipótese de manipulação ou
fraude, diante da atual situação partidária.
Sala das 8essões, 19 de setembro de 1985.
- ~co Viana, Líder do PD8.
_N.o 5 Inclua-se, onde couber, o .seguinte ~ti

go:

"Al:'t. Fica revogado o parágrafo úni-

co do art. 12, da Lei n.o 6.091, de 15

de agosto de 1974."
Bala das Sessões, 19 de setembro de 1985.
- Prisco Viana, Líder do POO.
1ustlficação

_ N.o 3.-

.Dê-se 3;0 m. 47, da Lei n,o 5.682, de 21
de julho de 1971, a seguinte rt'idação:
"Art. 47. O registro 'cte,candida·tos e
suplentes' ao Diretório Nacional se'rá
z:-equerido, por escríto, à Comissão Executiva Nacional, até 5 (cinco) dias antes da Convenção, por um grupo mínimo de 10 (dez) convencionais para
cada chapa."
-

sala das' Sessões, 19 de setembro de 1985,
Prisco Viana, Líder do PDS.

Justificação
As .Convenções Nacionais dos Partidos
Políticos devem ser convocados, por ·lei,
Com a a'I1Jtecedência de 8 (oito) dias. A
proposta visa reduzir o prazo para apresentação de chapas que, no nosso entendimento, só pode' ocorrer depois de convocada a oonvenção. Propõe-se, também, a
redução, para 10 (de.z), do número mínimo
de 'convencionais subscritores dos ;p€didos
d·e registro de chapas.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1985.
- Prisco Viana, Líder do Pns.
- N.o 4 Inclua-se, onde couber, osegWllte artigo:
"Art.
As Comissões Executivas, incumbidas de organizar e dirigir as Convenções Municipais previstas na Lei
n. O 7.332, de 1.° de julho de 1985, poderão até 14 de novembro de 1985, em
caso de inelegibilidade, renúncia. ou
falecimento de candidato, realizar a escolha de subsl.!tuto.
g 1.0 A faculdade prevista neste artigo poderá ser adotada, também,
quando, a critério da. ComissM Executiva,' tenha havido, na Convenção, indícios veementes de manipulação' 0::1
fraude, hipótese em que deverá ser declarada a nulidade da Convenção.
§ 2.0 Da d,eclsão' da ComiSSM Executiva, que poderá .'ler· adotada· até 10
(dez) dias antes da eleição, caberá recurso, no praoo de 3 (-três) dias, sem:
efeito suspensivo, para o órgão pa;r:idário hierarquicamente superior.

ll1J5

A Lei n. o 6.091, de 15 de

a:~to de 1974
- a chamada Lei Etelvino ~ -, contém
dispos~:lvos que, nos dias atuais,' não mais
se' j'ustificam. Ó parágrafo único do art. 12,
que se pretende revogar, permite, apenas,'
a divulgação paga, pela imprensa escrita,
do curriculum vitae do candidato e do
número do seu registro na Justiça Eleitoral, bem çomo, do Partido a que pertence.
vom o restabelecimento das liberdades
democráticas, entendemos que ,tal dispositivo deve ser urgentemente exti-rpádo da legislação político-eleitoral.
Sala das .sessões, 19 de setembro de 1985.
- Prisco Viana, LideI' do PDS.

_N,o 6 -

Onde couber:
'Art. 250. .
.
3.° Nas eleiç~s municipais a Comissão prevista neste artigo será designada pelo candidato registrado pelo
Prurtido ou pelo Diretório Municipal respectivo."
§

Justificação
O dispositivo atual será de a(plicàção em
todo um Estado com centenas de municípios na dependência de um único Diretório
Regional, o que 'torna diflclJ. a nomeação
das referidas Com1ss6e.'l.
Sala das '8-essões, de setemboro de 1985.Oswaldo Lima Filho - Israel Dias-Novaes.
PARE'CER DO RELATOR DESlIGNADO
PELA MESiA iElM SUBSTLTUlÇAO A
OOM1SlSÃO IDE OON'OOTIVI.ÇAO

IE JlUSII'IÇA

Relatório
Indo a plenário, o Projeto de Lei
n. o 6.302-A/85 recebeu seis emendas, a saber:
- li de n,o 1 dá nova redação ao art. 1.0
pat:a estender o acesso aos horários de propaganda ·gratuitaaos partidos que tenham
representação nas Assembléias- Legislativas
e·-naH Câmaras de 'Vereadores de Municípios onde 'haja eleições;
I -
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- -a de n,o 2, alterando o art. 21 da Lei
Orgânica dos Partidos Politicos para reduzir, de s,eis roeres para oito dias, o prazo para publicação de alterações nos Estatutos ou Programas das agremiações partidárias;
- a de n.o 3, alterando o art. 47 da mesma Lei Orgânica para reduzir prazo de registro de candidatos ao Diretório Nacional e número de apoiamento para esse registro;
- a de n.o 4, acrescentando, artigo ao
projeto para disciplinar a forma de escolha de novo candidato nos -casos de inelegibilidade, renúncia ou falecimento.
- a de n.O 5, revogando o pa.rágrafo
único do art. 12 da Lei n.o 6.091, de 1974,
que permite a divulgação, pela imprensa,
apenas dD clU"liculum vitae do candidato;
'- a de n.O 6, que manda acrescentar § 3.0
ao art. 250 do Código iElléitoral para que
nas ,e1eições municipais a Comis.são organizadora da propaganda seja. designada
pelo candidatQ registrado ou pelo Diretório !Municipal.
lJíl o relatório.

Ocorreu, porém, que em !plenário foram
apresentadas mais seis emendas, raeão pela qual voltou o projeto Jà COmissão, para
emissão de parecer sobre elas.
~ o que se passa a fazer.
- N.o 1 Foi apresentada pelo nobre Deputado
Prisco Viana e pra,ticamente coincide com
a que eu já havia ;proposto. Não há, portllinto, porque rejeItá-la.
Valho-me, assim, do disposto no art. 133,
§ 6.°, do Regimento Interna, para., aprovandoa 'emenda, fundi-Ia.com 'a 'anterior,
em subemenda, que ficará assim :redigida:
Dê-se ao art. 1.° a Sl;lguiJ:ite redação:
"Art. 1.0 Soment.eos Pll,rtidos cOm
representação nQ Congresso Nacional,
nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores de Municipios em
que particIpar,em de eleição, em. 15 de
novembro de 1985 terão acesSo aos horários de propaganda gr.a.tui:ba, previstos no art. 10 da Lei n.O 7.332, de 1.0
de julho de 1985, assegura.ndo-se aos
demais o registro do nome de' seus
candidatos e os cargos que postulam."
_N.o 2 -

II -

'Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade, nMia a opor, 'eis que todas as emendas de plenário -contemplam matéria de
competência,legislativa da União (art. a,o,
item :&VLI, alínea b) e da. atribuição do
Congresso Nacional (art. 43, caput) estando obedecidos os mandamentos constitucionais.
iRelativamenteao mérito, entendo que as
proposições de plenário não devem merecer o nosso apoio, pois a d:e n.O i viria tumultuar, evidentemente, a propaganda eleitorale a distribuição dos horários gratuitos enquanto todas as demais tratam de
matéria evidentemente estranha ao projeto.
!Permito-me salientar, ainda, ,que estamos ,correndo o risco de legislar esterilmente. Não existe no Proj1eto de Lei n.O 6.302/85
a cláusula de vigência imediata. Assim, á
1:>e?r. do ::r~. 1.0 da Lei de IntrocIuçãoao
Oó<hgo CIVIl, () projetado texto legal vigoraria apenas a partir do 45.° diapósterior
à publlcação, ou seja, provavelmente depois das el<eições.
Diante do acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa' técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição das
emendas de plenário ao' Projeto de Lei
n.O 6.302/85.
-

Sala das Sie.ssões, 1.° de outubro de 1985.
Raimundo Leite, Relator.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUIÇãO A
COMISSãO DE COMUNICAÇãO

.I e n - ·Relatório e 'Voto do Relator
No relatório anterior, quando emiti voto
favorável ao projeto, tive oportunidade de
apresentar emenda ao artigo 1.°, para lhe
dar a seguinte redação:
"Art. 1.0 - SOmente os partidos 0011ticos com representação no Congresso
Nacional terão acesso aos programas
previstos no art. 10 da Lei n.O 7.332, de
1.0 de julho de 1985, assegurando-se aos
demais o registro do nome de seus candidatos ·e os cargos que postulam."
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rEsta emenda, subscrita pelo Deputado
Prisco Viana, tem a seguinte redação:
Dê-se ao art. 21 da Lei n,o 5.682, de 21 de
julho de 1971, a s'eguinte redação:
"Art. 21. Nenhuma proposta de alteraçãoestatutária ou programátIca
será submetida à votàção sem prévia
publicação, na íntegra, no Diário Oficial
da União, pelo menos 8 (oito) dias antes
da data da Convenção Nacional."
Achamcs que a proposição tem mérito
Inegável, eis que proporciona !l!OS convencionais o conhecimento antecipado dos propósitos modific1l!dores 'dos estatutos 0'\1 do
progrilma partidário, assuntos esses da
D;1aior importância e que, por isso mesmo,
devem ser do conhecim'Cnto antecipado dé
todos os convendonais, que Irão deliberar
a respeito.
Por 'sso, o parecer é pela aprovação da
emenda.
- N.o 3 Também foi apresentada pelo Deputado
Prisco Viana e tem a seguinte redação:
Dê"'1>e ao 'art. 47 da Lei n. o 5.682, de 21 de
julho de 1971, a seguinte redação,:,
uArt. 47. O registro de candLdatos e
suplentes ao DIretório Nacional será reqúerido, por escrito, à Comissão Executiva Nacional até 5 (<:inco) diasante.s
da iConvenção, por um grupo minlmo
de 10 (dez) convencionais para cada
chapa."
Explica o ilustre autor que a sua emenda
visa apenas reduzir os prazos estabelecidos
pelo art. 47 da Lei n.o 5.682'.
Não vemos qualquer inCOnveniente, em
que se reduzam de oito para cinco o prazo
para registro e suplentes aos C'argos do Diretório Nacional, nem tampouco na redução
para dez do número mínimo de convencionais subscritos dos pedIdOs de registro de
chapas.
Por iSSO, opinamos favoravelmente à aprovação da emenda.
_ N.o 4 Esta emenda, também do Deputado Prisco Viana, dá às Comissões Executivas in-

cumbidas de organizar e dirigir as convenções .municipais, o direito de esc~lher substitutos, em casos de inelegibilidade, renúncia ou falecimento de candidato.
A emenda amplia esta 'possibillda.de nas
hipóteses 'de "indiéios veementes de manipulação ou fraude", que tornem nulas as
dellberações da convenção.
Como se vê, o objetivo do autor é duplo:
preencher possíveis vagas, em caso de inelegibilidade, renúnCia ou morte, e eliminar
a.fraude.
Também não vemos porque recusar apoio
à proPosta, dada a evidência de sua utilidade. Por isso, o parecer é favorável.
-'N.O 5_
,Esta emenda visa revogar o parágrafo
únIco do art. 12, d'a Lei n.o 6.091, de 15 de
agosto de 1974.
Ao justificar sua inIciativa, ainda o DepUta;ç1o, P]:'i~co, Viana Informa que o disposit1.vo qUe· preteride revogar permite, apenas,
iL divulgação paga, pela imprensa escrIta,
,do curriculum vitae do candidato e do
número do seu registro na Justiça Eleitoral,
bem', como do Partido a que pertence. E
acrescenta o autor: "COm o restabelecimento daS liberdades democráticas, entendemos
que tal dispositivo deve ser urgentemente,
extIrpado da legislaçãopolitico-eleltoral."
Nosso parecer é favorável à aprovação da
emenda, em virtude do mesmo do 'que acabamos de transcrever.
_

N.D 6 -

Esta proposição, de, autoria do nobre
Deputado Oswaldo Lima Filho pretende incluir um § 3.0 no art. 250 do Código Elei.
toral; que dispõe sobre a propaganda eleitoral.
Oonvém lembrar que a Lei n.O 7.332,de
1.0 de julho de 1985, no seu art. 21, ,suspendeu a aplicação do art. 250 do Código Eleitoral, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 1.538, de 14 de abril ode 1977;
Por outro lado, o dispositIvo que seria
modificado seria >O § 1.0 do citado -art. 250
que. ele, sim, ,dá poderes ao Diretório Regionalpara deSIgnar, no Estado ,6 nosMunicipios, com~~ã.o de três membros para
dirigir e superv1sionllr a própagandaeleitoral nos limites das respectivas jurisdições.
Essa tarefa se torna quase inexequiV'e1 em
Estados CGm centenas de municípios.
Assim, para se acolher a emenda proposta,
ter-se-ia que se dar nova redação ao citado
§ 1.0, que é o que faZ!a-mos, formulandJ- a
seguinte subemenda:
Dê-se ab § 1.0 do art. 250 do Código Elei.
toral a seguinte redação:
"Art. 250. .
.
§ 1.0 O Diretório Regional de cada
partido designará, no Estado, comissão
de três membros para dirigir e supervisionar a propaganda 'Cleitoral. Nos
municípios, essa comissão será designada pelo candidato registrado pelo Partido, ou' pe10 Diretório MunicIpal respectivo."
.
Plenário da Câmara dos Deputados, 1.0 de
outubro de 1985. .:.-- Francisco Amaral, Relator.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
0 9 326, de 1985
(Do Sr. Manoel Gonçalves)
Autoriza o Poder Executivo a criar 11 Fundação
Nacional de Assistência ao Trabalhador, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e de Finanças.)
O Congresso Nacional decrcta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, dentro de 90 (noventa) dias da data de publicação
desta lei, a Fundação Nacional de Assistência ao Trabalhador, que se regerá por estatutos aprovados por decreto do Presidente da República.
Art. 2' A Fundação Nacional de Assistência ao Trabalhador será uma entidade autônoma e adquirirá personalidade jurídica, a partir da inscrição, no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, do seu ato constutivo, com o qual
serão apresentados os estatutos e o decrcto que os aprovar.
. Parágrafo único. A União representar-se-á, no ato
da instituição, pelo Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social.
Art. 3' A Fundação Nacional de Assistência ao Trabalhador gozará de autonomia financeira e administrativa, terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em
todo o território nacional.
Art. 4' O Patrimônio da Fundação Nacional deAssistência ao Trabalhador será constituído:
1- pclo acervo do Serviço Social da Indústria (SESI),
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), do Serviço Social do Comércio (SESC), bens
móveis e imóveis pertencentes à União, atualmente ocupados, administrados ou utilizados por esses Serviços e
para cuja doação fica desde logo autorizado o Poder
Executivo;
11 - dotações orçam etárias e subvenções da União,
dos Estados e dos Municípios;
111 - dotações de autarquias; de sociedades de economia mista, de pessoas jurídicas e fisicas, nacionais e estrangeiras;
IV - rendas cventuais, inclusivc as resultantes da
prcstação de serviço.
Ar!. 5' Serão recolhidas à eonta da Fundação de
Assistência ao Trabalhador, na forma que for disposta
em regulamento, as contribuições compulsórias dos empregadores calculadas sobre a folha de pagamento e recolhidas pelo Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social - lAPAS em favor do
Serviço Social da IndúsUia - SESI, do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial - SENAI, do Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, que trata o art. I' do
Dccreto-Ici n' 1.861, de25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo Decreto-lei n' 1.867, de 25 de março de
1981, bem assim as incidências sobre o valor comercial
dos produtos rurais e outras contribuições de que tratam
a Lei Complcmentar n' I I, de 25 de maio de 1971, e o
Decreto-lei n' I.l46, de 31 de dezembro de 1970, com as
alterações posteriores.
Parágrafo único. As disponibilidades financeiras da
Fundação de Assistência ao Trabalhador deverão ser
mantidas, sempre que possível, em depósito no Banco do
Brasil S.A. e nas Caixas Econômicas Federais.
Art. 6' Os bens, rendas e serviços da Fundação Nacional de Assistência ao Trabalhador são isentos de
qualqucr imposto federal, estadual ou municipal, nos
termos do art. 19, item lIl, alínea c, da Constituição Federal.
Ar!. 7' A supervisão ministerial, de que tratam os
arts. 19 e 26 do Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de
1967, ficará a cargo do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
Art. 8' A Fundação de Assistência ao Trabalhador
terá como objetivo sistematizar c implantar a política nacional de aprendizagem profissional, organizando e administrando, em todo o País, escolas de aprendizagem"
para industriários, comerciários e trabalhadores rurais,
bem assim, estudar, planejar e executar medidas que
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contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrào de vida das referidas comunidades de trabalhadores
e o seu aperfeiçoamento moral e cívico, através de uma
ação educativa que, partindo da realidade social do País,
exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática, devendo,
ainda, na execução dessa finalidades:
1 - prestar assistência em relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte);
11 - defesa do salário real;
111- pesquisas sócio-econômicas e realizações educativas e culturais, visando à valorização do homem e aos
inccntivos à atividade produtora.
ParágraFo único. A Fundação de Assistência ao Trabalhador desempenhará suas atribuições em íntima colaboração e articulação com os empregadores contribuintes, através dos respcctivos órgãos de classe, e em coopemção com órgãos afins ou entidades públicas ou privadas de serviço social, mantendo relações permanentes,
no ámbito nacional, eom a Confederação Nacional do
Comércio, a Confederação Nacional da Indústria e a
Confederação Nacional da Agricultura e, no regional,
com as respcctivas federaçõcs, colimando a um melhor
rendimento dos objetivos comuns e da solidaricdade entre emprcgadorcs e cmpregados, em benefício da ordem
e da paz soeial.
Art. 9' Compete, ainda, à Fundação de Assistência
ao Trabal hador:
I - realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição ou sob forma de cooperação, a
aprendizagem a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do
dispositivo constitucional e da legislação ordinária;
11 - orientar, na execução da aprcndizagcm metódica, as empresas às quais a lei concede essa prerrogativa;
111 - organizar e manter cursos prátieos ou de qualificação para adultos;
IV - promover a divulgação de novos métodos e téenicas do exercício profissional do comerciário, do industriário e do trabalhador rural, assistindo, por esse meio,
aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de
qualificação;
V - assistir, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, às empresas, no recrutamento, seleção
e enquadramento de seu pessoal;
VI - colaborar na obra de difusão c aperfeiçoamento
do ensino de formação profissional de nível médio c do
ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente.
Art. 10. A Fundação de Assistência ao Trabalha·
dor, para a realização das suas finalidades, corporifica
órgãos normativos, órgãos de administração e órgãos
operacionais, de ámbito nacional e de âmbito regional.
Ar!. I I. São órgãos normativos, de natureza colegiada:
1,....0 Conselho Nacional, com jurisdição cm todo o
País:
11 - os conselhos regionais, com jurisdição nas bases
territoriais correspondentes.
Ar!. 12. São órgãos de administração, funcionando
sob direção unitária:
I - a Diretoria Administrativa, com jurisdição em
todo o território nacional;
.
11 - as diretorias regionais, com jurisdição' nas bases
territoriais correspondentes;
11I - as diretorias locais, com jurisdição nas áreas que
lhes competirem.
§ I' Os conselhos serão compostos por representantes das c1asscs patronais e de trabalhadores, na forma a
ser disposta em regulamento.
§ 2' As diretorias, com mandato de três anos, serão,
preenchidas, observado o princípio da co-gestão.
Ar!. 13. São órgãos operacionais as oficinas e escolas vinculadas diretamente a órgão de administração.
Arl. 14. O regulamento disporá sobre a obrigatoriedade de as empresas, em função da quantidade de empregados, fornecerem refeição ao trabalhador em tempo
integral, bem assim, moradia, ensino profissionalizante
gratuito e assistência médica.
Parágrafo único. As empresas a que se refere este artigo ficarão isentas da contribuição para o Fundo de In-
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vestimento Social (FINSOCIAL), de que trata o
Decrcto-Iei n' \.940, de 25 de maio de 1982, da cohtribuição sindical, de que tratam os arts. 578 e 579 da Consolidação das Leis do Trabalho e da contribuição sindical rural de que trata a Lei n' 4.755, de 18 de agosto de
1965.
Art. 15. Ficam extintos o Serviço Social da Indústria - SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e a cstrutura administrativa
do Fu ndo de Assistência ao Trabalhador Rural- FUNRURAL.
Ar!. 16. Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Ar!. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Institui a Constituição Federal, nos arts. 62, § 29 ,160,
11 e IV, 165 e 178, uma sêrie de diretrizes de caráter orçamentário, tributário, social e assistencial, que nos permitiram, após acurado estudo, a elaboração deste projeto
de Lei Complementar, autorizando o Poder Exeeutivo a
criar a Fu ndação Nacional de Assitência ao Trabalhador
- FUNAT.
Dada a complexidade e o dimensionamento do
problema, procuramos contar, para o seu devido equacionamento, com a inteligente e prestigiosa colaboração
de Raimundo Tavares Neves, odontólogo de Juazeiro do
Nortc, que procurou, nos seus subsídios, dcmoostrar os
anseios e aspirações das classes trabalhadoras e patronais.
Por quê uma Fundação Nacional de Assistência ao
Trabalhador?
W.F. Willoughby, cientista político americano, precursor da classificação dicotômica das atividades governamentais, em atividades funciouais e atividades institucionais, nos oferece preciosos su bsídios e esta resposta.
Diz ele que, nas primeiras, o Estado empreende e desempenha tarefas para perseguir e realizar seus fins, segundo a filosofia política dominante no momento. Essa
filosofia tem correspondência no nível ético-culturalcientífico do povo num dado momento. Já as atividades
institucionais correspondem a uma diferente postura do
Estado objetivando combinar os meios corpóreos e incorpóreos de ação para levar a efeito as atividades funcionais. Assim, as atividades funcionais confundem-se
com os fins do Estado, enquanto que os meios para o
embasamento dos fins encontram-se calcados nas atividades institucionais.
No Brasil, encontra-se em marcha, já há algum tempo,
um processo histórico, acelerado pela industrialização e
pelo crescimento econômico, pela dinamização da filosofia política que tem por lema o desenvolvimento econômico e social. Segu ndo essa teoria, cabe ao Estado promover e proteger o bem-estar da maioria, senão da totalidade dos cidadãos que integram a sociedade politicamente organizada. Caminhamos e evoluímos no caminho daqueles países que conseguiram o bem-estar democrJtico, assumindo compromissos explícitos com o desenvolvimento econômico, o pleno emprego, a igualdade
de oportunidade para os jovens, para os homens de todas as raças, credo e localização, previdência social e pa. drões mínimos dc vida, protegidos no que concerne à
renda, à alimentação, habitação, saúde e educação, para
todos os habitantes. Em outras palavras, os esforços governamentais se nos afiguram como um empolgamento
pela filosofia política do encurtamento histórico do
período de preparação, que em outros países ocorreram,
para o pleno bem-estar soeiaL
Voltando-se ao ponto inicial, é evidente que nenhum
Governo existe para arrecadar impostos e contribuições
(tributos), todavia, inelutavelmente, arrecada-os para financiar as atividades das unidades que se ocupam com
os fins do Estado.
Nesse sentido, foram criadas várias contribuições sociais para que o Estado, por viade entidades paraestatais
(SESI, SESC, SENAC, FUNRURAL), espécies de descentralização da atividade estatal em regime de colabora,ão, pudesse atingir determinados objetivos nos campos do preparo profissional, trcinamento, aperfeiçoamento e assistência social aos trabalhadores do comércio, da indústria e do campo. Examinando-se a estrutura, objctivos e atividades desses órgãos, vê-se que correspondem a estruturas estanques e plurifuncionais, mas
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exercendo, cada uma, particularmente, atividades idênticas aos demais, havendo, conseqüentemente, desperdicio
de verbas, superposiçào de estruturas e falta de interação.
O objetivo desta proposição é exatamente a busca da
racionalidade na execução dos propósitos que ensejaram
a criação daquelas eatidades, através de uma Fundação
que obedeça aos principios da homogeneidade, ou seja,
um sistema que funcione com aproveitamento integral
dos recursos financeiros e técnicos, com interação permanente dos fatos e realidades e com a formulação de
políticas e diretrizes considerando o todo do campo de
atuação e, particularmente, as vãrias nuances desse campo, que serão objeto da divisão de competências e de responsabilidades. Num País de extensão continental como
o Brasil, recursos escassos não podem ser irracional ou
descoordenadamente aplicados. A mobilização coordenada de fatores constitui, portanto, uma saída para o
melhor desempenho de órgãos e pessoas que se ocupam
em atingir determinados fins convergentes, facilitando o
aumento global da eficiência, a seleção de objetivos precisos como centro de convergência de recursos e das possibilidades têcnicas existentes.
Não foi com outro propósito que surgiu o lNPS, prestando serviços unificados a todas as categorias de trabalhadores indistintamente, concedendo e mantendo os benefícios devidos a seus segurados. Dessa unificação resultou a extinção de órgàos como SANOU, SAPS, SUSERPS, lAPC, IAPl, IAPTEC, lAPM e lAPB, e a
criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS). Com a instituiçào do SINPAS,
uma das metas foi atender a uma planificação e codificação jurídico-legal uniforme e generalizada, descentralização administrativa e atendimento do trabalhador rural
no Sistema. Ora, o Sistema da Fundação Nacional de
Assistência ao Trabalhador - FUNAT ê acessório do
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e
se o pri ncipal foi unificado e uniformizado, com vistas a
uma perfeita articulação jurídica, financeira, econômica
e social, na execução dos objetivos almejados, com muito mais razão deve haver a unificação e uniformização
do acessório, diante da regra elementar de que o acessório acom panha sempre o principal.
Estes são, portanto, os pólos inspiradores da presente
proposição, que temos a ho nra de submeter à audiência
de nossos Pares no Congresso Nacional e que esperamos
venha a se tornar realidade através do competente ato
autorizado do Poder Executivo.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985. - Manoel
Gonçalves,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 1.861
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1981
Altera a legislação referente às eontribuições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta de diversas
entidades e dá outras providências
Ar!. I' As contribuições com pu Isórias dos em pregadores calculadas sobre a folha de pagamento e recolhidas
pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência c Assistência Social- lAPAS, em favor das entidades, Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional dc Aprcndizagem Industrial - SENAI, Serviço Social do Comércio - SESC c Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, passarão a constituir receitas do Fundo de Previdência e Assistência Social, incidin do sobre o limite máximo de exigência das contribuições previdenciárias, mantidas as mesmas alíquotas e
contribuintes. (*)
Art. 2' As transferências às entidades e fundos destinatários dos recursos aludidos no artigo I' serão consignadas no Orçamento do lAPAS.
Ar!. 3' Os critérios para as transferências de que trata o artigo anterior serão estabelecidos por decreto, mediante proposta do Ministério da Previdência e Assistência Social, ouvida a Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Parágrafo único. O montante das transferências às
entidades a que se refere o artigo I' terá como limite
mínimo a importância correspondente a 10 (dez) vezes o
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maior valor de referência (MVR), calculado sobre a folha de pagamento, conforme se dispuser em regulamento.
Art. 4' A Caixa Econômica Fcderal serã o banco
centralizador de toda a arrecadação de reeursos promovida pelo' lAPAS.
Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias, o Banco Central do Brasil, ouvidos o Banco do Brasil S.A. e a
Caixa Econômica Federal, regulamentará as atividades a
esta atribuídas nos termos deste artigo. (**)
Ar!. 5' A receita íncorporada ao Fundo de Previdência e Assistência Social por força do disposto neste
Decreto-lei constitui contribuição da União para o custeio dos programas e atividades a cargo das entidades integrantes do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS).
Art. 6' O reajustamento dos serviços contratados
pelas entidades integrantes do SINPAS, assim como o
dos convênios mantidos com entes públicos e privados,
será rcalizado, do decorrer do exercício de 1981, nos meses dejulho e dezembro em percentual não excedente ao
fator médio de reajuste de vencimentos e salários concedido pelo Decreto-lei n' 1.820, de 11 de dezembro de
1980.
Ar!. 7' Fica o Ministério da Previdência e Assistência Social autorizado a expedir as normas necessárias ao
cumprimento do que dispõe o artigo anterior.
Ar!. 8" O Poder Executivo estabelecerá, através de
Decreto, novo calcndãrio de recebimento das contribuições previdenciárias, a vigorar a partir de 120 dias da
vigência deste Decreto-lei.
Ar!. 9' Este Decreto-lei entrará em vigor em I' de
março de 1981, revogadas as disposições em contrário.
(DO de 26-2-81.)

DECKETO-LEI N' 1.867
DE 25 DE MARÇO DE 1981
Dá nova redação ao Decreto-Iei n' 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981
Ar!. I' O Decreto-lei n' 1.861, de 25 de fevereiro de
1981, que altera a legislação referente às contribuições
compulsórias recolhidas pelo Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS
à conta de diversas entidades, e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. I' As contribuições compulsórias dos empregados calculadas sobre a folha de pagamento e recolhidas pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS em favor do Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social do
Comêrcio - SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial- SENAC passarão a incidir até o limite mãximo de exigência das contribuições previdenciárias,
mantidas as mesmas alíquotas e contribuintes.
Arl. 2' Será automaticamente transferido a cada
uma das entidades de que trata o artigo I', como receita
própria, o montante correspondente ao resultado da
aplicação da respectiva alíquota sobre o salário-decontribuição atê 10 (dez) vezes O maior valor de referência (MVR), admitidos repasses de maior valor mediante
decreto, com base em proposta conjunta do Ministro do
Trabalho, do Ministro da Previdência e Assistência Social e do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.
Ar!. 3' O saldo da arrecadação objeto do artigo I',
após deduzidas as receitas das entidades ali enumeradas,
será incorporado ao Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS, como contribuição da União, para o
custcio dos programas e atividades a cargo das entidades
integrantes do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS.
Ar!. 4' A Caixa Eeonômica Federal - CEF será o
banco centralizador de toda a arrecadação de recursos
promovida pelo Instituto de Administração Financeira
da Previdência e Assistência Social - lAPAS.
Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias, o Banco Central do Brasil, ouvidos o Banco do Brasil S.A. e a
Caixa Econômica Federal- CEF, regulamentará as atividades a ela atribuídas neste artigo.
Ar!. 5' O reajustamento do preço dos serviços comprados pelas entidades integrantes do Sistema Nacional
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de Previdência e Assistência Social- SINPAS, ou conveniados com entes públicos e privados, reali~ar-se-á, no
decorrer do exercício de 1981, nos meses de junho e dezembro, em percentrual não excedente ao fator médio de
reajuste de vencimentos c salários concedido pclo
Decreto-lei n' 1.820, de li de dezembro de 1980.
Ar!. 6' Fica o Ministério da Previdência e Assistência Social- MPAS autorizado a expedir as normas necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 5'
Art. 7' O Poder Executivo estabelecerã, por decreto,
novo calendário de recebimento das contribuições previdenciárias, a vigorar a partir de 120 (cento e vinte) dias
contados do início de vigência deste Decreto-lei."
Arl. 8' Este Decreto-lei entrará em vigor em I' de
abril de 1981, revogadas as disposições el)l contrário.
(DO de 26-3-81.)
LEI COMPLEMENTAR N' li
DE 25 DE MAIO DE 1971
htstitui Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, e dâ nutras providências.
Ar!. 15. Os recursos para o custeio do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes
fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por, cento) devida
pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que
fica sub-rogados, para esse fim em todas as obrigações
do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar
seus produtos, vendê-los ao eonsumidor, no varejo, ou a
adquirente domiciliado no exterior;
li - da contribuição de que trata o art. 3' do Decretolei n' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2% (dois dêcimos e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
Arl. 16. Integram, ainda, a receita do FUNRVRAL:
I - as multas. a correção monetária e os juros moratórios a que estão sujeitos os contribuintes, na forma do
§ 3' do artigo anterior e por atras'o no pagamento das
contribuições a que se refere o item 11 do mesmo artigo;
11 - as multas provenientes de inflação praticadas
pelo contribuinte, nas relações com o FUNRURAL;
1lI - as doações e legados, rendas extraordinárias ou
eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamento
da União.
Ar!. 20. Para efeito de sua atualização os benefícios
instituídos por esla Lei Complementar bem como o respectivo sistema de custeio serão revistos de dois em dois
anos pclo Poder Executivo mediante proposta do Serviço Atuarial do Ministêrio do Trabalho e Previdência
Social.
DECRETO-LEI N' 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970
Consolida os dispositivos sobre as contribuições
criadas pela Lei n' 2,613, de 23 de setembro de 1955,
e dá ontras providêllCias (1') .
Arl. I' As contribuições criadas pela Lei n9 2.613,
de 23 de setembro de 1955, mantidas nos termos deste
Decreto-lei, são devidas de acordo com o artigo 6' do
Decreto-lei n' 582, de 15 de maio' de 1969, e com o artigo
2\' do Decreto-lei n? 1.110, de 9 de julho de 1970:
1- Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA:
I - as contribuições de que trata os artigos 2' e 5' deste Decreto-lei;
2 - 50% (cinqüenta por cento) da receita resultante da
contribuição de que trata o ar!. 3' deste Decreto-lei.
li - Ao Fundo de Assistência do Trabalho Rural Funrural, 50% (cinqüenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o artigo 3' deste Decretolei.
Ar!. 2' A contribuição instituída no eapu! do artigo
6' da Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de I'
de janeiro de 1971, sendo devida sobre a soma da folha
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mensal dos salárim de contribuições previdenciárias dos
seus empregados pelas pessoas naturais ejurídicas, inclusive cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I -Indústria de cana-de-açúcar:
11 - Indústria de laticínios;
IH - Indústria de beneficamento de chá e de mate;
IV - In dústria de uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras
vegetais e de dcscaroçamento de algodão:
VI - In dústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII -Indústria de extração de madeira para serraria, de resi na, len ha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de
qualquer espéeie e charqueadas.
§ [. Os contribuintes de que trata este artigo estão
dispensados das contribuições para os Serviços Sociais
da Indústria (SESI) ou do Comércio (SESC) e Serviços
Nacionais de Apendizagem Industiral (SENAI) ou do
Comércio (SENA C), estabelecidas na respectiva legislação.
§ 2' As pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades, previstas no artigo 6' da Lei n' 2.613, de 23 de setembro de 1955, não foram incluídas neste artigo, estão
sujeitas, a partir de I' de janeiro de 1971, às contribuições para as entidades referidas no parágrafo anterior, na forma da respectiva legislação.
§ 3' Ficam isentos das obrigações referidas neste ar-
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das respectivas notas de crédito, expedidas pelo extinto
INDA.
Arl. 8' Das decisões administrativas relativas às
contribuições de que trata o arl. 5' deste Decreto-lei, caberá recurso ao Terceiro Conselho de Contribuintes em
requerimento protocolado, no prazo de trinta dias, nas
repartições regionais, estaduais ou locais do INCRA,
onde foi proferida a decisão.
Arl. 9' Dentro do critério de enquadramento de
contribuições previsto no artigo 2' deste Decreto-lei, o
INCRA fica autorizado a transigir com as entidades referidas do seu § I", pondo termo aos processos administrativos e judiciais decorrentes da i ntcrpretação do caput
do artigo 6' da Lei n' 2.613, de 23 de setembro de 1955,
desde que apurado o recolhimento da contribuição a alguma das entidades em causa.
Ar\. la. Nos termos do artigo 4' do Decreto-lei n'
58, de 21 de novembro de 1966, são extensivas às contribuições de que trata este Decreto-lei, no que couber, as
disposições do artigo 7' e parágrafo da Lei n' 4.357, de
16 dcjulho de 1964, e dos artigos 15 c parágrafos 16 e 17
da Lei n' 4.862, de 29 de novembro de 1965, na forma vigente.
Art. I I. São revogados os artigos 6' e 7' da Lei n'
2.613, de 23 de setembro de 1955, e O artigo 3' do
Decreto-lei n- 58, de 21 de novembro de 1966, ressalvados seus efeitos mantidos nos termos deste Decreto-lei.
ArI. 12. Este Decreto-lei entrarà em vigor na data
de sua publicação.

tigo as indústrias caseiras, o artesanato, bem como as pe-

quenas instalações rurais de transformação ou beneficiamento de produtos do próprio dono e cujo valor não exceder de oitenta salários mínimos regionais mensais.
Art. 3' É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) à contribuição previdenciária das empresas, instituido no li 4' da Lei n' 2.613, de 23 de setembro
de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2-, item VIII,
da Lei n' 4.863, de 29 de novembro de 1%5.
Ar!. 4' Cabe ao Instituto Nacional de Previdência
Social (lNPS) arrecadar as contribuições de que tratam
os artigos 2' e 3' deste Decreto-lei, nos termos do artigo
35 da Lei n' 4.863, de 29 de novembro de 1965, com as
modificações da legislação posterior.
§ I' Pela prestação dos serviços de que trata este artigo, o Instituto Nacional de Previdência Social será retribuído com percentagem calculada sobre o custo real
do serviço.
§ 2' A arrecadação da contribuição prevista no artigo 2' deste Decreto-lei relativa aos meses anteriores a dezembro de 1970, inclusive, remanesce com o INCRA.
Arl. 5' {; mantida a co ntribuição de I% (um por
cento), instituída no artigo 7' da Lei n- 2.613, de23 de setembro de 1955, com a alteração do artigo 3' do
Decreto-lei n- 58, de 21 de novembro de 1966, sendo devida apenas pelos exercentes de atividades rurais em
imóvel sujeito ao Imposto Territorial Rural.
§ I' A contribuição é calculada na base de 1% (um
por cento) do salário mínimo regional anual para cada
módulo, atribuído ao respectivo imóvel rural de conformidade com o inciso JlI do artigo 4' da Lei n' 4.504, de
30 de novembro de 1964.
§ 2- A contribuição é lançada e arrecadada conjuntamente com o Imposto Territorial Rural; pelo INCRA
que baixará as normas necessárias de execução.
§ 3' São isentos da contribuição os proprietários de
imóveis rurais;

a) de áreas igualou inferior a um (I) módulo;
b) e os classificados pelo INCRA como empresa rural, nos termos do artigo 4', item VI, da Lei n' 4.504, de
30 de novembro de 1964.
§ 4' Revogado. (1 b)
§ 5' Os contribuintes nas condições do art. I' da Lei
n' 5.360, de 23 de novembro de 1967, continuam gozando das deduções aí previstas dentro dos prazos estabelecidos de conformidade com a mesma Lei.
Arl. 6' O INCRA fica autorizado a cancelar os levantamentos e as inscrições de débitos resultantes da
contribuição instituída no artigo 7' da Lei n' 2.613, dc23
de setembro de 1955, quando em desacordo com as normas do artigo 5' deste Decreto-lei.
Arl. 7" O INCRA promoverá durante o exercício de
1971 a restituição dos créditos originários de contri·
buições extintas pela Lei n" 5.097, de 2 de setembro de
1966, mediante a apresentação aos seus órgãos regionais

DECRETO-LEI N' 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa, e dá ootras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 9', § 2', do Ato Institucional n- 4,
de 7 de dezem bro de 1966, decreta:
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g) fixação de critérios para gastos de publicidade,
divulgação c relações públicas;
h) realização de auditoria e avaliação periódica de
rendimento e produtividade;
i) intervenção, por motivo de interesse público.

DECRETO-LEI N' 900
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altera disposições do Decreto-lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e dá outras providências.
(1)
Ar!. I'
Art. 2' Não serão instituídas pelo Poder Público
novas fundações que não satisfaçam cumulativamente os
seguintes requisitos e condições:
a) 'dotação específica de patrimônio, gerido pelos
órgãos de direção da fundação segundo os objetivos
estabelecidos na respectiva lei de criação:
b) participação de recursos privados no patrimônio c
nos dispêndios correntes da fundação, equivalentes a, no
mínimo, um terço do total;
c) objetivos não lucrativos e que, por sua natureza,
não possam ser satísfatoriamente executados por órgão
da Administração Federal, direta ou indireta;
d) demais requisitos estabelecidos na legislação
pertinente a fundações (arts. 24 e seguintes do Código
Civil).
Art. 3' Não constituem entidades da Administração
Indireta as fundações instituídas em virtude de lei
federal, aplicando-se-lhes entretanto, quando recebam
subvenções ou transferências à conta do orçamento da
União, a supervisão ministerial de que tratam os arts. 19
e 26 do Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4' A aprovação de quadros c tabelas de pessoal
das autarquias federais e a fixação dos respectivos
vencimentos e salários são da competência do Presidente
da República, ficando revogadas quaisquer disposições
que atríbuam a órgãos das próprias autarquias
competência para a prática destes atos.

TITULO IV
Da Supervisão Ministerial
Art. 19. Todo e qualquer órgão da Administração
Federal, Direta ou Indireta, está sujeito à supervisão do
Ministro de Estado competente, excetuados unicamente
os órgãos mencionados no art. 32, que estão submetidos
â supervisão direta do Presidente da República.('l)
Art. 26. No que se refere à Administração Indireta,
a supervisão ministerial visará a assegurar,
essencialmente:(")
I - a realização dos objetivos fixados nos atos de
constituição da entidade;
11 - a harmonia com a política e a programação do
Governo, no setor de atuação da entidade;
JIJ - a eficiência administrativa;
IV - a autonomia administrativa, operacional e
financeira da entidade.
Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante
adoção das seguintes medidas, além de outras
estabelecidas em regulamento:
a) indicação ou nomeação pelo Ministro ou, se for o
caso, eleição dos dirigentes da entidade, conforme sua
natureza jurídica:
b) designação, pelo Ministro, dos representantes do
Governo Federal nas assembléias gerais c órgãos de
administração ou controle da' entidade;
c) recebimento sistemático de relatórios, boletins,
balancetes, balanços e informações que permitam ao
Ministro acompanhar as atividades da entidade e a
execução do orçamento-programa e da programação
financeira aprovados pelo Governo;
d) aprovação anual da proposta de orçamentoprograma e da programação financeira da entidade, no
caso de autarquia;

e) aprovação de contas, relatórios e balanços,
diretamente ou através dos representantes ministeriais
nas assembléias e órgãos de administração ou contole;
f) fixação, em níveis eompativcis com os critérios de
operação econômica, das despesas de pessoal e de
administração;

Ar!. 5" Desde que a maioria do capital votante
permaneça de propriedade da União, será admitida, no
capital da Empresa Pública (art. 5' inciso li, do Decretolei n' 200; de 25 de fevereiro de 1967), a participação de
outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem
como de entidade da Administração Indireta da União,
dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 6- O Presidente da República poderá atribuir,
em caráter transitório ou permanente, ao Ministro
encarregado da Reforma Administrativa, a supervisão
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP).
Art. 7' Ficam substituídas:
I - No arl. 97 do Decreto-lei n- 200, de 25 de
fevereiro de 1967, as expressões "nas condições previstas
neste artigo" por "nos termos da legislação trabalhista";
li - No art. 161 do Decreto-lei referido no item
anterior a palavra "Lei" por "Decreto".
Art. 8' Ficam suprimidas, nos arts. 35 e 39 do
Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, as
referências a setores e revogados o § 2' do arl. 4', o
parágrafo único do art. 31, o parágrafo único do arl. 37,
o parágrafo único do arl. 50, a alínea c do arl. 146, os §§
j'e2'doarl. I55,eosarts.168, 169, 192, 193, 194, 196e
197 do mesmo Decreto-lei.
Arl. 9' Este decreto-lei entrará em vigor na data de'
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO-LEI N9 1.940, DE 25
DE MAIO DE 1982
Institui contribuição social, cria o Fundo de
Investimento Social (FINSOCIAL) e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso li do artigo 55, e tendo em vista o
disposto no parágrafo 2- do artigo 21 da Constituição,
decreta:
Arl. l' É instituída, na forma prevista neste
Decreto-lei, contribuição social, destinada a custear

investimentos de caráter assistencial em alimentação,
habitação popular, saúde, educação, e amparo ao
pequeno agricultor.
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§ I' A contribuição social de quc trata este artigo
será dc 0,5% (meio por cento), e incidirá sobre a receita
bruta das empresas públicas e privadas que realizam
venda de mercadorias, bem como das instituições
financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 2' Para as empresas públicas e privadas que
realizam exclusivamente venda de serviços, a
contribuição será de 5% (cinco por cento) e incidirá
sobre o valor do imposto de renda devido, ou como se
devido fosse.
§ 3' A contribuição não incidirá sobre a venda de
mercadorias ou serviços destinados ao exterior, nas
condições estabelecidas em Portaria do Ministro da
Fazenda.
Art. 2' A arrecadação da contribuição será feita
pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica
Federal e seus agentes, na forma disciplinada em
Portaria do Ministro da Fazenda.
Art. 3' É criado o Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL), destinado a dar apoio financeiro a
programas e projetos de caráter assistencial relacionados
com alimentação, habitação popular, saúde, educação e
amparo ao pequeno agricultor.
Art. 4. Constituem recursos do FINSOCIAL:
I - o produto da arrecadação da contribuição
instituída pelo artigo I' deste Decreto-lei;
II - recursos de dotações orçamentárias da União;
III - retornos de suas aplicações;
IV - outros recursos de origem interna ou externa,
compreendendo repasses e financiamentos.
Art. 5' O Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE) passa a denominar-se Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico c Social
(BNDES).
§ I' Sem prejuízo de sUa subordinação técnica à
autoridade monetária, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social fica vinculado
administrativamente à Secretaria de Planejamento da
Presidência da Rcpública (SEPLAN).
§ 2. O Ministro Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Rcpública e o Ministro
da Indústria e do Comércio adotarão as providências
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, no
prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 6' O Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL) será administrado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que
aplicará os recursos disponíveis em programas e projetos
elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo
Presidente da República.
Parágrafo único. A execução desses programas e
projetos dependerá de aprovação do Presidente da
República.
Art. 7' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação e produzirá efeitos a partir de I' de junho
de 1982.
Brasília, 25 de maio de J982; 161' da Independência e
94' da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Emane
Galvêas - Joào Camilo Penna - Delfim Netto.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO;
Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de I' de maio de 1943
TITULO V
Da organização sindical
CAPITULO III
Da contribnição sindical
SEÇÃO I
Da fixação e do recolhimento da contribuições
sindical
Art. 578. As contribuição devidas aos sindicatos
pelos que participem das categorias econômicas ou
profissionais ou da profissões liberais representadas
pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
"Contribuição Sindical", pagas, recolhidas e aplicadas
na forma estabelecida neste capítulo.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos
aqueles que participarem de uma determinada categoria
econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal,
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em favor do sindicato representativo da mesma categoria
ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do
disposto no artigo 591.

LEI N' 4.755,
DE 18 DE AGOSTO DE 1965
Dispõe sobre a forma de fixação do imposto
sindical devido pelos estabelecimentos rurais e dá
ontras providências (2)
Art. I" Para efeito de cobrança do imposto sindical
dos empregadores rurais não organizados sob a forma de
sociedade com o capital registrado, entender-se-á como
capital o valor adotado para lançamento do imposto
territorial das terras do imóvel explorado, aplicando-se
sobre estes as percentagens da tabela progressiva de que
trata o ar!. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I" de maio de
1943, e modificado pelo art. I' da Lei n" 4.140, de 21 de
dezembro de 1962, ressalvado o disposto no art. 16 da
Lei n' 4.589, de 11 de dezembro de 1964.
Art. 2' Os empregadores rurais nas condições do
artigo anterior poderão recolher o imposto sindical do
corrente exercício, sem multa, até 60 (sessenta) dias após
a vigência desta Lei.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI
NQ 6.404, de 1985
(Da Sr' Lúcia Viveiros)
Concede isenção do pagamento do Imposto de
Renda incidente sobre os proventos dos aposentados,
desde que não tenham ontros rendimentos.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.551, de 1983, nos
termos do art. 71.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É concedida isenção do pagamento do
Imposto de Renda incidente sobre os proventos dos
aposentados, desde que não tenham outros rendimentos.
Art. 2' Dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da publicação desta lei, o Poder
Executivo baixará seu Regulamento.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 49

Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstificação

Analisados os efeitos econômicos, ensinam os mestres,
a tributação deve obedecer à capacidade contributiva
fundada na capacidade produtiva, pena de graves
injustiças sociais.
Os encargos públicos devem ser suportados por quem
tem, liberando os que não têm, praticando-se a justiça
tributária e a igualdade social.

No Brasil, por incompetência dos órgãos fazendários,
seja por falta de criatividade, seja ausência de
fiscalização, optou-se sempre pela tributação indireta,
gravando os bens e serviços, cujos custos tributários são
repassados ao consumidor ou usuário, sem dar a mínima
para sua condição contributiva.
Ricos e pobres pagam o mesmo.
A carga tributária, repartida segundo a capacidade
contributiva/produtiva, é salutar, justa e desenvolve o
País e reaproxima as camadas sociais, formando
poupanças em todas as classes, aumentando o ganho e o
consumo e promovendo o desenvolvimento integrado e
sadio.
O que dizer sobre a incidência do imposto de renda
sobre os parcos proventos de um aposentado, não tendo
outros rendimentos?
Constitui verdadeiro abuso a cobrança de LR., in
casu, porquanto, o aposentado tem menores condições
de enfrentar as dificuldades da vida. momente no campo
da saúde.
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Depois de uma vida inteira de trabalhos, de luta pela
vida, quando o aposentado, com suas forças já

debilitadas, tem de suportar ainda a pesada incidência
do I.R., como justificar esta tributação?
É imprescindível uma dosimetria fixai coerente com a
condição do contribuinte como fonte geradora, porque
colocá-lo sob incidência que o empobreça, não estará
sendo aplicado o critério da justiça fiscal que a
Constituição tem implícito, segundo o critério da
capacidade contributiva e que deflui da sistemática
tributária brasileira.
O governo precisa levar adiante a humanização e
recionalização do sistema fiscal.
Desta forma, apresentamos o presente projeto de lei
isentando o aposentado do pagamento de I.R. incidente
sobre seus proventos, desde que não tenha outros
rendimentos.
Trata-se de isenção cujo custo será superado pelos
benefícios que advirão às pessoas referidas, que devem
ter seus meios de subsistência facilitados.
Assim justificado o propósito deste projeto de lei,
entrego-o à apreciação dos meus nobres pares, certo de
que em seu apoio acorrerão tantos quantos se
preocupam em tornar a legislação tributária brasileira
mais justa e humana.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985. Viveiros.

Lúcia

PROJETO DE LEI
NQ 6.406, de 1985
(Do Sr. José Tomaz N on6)
Altera a redação do Decreto-Iei n' 1.923, de 20 de
janeiro de 1982, qne modifica a legislação que dispõe
sobre o FAS, elevando o percentual da Loteria
Esportiva destinado aos clubes de fntebol, e determina
outras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 6.122, de 1985,
nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Decreto-lei n' 1.923, de 20 de janeiro de
1982, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - o art. I' passa a ter a subseqüente redação:
"Ar!. I' O parágrafo l' do art. 2' da Lei n'
6.168, de 9 de dezembro de 1974, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"§ l' A Caixa Econômica Federal, pela
execução das tarefas pertinentes à exploração das
loterias esportivas e federal, caberá a comissão de
15,5% (quinze e meio por cento), no caso da
esportiva, e de 20% (vinte por cento) no caso da
federal, sobre a renda bruta respectiva."
II - O art. 3. passa a vigor com a seguinte redação:
"Ar!. 3' Aos clubes brasileiros de futebol
profissional, filiados à I' Divisão das Federações
dos Estados do respectivo desporto e, através
destas, à Confederação Brasileira de Futebol CBF, bem como àquelas Federações, fica
assegurada a participação de 7% (sete por cento) na
receita bruta da Loteria Esportiva Federal- LEF."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os clubes de futebol profissional, no Brasil, vêm
enfrentando sérias dificuldades financeiras e os recursos
que lhes são destinados da Loteria Esportiva se vêm
mostrando insuficientes para atender a todos, inclusive
às federações.
Ora, a Loteria Esportiva só existe em razão do futebol
e, portanto, sua arrecadação, além de se destinar a
aplicações sociais, deve também contribuir para o
equilíbrio fianancciro e para a recuperação patrimonial
dos clubes esportivos.
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A presente proposlçao objetiva elevar o percentual
destinado a essas agremiações, propondo uma
distribuição mais equânime da arrecadação da Loteria
Esportiva, reduzindo para isso a participação da Caixa
Econômica Federal, que atua meramente como
intermediária e recebe, nos termos da legislação vigente,
nada memos que 8,3% de comissão, pois dos 17,3% que
lhe são entregues destina 9% para os revendedores.
Estamos certos de que os nobres Pares se mostrarão
sensíveis à medida por nós proposta, tornando possível
sua transformação numa lei que virá propiciar meios de
O nosso futebol profissional vencer a crise financeira e
voltar a apresentar o elevado nível de outras épocas para
alegria geral de todos os hrasileiros.
Sala das Sessões,
de setembro de 1985. - José
Thomaz Nonô.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N. 1.923,
DE 20 DE JANEIRO DE 1982
Modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
O Presidente da República: no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. I. O parágrafo I. do art. 2. da Lei n. 6.168, de 9
de dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ I. Ã Caixa Econômica Federal, pela execução das tarefas pertinentes à exploração das loterias esportiva e federal. caberá a comissão de 17,3%,
no caso da esportiva, e de 20%, no caso da federal,
sob rc a renda bruta rcspectiva."

Ar!. 2. O art. 2' do Decreto-lei n' 1.405, de 20 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 2' Sem prejuízo da soma dos percentuais
assegurados aos Ministérios setoriais contemplados,
segundo o disposto nos parágrafos I. e 2., do art. 4.
da Lei n. 6.168, de 9 de dezembro de 1974, fica constituída, como fonte de recursos do FAS, na forma
autorizada pelo item IV do art. 2., e para efeito das
aplicações previstas no item 11, do art. 3', do mesmo
diploma legal, a parccla de 8,125% (oito inteiros e
ccnto c vinte e cinco milésimos por cento) sobre a
renda bruta de cada extração realizada pela Loteria
Federal, conforme os planos de sorteio.
§ I' Para os efeitos deste art. considera-se renda bruta de cada concurso de prognósticos, realizado pela Loteria Esportiva Fcderal, o valor global
das apostas que forem computadas para apuração
dos resultados e proclamação dos vencedores.
§ 2' A renda bruta de cada extração, realizada
conforme os planos de sorteio da Loteria Federal, é
constituída do valor global dos bilhetes que, integrantes da emissão respectiva, forem efetivamente
vendidos, a preço de plano."
Ar!. 3' Aos clubes brasileiros de futebol profissional, filiados à I' Divisão das Federações dos Estados do
respcetivo desporto e, através destas, à Confederação
Brasileira de Futebol - CBF, bem como àquelas Federações, fica assegurada a participação de 5,2% (cinco inteiros e dois décimos por cento) na receita bruta da Loteria Esportiva Federal - LEF.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o presente
Decreto-lei, fixando as normas e critérios para a distribuição dos recursos gerados pela participação de que
trata o artigo anterior, entre os beneficiários instituídos,
assim como estabelecendo as diretrizes e procedimentos
para utilização, aplicação e investimentos dos recursos
distribuídos.
Art. 5' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1982,161 9 da Independéncia
e ..24.9 da República.
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PROJETO DE LEI
N9 6.463, de 1985
(Do Sr. Irapuan Costa Júnior)
Dispõe sobre a contratação de serviços técnieoprofissionais especializados.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço PÚ blico e de Trabalho.)
O Congresso Nacional decreta:
TITULO I
Disposições Preliminares
Art. I" A contratação de serviços técnicos, com profissionais ou firmas de notória especialização, reger-se-á
na Administração Fedcral direta e indireta, pelas disposições desta lei.
S
Conceituam-se como serviços técnicoprofissionais, para os efeitos desta Jei, os relativos a:
I - projetos, estudos e planejamentos;
11 - perícias, pareceres e avaliações;
III - assessorias, consultorias e auditorias;
IV - fiscalização e supervisão de obras c serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativuR;
VI- treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
V11- análise e desenvolvimento de sistemas.
Ar!. 2" Na contratação dos serviços previstos no axt.
1", com profissionais ou firmas de notória especialização, poderá ser dispensada a licitação de preços, não
se dispensando, porém, a realização prévia de processo
seletivo adequado.
Parágrafo único. A contratação direta, sem processo
seletivo, só é cabível quando as características peculiares
dos serviços a contratar, especialmente em seu aspecto

'º

de pioneirismo, implicarem a obter, impossibilitando sua

execução satisfatória por outrem, que não determinado
profissional ou firma especializada.
Art. 3' O processo seletivo a ser utilizado terá sua
adequação conforme o tipo de serviço a contratar, c
enquadrar-se-á em uma das seguintes modalidades:
I - o concurso;
11 - a seleção de melhor técnica;
IH - a seleção de qualidade;
IV - a seleção por capacidade.
§ I" Concurso é a modalidade de seleção destinada à
escolha de trabalho técnico ou artístico, predominantemente de criação intelectual, na qual podem ser atribuídos prêmios aos classificados.
§ 2" Seleção de melhor 't(,cnica é a modalidade destinada a escolher profissional ou firma de notória especialização, através de avaliação de parâmetros técnicos,
prefixados em Edital, aplicada quando for viável e conveniente à Administração o cálculo c estipulação prévia
do preço a ser pago pelos serviços a contratar, cujo escopo foi perfeitamente definido pela unidade administrativa promotora do processo seletivo.
§ 3' Seleção de qualidade é a modalidade destinada
a escolher profissional ou firma de notória especialização, através de avaliação de parâmetros técnicos, prefixados em Edital, aplicada quando não for viâvel ou
conveniente à Administração o cálculo e estipulação prévia do preço a ser pago pelos serviços a contratar, muito
embora o seu escopo tenha sido bem definido pela unidade administrativa promotora do processo seletivo.
§ 4' Seleção por capacidade é a modalidade destinada a escolher profissional ou firma de notória especiali.
zação, através de avaliação de parâmetros técnicos, prefixados em Edital, aplicada somente quando não for
possível à Administração a definição exata do escopo
dos serviços a contratar, impossibilitando pois a solicitação de propostas.
TITULO 11
Do Concurso

Ar!. 4' A elaboração de projetos técnicos ou artísticos, especialmente os de arquitetura, poderá ser objeto
de concurso, com estipulação de prêmios aos concorrentes classificados, obedecidas as condições que se fixarem
no regulamento.
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Art. 5" O concurso regcr-sc-á pelos prinelplos da
publicidade prévia e da igualdade entre os participantes,
objetivando a cscolha do mclhor trabalho.
TITULO III
Da Seleção da Melhor Técnica
Art. 6' A contratação dos serviços previstos no ar!.
I', com profissionais ou firmas de notória especialização, poderá ser feita através da seleção de melhor têcnica, desde que, considcrados seu porte c complexidade,
seja viá vel e tecnicamente conveniente a estipulação prêvia de preço, fixo ou reajustável, a ser pago.
Ar!. 7' A seleção de melhor técnica poderá ser restrita aos interessados inscritos previamente em registro
cadastral, quando o seu valor for inferior a dez mil vezes
o maior valor de referência fixado de acordo com a Lei
n' 6.205, de 29 de abril de 1975.
Art. 8' No caso do valor estipulado ser igualou superior a dez mil vezes o maior valor de referência men-

cionado no ar!. 7', a seleção de melhor técnica deverá ser
ampla, admitida a participação de qualquer interessado,
desde que satisfaça às eondiçães de habilitação prévia,
estabelecida em edital.
Parágrafo único. Poderá ser realizada seleção de melhor técnica de caráter amplo, mesmo nos casos em que
couber a de caráter restrito, sempre que julgado conveniente pela autoridade administrativa competente.
TITULO IV
Da Seleção de Qualidade
Art. 9' A contratação dos serviços previstos no art.
I', com profissionais ou firmas de notória especialização, poderá ser feita através de seleção de qualidade,
sempre que não for viável ou tecnicamente conveniente a

estipulação prévia de preço.
Art. 10. A seleção de qualidade deverá sempre ser
ampla e aberta a qualquer interessado desde que satis·
faça às condições de habilitação prévia, estabelecidas em
edital.
TITULO V
Da Seleção por Capacidade
Ar!. 11. A contratação dos serviços previstos no art.
I., com profissionais ou firmas de notôria especialização, poderá ser feita através de seleção por capacidade, excepcionalmente, quando não for viável a definição
prévia do escopo dos trabalhos a realizar.
Parágrafo único. É facultado, scndo rceomendado
sempre que não houver contra-indicação técnica, a contratação de profissionais ou firma de notória especialização, através de seleção por capacidade, apenas para
definição e delimitaçào exata dos serviços a executar,
deixando a contratação dos mesmos, para uma etapa seguinte, através de seleção de qualidade, seleção de melhor técnica ou concurso) conforme o caso.
Ar!. 12. A seleção por capacidade deverá sempre ser
ampla e aberta a qualquer interessado desde que satisfaça às condições de habilitação, estabelecidas em edital.
TITULO VI
Da Habilitação
Ar!. 13. É facultativa, no regulamento de concursos,
a exigéncia de documentos relativos à habilitação, limitadas, porém, à comprovação de personalidade jurídica e
habilitação profissional.
Ar!. 14. A habilitação para a SeIelçào de Melhor
Técnica de caratér restrito far-se-á mediante inscrição
em Cadastro Especifico.
Ar!. 15. Na seleção de Melhor Técnica de caráter
amplo c na Seleção de Qualidade haverá, obrigatoriamente, uma habilitação preliminar para comprovar a
plena qualificação dos interessados, competindo sua
apreciação à Comissão de, pelo menos, 3 (três)
membros.
§ I" A conclusão da habilitação preliminar antecederá sempre a abertura das propostas.
§ 2. O Edital relacionará os documentos a serem exigidos na habilitação preliminar, obrigatoriamentc divididos em duas categorias:
I - parte básica, compreendendo os documentos que
poderão sempre ser substituídos pelo Certificado de Re-

11142 Quarta-feira 2

gularidade Jurídico-Fiscal (CRJF). definido pelo Decreto n. 84.701 de 13 de maio de 1980;
11- parte específica, compreendendo os documentos
referentes à capacidade técnica e idoneidade financeira
do interessado. que poderão, a critério da unidade administrativa promotora da seleção, serem substituídos, em
parte ou em seu todo, pelo Certificado de Registro no
Cadastro Específico da referida unidade ou de outra
qualquer.
Ar!. 16. Na Seleção por Capacidade, as fases de habilitação e dejulgamento constituem-se em uma só, competindo sua apreciação a Comissão de, pelo menos 3
(três) mem bros, de nível superior, adequadamente qualificados e habilitados aos objetivos eolimados.
Parágrafo único. O Edital relacionará os documentos
a serem exigidos para habilitação, obrigatoriamente divididos em duas categorias:
I - parte básica, compreendendo os documentos que
poderào sempre ser substituídos pelo Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal (CRJF), definido pelo Decreto n' 84.701 de 13 de maio de 1980;
11 - parte específica, comprecndendo os documentos
referentes à capacidade técnica e idoneidade financeira
do intercssado, que poderão, a critério da unidade administrativa promotora da licitação, serem substituídos, em
parte ou em seu todo, pelo Certificado de Registro no
Cadastro Específico da referida unidade ou em outra
qualquer.
TITULO VII
Da Publicidade
Art. 17. A publicidade dos concursos será assegurada mediante publicação em órgão oficial e na imprensa
diária, com a antecedéncia necessária à execução do projeto, de notícia resumida, com indicação do local em que
os interessados poderão obter o Regulamento e todas as
informações necessárias.
Ar!. 18. A publicidade da Seleção de Melhor Técnica de caráter restrito será assegurada mediante o envio,
simultaneamente, a todos os inscritos na modalidade de
serviço desejado do cadastro específico, do Edital, ou
sua afixação, em local acessível aos intercssados, e com unicação às entidades de classe que os representem, tudo
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.
Art. 19. A publicidade da Seleção de Melhor Técnica de caráter amplo, e da Seleção de Qualidade e da Seleção por capacidade será assegurada mediante publicação, em órgão oficial e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias úteis, da notícia resumida de
sua abertura, com indicação do local em que os interessados poderão obter o Edital e todas as informações necessárias.
Art. 20. Em qualquer caso, a Administração poderá
utilizar outros meios de informação ao seu alcance para
maior divulgação dos concursos e seleções.
TITULO VIII
Do Processamento c Julgamento
SEÇÃO I

Dos Concursos
Art. 21. O processamento e o julgamento de Concurso caberão, originariamente, a Comissão de, pelo menos, três membros, de nível superior, adequadamente
qualificados e habilitados aos o~jetivos eolimados.
Art. 22. O processamento e os critérios de julgamento de Concursos serão definidos no respectivo regulamento.
Art. 23. Os atos convocatórios de Concurso estipularão os prêmios, sua forma de pagamento, a composição da Comissão de Julgamento, o processo de anonimato e identificação dos candidatos e outros dados relevantes constantes do regulamento detalhado, entre os
quais, obrigatoriamente, a descrição pormenorizada do
objeto do concurso.
Art. 24. Quando for do interesse da Administração,
os profissionais participantes da Comissão de Julgamento de Concursos poderão ser indicados por órgãos de
classe, cabendo à Administração a escolha dos nomes.
Parágrafo único. Será assegurada remuneração aos
participantes da Comissão Julgadora escolhidos nas condições deste artigo.
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Art. 25. A Comissão Julgadora de Concurso terá a
seu cargo o processamento dos trabalhos de apreciação,
a classificação e a indicação dos vencedores, de acordo
com as condições do regulamento e das resoluções decorrentes de consultas posteriores à sua divulgação.
Parágrafo único. As resoluções referidas neste artigo
serão, obrigatoriamente, comunicadas, em tempo hábil,
a todos os i nscri tos.
Art. 26. Os trabalhos premiados em Concurso deverào ser amplamente divulgados, expostos em local público. quando for o caso, e serão considerados de propriedade da unidade administrativa promotora, devendo os
demais ser devolvidos' aos autores.

Art. 34. Não serão consideradas no julgamento,
eventuais ofertas de redução do preço estipulado.
Ar!. 35. O exame das propostas de execução pela
Comissão Julgadora será dividido em fases eliminatórias
e c!assificatória, devendo constar do Edital os critérios
adotados.
Parágrafo único. Na fase eliminatória serão desclassificados as propostas de execução consideradas insatisfatórias.
Art. 36. Terminado o julgamento, será dada ciência
aos participantes do resultado geral, atravês de sessão
pílblica especialmente convocada ou por via postal, com
comprovante de recebimento.

SEÇÃO II
Das Seleçõcs de Melhor Técnica

SEÇÃO 111
Das Seleções de Qualidade

Art. 27. O processamento e o julgamento das Seleções de Melhor Técnica caberão, originalmente, a Comissão de, pelo menos, três membros, de nivel superior,
adequadameote qualificados e habilitados aos objetivos
específicos colimados.
Parágrafo único. A Comissão mencionada neste artigo
poderá assessorar-se por pessoas físicas elou jurídicas,
especialmente convidadas por seu notório saber.
Art. 28. O processamento e os critérios dejulgamento serão definidos em Edital.
§ I' Os critérios de julgamento basear-se-ão, obrigatoriamente, em avaliações técnicas dos serviços propostos, conformé parâmetros definidos em Edital, tais como:
1- entendimento do problema conforme expresso, em
nota técnica ou memória descritiva, pelo interessado.
11- metodologia de execução
1lI- produtos finais dos serviços
IV- capacidade técnica do(s) profissional(is) incumbido(s) dos serviços, aferida pela experiência específica
na solução de problemas si)1lilares e pela sua formação
profissional, conforme currículo(s) aprescntado(s).
V-adequação entre a qualidade desejada dos serviços e os prazos de execução propostos no cronograma.
§ 2' Os procedimentos de aferição, através da atribuição de conceitos. notas ou pontos para cada fator de
julgamento, bem como seus pesos ou coeficientes, deverão ser perfeitamente definidos em Edital.
§ 3' A forma de cscolha do vencedor, com previsão
de critério de decisão em caso de eventual empate, deverá, obrigatoriamente, constar do Edital.
§ 4. O prazo máximo para pronunciamento da Comissão de Julgamento será estipulado no Edital.
Art. 29. Os interessados em participar de Seleções
de Melhor Técnica de caráter restrito ou amplo, deverão
entregar à Comissão de Julgamento de Seleção, no dia,
hora e local previamente designados no Edital, cópia do
CRCE exigido ou envelope contendo os documentos de
habilitação exigidos, acompanhados da relação dos mesmos.

Ar!. 37. O processamento e o julgamento das Sekções de Qualidade caberão, originariamente, à Comissão de, pelo menos, três membros, de nível superior, adequadamente qualificados e habilitados aos objetivos específicos colimados.
ParÍlgrafo único. A Comissão mencionada neste artigo poderá assessorar-se por pessoas fisicas e/oujurídicas, especialmente convidadas por seu notável saber.
ArL 38. O processamento e o julgamento serão definidos em Edital.
ArL 39. Os interessados em participar de Seleções
de Qualidade deverão entregar à Comissão de Julgamento de Seleção, no dia, hora e local previamente designados no Edital. envelope contendo os documentos de habilitação exigidos, acompanhados da relação dos mesmos.
Parágrafo único. O Edital poderá prever a aprcsentaçào simultânea, em envelopes diferentes, da documentação de habilitação, da proposta de execução de serviços e da proposta de preços.
Art. 40. A Comissão de Julgamento de Seleção procederá à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação preliminar, conferindo os documentos apresentados de acordo com o Edital, analisará a habilitação e comunicará o resultado a todos os interessados. aprovados ou não, na mesma ocasião, ou em outra
sessão pÍlblica convocada para tal fim, ou por via postal
com com provação de recebimento.
Ar!. 41. Os interessados habilitados apresentarão
suas propostas de execução dos serviços e de preços, em
envelopes separados, no dia, hora e local fixados no Edital ou em aviso devidamente publicado ou remetido a todos os habilitados, em tempo hábil, por via postal com
comprovação de recebimento.
Art. 42. As propostas de execução de serviços serão
abertas pela Comissão de Julgamento e mostradas aos
interessados presentes.
Art. 43. Das reuniões de habilitação c de recebimento de propostas serão lavradas atas circunstanciadas que
mencionarão todas as propostas apresentadas, eventuais
observações dos interessados, e demais ocorrências que
interessarem ao julgamento da seleção.
Ar!. 44. O exame das propostas de execução pela
C.omissão Julgadora será dividido em fases eliminatória
e classificatória, devendo constar do Edital os critérios
adotados.
Parágrafo único. Na fase eliminatória serão desclassificadas as propostas de execução consideradas insatisfatórias.
Art. 45. Os critérios de julgamento das propostas de
execução basear-se-ão, obrigatória e exclusivamente, em
avaliações técnicas dos serviços propostos conforme parâmetros definidos em Edital, tais como:
I - entendimento do problema, conforme' expresso,
em nota técnica ou memória descritiva, pelo interessado;

Parágrafo único. O Edital poderá prever a apresentação simultânea, em envelopes diferentes, da documentação de habilitação e da proposta de execução dos serviços.
Art. 30. A Comissão de Julgamento de Seleção procederá à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação preliminar, no caso de Seleções Amplas. conferindo os documentos apresentados de acordo
com o Edital, analisará a habilitação e comunicará ore·
sultado a todos os interessados, aprovados ou não. na
mesma ocasião, ou em outra sessão pública convocada
para tal fim, ou por via postal com comprovação de recebimento.
Art. 31. Os interessados habilitados apresentarão
suas propostas de execução dos serviços no local, dia e
hora fixados no Edital ou em aviso devidamente publicado ou remetido a todos os habilitados. em tempo hábil,
por via postal com comprovação de recebimento.
Ar!. 32. As propostas de execução de serviços serão
abertas pela Comissão de Julgamento de Seleção e mostradas aos interessados presentes.
Art. 33. Das reuniões de habilitação e de recebimento de propostas de execução dos serviços serão lavradas
atas circunstanciadas que mencionarão todas as propostas apresentadas, eventuais observações dos interessados
e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da
seleção.

11 - metodologia de execução;
111 - produtos finais dos serviços;
IV - capacidade técnica dos profissional(is) incumbido(s) dos serviços, aferida pela experiência específica na
solução de problemas similares e pela sua formação profissional, conforme currículo(s) aprcsentado(s);
V - adequação entre a qualidade desejada dos serviços e os prazos de execução propostos no cronograma.
§ l' Os procedimentos de aferição, através da atribuição de conceitos, notas ou pontos para cada fator de
julgamento, bem como seus pesos ou coeficientes, deverão ser perfeitamente definidos em Edital.
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§ 2' A forma de escolha do vencedor, com previsão
de critério de decisão em caso de eventual empate, deverá, obrigatoriamente, constar em EditaL
§ 3' O prazo máximo para pronunciamento da Comissão de Julgamento será estipulado no EditaL
Art. 46. Terminado o julgamento das propostas de
execução, será dada ciência aos participantes do resultado, sendo devolvidas, fechadas, as propostas de preços
dos participantes não classificados na fase eliminatória.
Art. 47. A Comissão Julgadora convocará o interessado classificado em primeiro lugar no julgamento das
propostas de execução e procederá a abertura do seu envelope de "Proposta de Preços", que será examinada e
analisada.
Art. 48. As propostas de preços deverão conter
orçamentos analíticos ou demonstrativos de custos, detalhados conforme solicitado no Edital, de forma a permitir sua aferição e aceitação ou eventual discussão.
Parágrafo único. É admitida a negociação visando
reduzir eventuais custos exageradamente elevados.
Art. 49. No caso de não aceitação da proposta de
preços do proponente classificado no julgamento técnico
em primeiro lugar, a Comissão convocará o interessado
classificado em segundo lugar e repetirá o processo de
abertura, exame, análise e aceitação ou discussão de
preços.
Parágrafo único. O processo repetir-se-á, sucessivamente, até a aprovação de uma proposta de preços ou a
promoção do último classificado, sem acordo, caso em
que será revogada a seleção e proceder-se-á a novo processo seletivo.
Art. 50. As propostas de preços dos interessados
classificados após o proponente selecionado serão devolvidas fechadas, em seus envelopes, que poderão ter sido
lacrados pelos respectivos participantes, visando maior
confiabilidade de seu sigilo.

SEÇÃO IV
Das Seleções por Capacidade
Art. 51. O processamento e o julgamento das Seleções por Capacidade caberão, originariamente, a Comissào de, pelo menos, três membros, de nível superior,
adequadamente qualificados e habilitados aos objetivos
específicos colimados.
Parágrafo único. A Comissão mencionada neste artigo podcrá assessorar-se por pessoas ffsieas e/oujurídicas, especialmente convidadas por seu notório saber.
Art. 52. O processamento e o julgamento serão definidos em EditaL
Art. 53. Os interessados em participar de Seleção
por Capacidade deverão entregar ã Comissão de Julgamento de Seleções, no dia, hora e local previamente designados no Edital, envelope contendo os documentos de
habilitação exigidos, acompanhados da redação dos
mesmos, e, o chamado perfil profissionaL
Art. 54. Da reunião de habilitação e recebimento de
perfis profissionais será lavrada ata circunstanciada que
mencionará todos os perfis apresentados, eventuais observações dos interessados, e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da seleção.
Ar!. 55. O exame da documentação pela Comissão
Julgadora será dividido em duas fases:
I - eliminatória, referente aos documentos de habilitação;
II - c1assificatória, referente ao perfil profissional do
interessado.
§ I' O perfil profissional consiste em minuciosa exposição escrita pelo interessado a respeito de sua(s) especializaç'lo(ões), apresentação de currículo(s) profissional(is) pormenorizado(s), comprovação de experiência
anterior, mediante descrição de serviços similares já realizados e apresentação de atestados, declarações ou certidões fornecidas por órgãos da Administração Pública ou
entidades privad as, exposição sobre a abordagem técnica
e/ou metodologia que pretende utilizar, tipo de organizaçiio c método gerencial propostos para a execução dos
serviços, delimitação proposta em caráter preliminar
para o escopo dos serviços recursos logísticos e de suporte técnico com que conta o interessado, e outras informações cabíveis.
§ 2' O Edital especificará a forma de apresentação
do Perfil que deverá permitir análises comparativas entre
os participantes. através da atribuição de conceitos, notas ou pontos, com os respectivos coeficientes ou pesos, a
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pará metros técnicos significativos para os serviços a 'realizar.
§ 3' Os critérios dejulgamento e de aferição de graus
deverão ser explícitos no Edital.
Art. 56. Concluído o julgamento, a Comissão convocará o interessado classificado em primeiro lugar para
discutir o escopo do trabalho e, com base nesse, apresentar proposta de preços.
Ar!. 57. Recebida a proposta de preços, a Comissão
de Julgamento examinará c analisará os seus valores.
Ar!. 58. A proposta de preços deverá conter orçamentos analíticos ou demonstrativos de custos, pormenorizados, de forma a permitir sua aferição e aceitação
ou eventual dis·cussào.
Parágrafo único. É admitida a negociação visando
reduzir custos exageradamente elevados.
Ar!. 59. No caso de não ocorrer acordo, a seleção
será revogada e proceder-se-á a novo processo seletivo.
TITULO IX
Da Contratação
Art. 60. Os direitos e obrigações decorrentes de
Concurso, Seleção de Melhor Técnica de caráter amplo,
Seleção de Qualidade e Seleção por capacidade, constarão de contrato bilateral.
Art. 6 I. Os direitos e obrigações decorrentes da Seleção de Melhor Técnica de caráter restrito constarão da
carta-contrato.
Art. 62. Os instrumentos contratuais, conforme o
regime de execução, serão de empreitada por preço globalou preços unitários, administração contratada c mistos.
Art. 63. A minuta de contrato deverá constar do
Edital.
Art. 64. O instrumento contratual, fundamentado
nos fatos e relações jurídica, que lhe deram origem, estipulará, nas cláusulas essenciais, o seguinte:
1;- descrição sumária do objeto contratual e a natureza dos serviços;
I! - programa, recursos financeiros e empenho da
despesa;
III - os prazos de execução;
IV - os preços e as cláusulas de reajustamento, se
houver;

V - o valor do contrato;
VI - a garantia, quando exigida;
VI! - as penalidades;
VIII - sistemática de fiscalização e condições de
apresentação, acompanhamento e aprovação de trabalhos, .relatórios e faturas.
Ar!. 65. Serão partes integrantes dos instrumentos
contratuais, guardada a necessária conformidade entre
eles:
I - o Edital, a proposta c os documentos que os
acompanhares;
II - estudos, termos de referência, especificações, anteprojeto, projeto básico e/ou outros elementos cabíveis,
consoante a natureza dos serviços;
III - normas e disposições regulamentares da Administração.
Ar!. 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 67. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Pretende-se através deste projeto disciplinar a contratação de serviços técnico-profissionais especializados por
órgãos da Administração Direta e Autarquias; o assunto
desde há muito está a merecer regulamentação, uniformizando o entendimento administrativo, tanto quanto
no que diz respeito ã escolha quanto aos aspectos formais do procedimento.
Antes de mais nada o Projeto conceitua serviço técnico profissional delimitando a área de atuação da lei; em
seguida defi ne os processos seletivos, constantes de concurso, seleção de melhor técnica, seleção de qualidade e
seleção por capacidade, definindo cada uma das modalidades e estabelecendo princípios procedimentais que garantem lisura e igual oportunidade a todos os participantes do processo seletivo.
A fim de impedir a participação de elementos notoriamente desqualificados estabeleceu o projeto um sistema
de habilitação prévia, que sempre antecederá a abertura
das propostas.
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Pr'evê o Projeto ampla publicidade dos processos seletivos, a fim de propiciar a participação de todo os interessados. assegurando assim o princípio de igual oportunidade aos Administrados, um dos característicos normativos da moralidade administrativa. Por último trata
o Projeto da contartação estabelecendo os elementos que
devem constar do instrumento contratual.
Temos como de inteira oportunidade a apresentação
da proposta; sua aprovação irá suprir uma lacuna existente, complementando as diretrizes fixadas pelo
Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1966, motivo
pelo qual esperamos o amplo apoio dos nobres colegas.
de
de 1985. - IraSala das Sessões,
puan Costa Júnior.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI No 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa, e dá ontras providências.

TITULO XI
Das disposições referentes ao pessoal civil

CAPITULO IV

Do Assessoramento Snperlor da
Administração Civil
Ar!. 122. O Assessoramento Superior da Administração Civil compreenderá determinadas funções de assessoramento aos Ministros de Estado, definidas por Decreto e fixadas em número limitado para cada Ministério
civil, observadas as respectivas peculiaridades de organização e funcionamento.
§ I' As funções a que se refere este artigo, caracterizadas pelo alto nivel de especificidade, complexidade e
responsabilidade, serão objeto de rigorosa individualização, e a designação para o seu exercício somente poderá recair em pessoas de comprovada idoneidade, cujas
qualificações, capacidade e experiência específicas sejam
examinadas, aferidas e certificadas por órgão próprio na
forma definida em regulamento.
§ 2' O exercício das atividades de que trata este artigo revelará a forma de locação de serviço, regulada mediante contrato individual, em que se exigirá tempo integral e dedicação exclusiva, não se lhe aplicando o disposto no art. 35 do Decreto-lei n' 81, de 2 I de dezembro de
1966, na redação dada pelo ar!. lodo Decreto-lei n' 177,
de 16 de fevereiro de 1967.
§ 3' A prestação dos serviços a que alude este artigo
será retribuída segundo critério fixado em regulamento,
tendo em vista a avaliação de cada função em face das
respectivas especificações, e as condições vigentes no
mercado de trabalho.
Art. 123. O servidor público designado para as
funções de que trata o artigo anterior ficará afastado do
respectivo cargo ou emprego enquanto perdurar a prestação de serviços, deixando de receber o vencimento ou
salário correspondente ao cargo ou emprego público.
Parágrafo único. Poderá a designação para o exercício das funções referidas no artigo anterior recair em
ocupante de função de confiança ou cargo em comissão
diretamente subordinados ao Ministro de Estado, caso
em que deixará de receber, durante o período de prestação das funções de assessoramento superior, o vencimento ou gratificação do cargo em comissão ou função
de confiança.
Ar!. 124. O disposto no presente capítulo poderá ser
estendido, por Decreto, a funções da mesma natureza,
vinculadas aos órgãos integrantes da Presidência da República.
§ I' A seleção de pessoal técnico especializado estará a cargo do Centro de Aperfeiçoamento (art. 121), em
articulação com os Ministérios interessados.
§ 2' As admissões poderão ser realizadas para o desempenho das funções previstas em regulamento, o qual
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levará em conta a natureza da atividade e as peculiaridades dos serviços a atender e estabelecerá normas de cond uta baseada em ética profissional.
§ J" O regime salarial será estabelecido na regulamentação, em consonância com as funções a serem de·
sempenhadas.
§ 4' O funcionário público admitido em função técnica especializada, no regime da legislação trabalhista,
ficará afastado do cargo que ocupar, em caráter efetivo,
enquanto perdurar aquela situação temporária, só contando o tempo de serviço correspondente para fins de
promoção e aposentadoria.

TITULO XII
Das nonnas relativas a 6citações para
compras, obras, serviços e alienações
Ar!. 125. As licitações para compras, obras e serviços passam a reger-se na Administração Direta e nas
autarquias, pelas normas consubstanciadas neste Título
e disposições complementares aprovadas em Decreto.
Ar!. 126. As com pras, o bras e serviços efetuar-se-ão
com estrita observância do princípio da licitação.
§ I" A licitação só será dispensada nos casos previs.
tos nesta Lei.
§ 2" É dispensável a licitação:
a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem
ou calamidade pública;
b) quando sua realização comprometer a segurança
nacional, a juízo do Presidente da República;
c) quando não acudirem interessados à citaçào anterior, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
d) na aquisição de materiais, equipamentos ou gêne·
ros que só podem ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivos, bem como na
contrataçào de serviços com profissionais ou firmas de
notória especialização;
e) na aquisição de obras de arte e objetos históricos;
f) quando a operação envolver concessionário de
serviço público ou, exclusivamente pessoas de direito
público interno ou entidades sujeitas ao seu controle majoritário.
g) na aquisição ou arrendamento de imóveis destinados ao Serviço Público;
h) nos casos de emergência, caracterizada a urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens
ou equipamentos;
i) nas compras ou execução de obras e serviços de
pequeno vulto, entendidos como talos que envolverem
importância inferior a cinco vezes, no caso de compras, e
serviços, e a cinqUenta vezes, no caso de obras, o valor
do maior salário mínimo mensal.
§ 3" A utilização da faculdade contida na alínea h do
parágrafo anterior deverá ser imediatamente objeto de
justificação perante a autoridade superior, que julgará
do acerto da medida e, se for o caso, promoverá a responsabilidade do funcionário.
Art. 127. São modalidades de licitação:
I - A concorrência;
II - A tomada de preços;
11I- O convite.
§ l' Concorrência é a modalidade de licitação a que
deve recorrer a Administração nos casos de compras,
obras ou serviços de vulto, em que se admite a participação de qualquer licitante através de convocação da
maior amplitude.
§ 2' Nas concorrências, haverá obrigatoriamente
uma fase inicial de habilitação preliminar destinada a
comprovar a plena qualificação dos interessados para
realização do fornecimento ou execução da obra ou ser·
viço programados.
§ 39 Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados previamente registrados, observada a
necessária habilitação.
§ 4' Convite é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação, em
número mínimo de três, escolhidos pela unidade administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito
com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
§ 59 Quando se tratar de compras ou serviços, cabe
realizar concorrência se o seu vulto for igual ou superior
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a dez mil vezes o valor do maior salário mínimo mensal:
tornada de preços, se inferior àquele valor c igualou superior a cem vezes o valor do maior,salário mínimo mensal, e convite, se inferior a cem vezes o valor do maior salário mínimo. observado o disposto na alínea i do § 2' do
art. 126.
§ 6" Quando se tratar de obras, caberá realizar concorrência se o seu vulto for igualou superior a quinze mil
vezes o valor do maior salário mínimo mensal, tomada
de preços, se inferior àquele valor e igualou superior a
quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo mensal: convite, se inferior a quinhentas vezes o valor do sa·
lário mínimo mensal. observado o disposto na alínea i do
§ 2' do art. 126.
§ 7' Nos casos em que couber tomada de preços, a
autoridade administrativa poderá preferir a concorrên·
cia, sempre que julgar conveniente.

Art. 143. As disposições deste Título aplicam-se, no
que souber, às alienações, admitindo-se o leilão, neste
caso, entre as modalidades de licitação.

PROJETO DE LEI
N9 6.464, de 1985
(Do Sr. Marcondes Pereira)
Dispõe sobre a aplicação de dispositivo da Lei n'
6,880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o
Estatuto dos Militares.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Se·
gurança Nacional c de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A norma contida no item III do art. 50 da
Lei n' 6.880 de 9 de dezembro de 1980, é aplicável aos
que foram anteriormente transferidos para a reserva re·
m uncrada, ex offieio, por terem atingido a idade-limite
de permanéncia em atividade no posto ou na graduação,
ou ter sido abrangido pela quota compulsória.
Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto tem corno objetivo acolher justa
reivindicação que me foi formulada por um dedicado
Oficial da nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, hojena
inatividade, e cujos termos são basicamente os seguintes:
"Fui transferido ex offieio para a reserva remunerada
de acordo com a letra b do art. 12, letra a do art. 14 e inciso I do art. 15 da Lei n" 4.902 de 16 de dezembro de
1965 e ainda, conforme xerox anexa, transferido para a
reserva com os proventos proporcionais ao Posto, de
acordo com o Decreto-lei n' 728 de 4 de agosto de 1969,
visto ter atingido a idade limite de permanência do serviço ativo.
De acordo com esta Lei, tive meus proventos reduzidos a quase 1/6 do vencimento do militar na ativa e que
atualmente gira em Cr$ 1.000.000.
Com a aprovação da Lei n' 6.880, de9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, toda a
situação acima foi modificada, por exemplo:
O art. 50, inciso IH dispõe que o militar ao ser transferido ex officio para a reserva remunerada, por ter sido
atingido a idade-limite de permanência no serviço ativo
ou ter sido abrangido pela quota compulsória tem sua
remuneração calculada com base no soldo integral a que
pertence.
Como, de acordo com o art. 157 da Lei n' 6.880 não
houve efeito retroativo, continuam todos os militares da
reserva, enquadrados em leis anteriores, numa situação
de marginalização e tendo seus proventos glosados, de
forma contínua e persistente."
Desse modo o projeto tem como finalidade eliminar
indcfensável discriminação que não deve nem pode prevalecer, estalecendo, no caso, a igualdade de todos perante a lei, conforme mandamento constitucional expresso.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1985. - Marcondes Pereira.
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LEGISLAÇJO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇJO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 6.880,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
ESTATUTO DOS MILITARES
TITULO I
Generalidades
CAPITULO I
Disposições Preliminares
ArU' O presente Estatuto regula a situação, obrigações deveres, direitos e prerrogativas dos membros das
Forças Armadas.
Art. 2" As Forças Armadas, essenciais à execução
da política de segurança nacional, são constituídas pela
Marinha. pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinamse a defender a Pâtria e a garantir os poderes constituídos. a lei e a ordem. São instituições nacionais, perma·
nen tes c regulares, organizadas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República e dentro dos limites da lei.

TITULO III
Dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares
CAPITULO I
Dos Direitos
SEÇÀO I
Emuueração
Art. 50. São direitos dos militares:
I - a garantia da patente em toda a sua plenitude,
com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes.
quando oficial, nos termos da Constituição;
11 - a percepção de remuneração correspondente ao
grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de
30 (trinta) anos de serviço;
111- a remuneração calculada com base no soldo integrai do posto ou graduação quando, não contando 30
(trinta) anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada, ex omeio, por ter atingido a idade·limite de
permanência em atividade no posto ou na graduação, ou
ter sido abrangido pela quota compulsória; c
IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas:
a) a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais
anos de tempo de efetivo serviço;
b) o uso das designações hierárquicas;
c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à
graduação;
d) a percepção de remuneração;
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevensão, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais
atos médicos e paramédicos necessários;
f) o funeral para si, e seus dependentes, constituindose no conjunto de medidas tornadas pelo Estado, quando
solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno;
g) a alimentação, assim entendida como as refeições
fornecidas aos militares em atividade;
h) o fardamento, constituindo·sc no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama, fornecido ao militar na ativa de graduação inferior a Terceiro-Sargento
e, em casos especiais, a outros militares;
i) a moradia para o militar em atividade, compreen·
dendo:
I) alojamento em organização militar, quando aquar·
telado ou embarcado; e
2) habitação para si e seus dependentes; em imóvel
sob a responsabilidade da União, de acordo com a dis·
ponibilidade existente;
j) o transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao militar para seu deslocamcnto por intcresse do
serviço; quando o deslocamento implicar em mudança
de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas
bagagens, de residência a residência;
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I) a constituição de pensão militar;
OI) a promoção;
n) a transferência a pedido para a reserva remunerada;
o) as férias, os afastamentos temporários do serviço e
as licenças;
p) a demissão e o licenciamento voluntários;
q) o porte de arma quando oficial em serviço ativo ou
em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação
mental ou condenação por crimes contra a segurança do
Estado ou por atividades que desaconselhem aquele porte'
'r) o porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pela respectiva Força Armada; c
s) outros direitos previstos em leis específicas.
§ I' A percepção da remuneração corrrespondente
ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, a
que se refere o item 11 deste artigo, obedecerá às seguintes condições:
a) o oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, após o ingresso na inatividade, terá seus proventos
calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato, se em sua Força existir, em tempo de paz, posto
superior ao seu, mesmo que de outro Corpo, Quadro,
Arma ou Serviço; se ocupante do último posto da hierarquia militar de sua Força, em tempo de paz, o oficial terá
os proventos calculados tomando-se por base o soldo do
seu próprio posto, acrescido de percentual fixado em legislação específica;
b) os subtenentes e suboficiais, quando transferidos
para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o
soldo correspondente ao posto de segundo-tenente, desde que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço; e serem transferidas para a inatividade, terão os proventos
calculados sobre o soldo correspondente à graduação
imediatamente superior.
§. 2' Sao considerados dependentes do militar;
I - a esposa;
11 - o filho menor de 21 anos ou inválido ou interdito'
'11I - a filha solteria, desde que não receba remuneração;
IV - ao filho estudante, menor de 24 anos, desde que
não receba remuneração;
V - a mãe viúva, desde que não receba rem uneração;
VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens 11, III e IV;
VII - a viúva do militar, enquanto permanecer neste
estado, e os demais dependentes mencionados nos itens
11, m, IV e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a
responsabilidade da viúva;
VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia
estabelecida por sentença transitada em julgado, cnquanto não contrair novo matrimônio.
§ 3' São, ainda, considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua dependência econômica,
sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados
na organização militar competente:
a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que
não recebam remuneração;
b) a mãe solteria, a madrasta viúva, a sogra viúva ou
solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que, em qualquer dessas situações, não recebam rem uneração;
c) os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e
respectivos cónjuges, estes desde que não recebam remuneração;
d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo
cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração;
e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores
ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;
f) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam rem uneração;
g) o neto, órfão, menor inválido ou interdito;
h) a pessoa que viva, no mínimo há cinco anos, sob a
sua exclusiva dcpendência econômica, comprovada mediante justificação judicial;
i) a companheira, desde que viva em sua companhia
há mais de cinco anos, comprovada por justificação judicial; e
j) o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização judicial.
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§ 4' Para efeito do disposto nos §§ 2' e 3' deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda
quc recebidos dos cofrcs públicos, ou a remuneração
que, mesmo resultante de rclação dc trabalho, não enseje
ao dependente do militar qualquer direito 11 assistência
previdenciária oficial.
Ar!. 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de
superior hierárquico poderá recorrcr ou interpor pedido
de reconsideração, queixa ou representação, segundo rcgulamentaçào específica de cada Força Armada.
§ l' O direito de recorrer na esfera administrativa
prescreverá:
a) cm 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato quc decorra
de inclusão em quota compulsória ou de composição de
Quadro de Acesso; e
b) em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos.
§ 2' O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente,
§ 3' O militar só poderá recorrer ao Judiciário após
esgotados todos os recursos administrativos e deverá
participar esta iniciativa, antecipadamente, à autoridadc
à qual estiver subordinado.

LEI N' 4.002,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1965
Dispõe sobre a inatividade dos militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu
sanciono a seguinte Lei:
TITULO I
Disposições Gerais
Ar!. 19 A presente Lei define e regula a situação de
inatividade dos militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
Parágrafo único. Inatividade, para os efeitos desta
Lei, é o estado ou a situação do militar afastado temporúria ou definitivamente do serviço das respectivas
Forças.
Art. 2' Passam os militares 11 situação de inatividade
mediante:
a) agregação;
b) transferência para a reserva;
c) reforma;
d) desincorporação, licenciamento e expulsão;
e) demissão a pcdido.
Ar!. 3' A situação dc inatividadc ou a rcvcrsão ao
serviço ativo será declarada:
a) para os olíciais, por decreto;
b) para as praças, nos casos previstos nas letras a, b e
c do artigo anterior, mediante portaria; nos casos da letra d do mesmo artigo, de acordo com a legislação em vigor.
Ar!. 4' Para fins desta Lci, o Aspirante-a-Oficial c o
Guarda-Marinha ficam equiparados a 29-Tenente.
TITULO II
Da Situação de Inatividade
CAPITULO I
Da Agregação
Ar!. 5' Agregado é a situação do militar;
a) afastado temporariamente do scrviço ativo;
b) em exercício de cargo militar não previsto nos quadros de efetivos de sua Força;
c) excedente em seu quadro por haver sido promovido indevidamente, ou por outro motivo,
Ar!. 6' O militar agregado fica sujeito às obrigações
disciplinares concernentes às suas relações com outros
militares e autoridades civis, salvo quando no exercício
de cargo civil que lhe dê precedência funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos.
Parágrafo único. O militar agregado por exceder no
respectivo quadro permanecerá no desempenho de suas
funções normais,
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CAPITULO II
Da Transferência para a Reserva
Ar!. 12. O militar passa para a Reserva;
a) a pedido;
b) ex officio.
Ar!. 13. A transferência para a Reserva, a pedido,
poderá ser concedida:
a) ao militar da ativa que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço;
b) ao militar reformado por incapacidade física que
for julgado apto em inspeção de saúde, desde que não
haja atingido a idade-limite de permanência na Reserva;
c) ao oficial da ativa quc, contando mais de 20 (vinte)
anos de efetivo serviço, requerer a sua inclusão na cota
compulsória fixada para seu posto nos termos desta Lei.
Parágrafo único. No caso de o militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6
(seis) meses, por conta do Estado, no estrangeiro, e não
haja decorrido 3 (três) anos de scu término, a transferência para a Reserva só será concedida mediantc indenização de todas as despesas correspondentes à realização
do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de
vencimentos.

Ar!. 14. Será transferido e" officio para a Reserva:
a) o militar que haja atingido a idade-limite para a
permanência no serviço ativo;
b) o militar investido em função civil dc provimento
efetivo;
c) O militar que passar afastado da atividade militar,
no desempenho de cargo público civil temporário, não
eletivo, por prazo superior ao que estabelece a Constituiçào Federal;
d) o oficial que, de acordo com a correspondente lei
de promoções, for considerado "não habilitado para o
acesso" em caráter definitivo;
e) o oficial abrangido pela cota compulsória de que
trata a prcsente Lei;
f) o Oficial-General que complete 4 (quatro) anos no
último posto da hierarquia de paz da respectiva Força e
haja atingido a idade-limite de permanência no serviço
ativo do posto imediatamente abaixo;
g) o oficial que completar os seguintes tempos de serviço como Olicial-General:
I) nos Quadros ou Corpos que possuírem até o posto
de General-de-Exército ou equivalente, 13 (trezc) anos:
Ar!. 15. A idade-limite a que se referc a alínea a do
artigo 14 é a seguinte:
I - no Exército, na Marin ha, e na Aeronáutica, para
os oficiais das Armas e Serviços não incluídos no inciso
11:
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II - na Aeronáutica, para os oficiais dos Quadros de
Oficiais Especialistas, de Infantaria de Guarda e do Quadro dc Oficiais do Quadro dc Administração (QO
Adm.); no Exército, para os Oficiais do Quadro Auxiliar
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de Oficiais (QAO) (em extinção), do Quadro de Oficiais
de Administração (QOA) e do Quadro de Oficiais Especialistas (QOE); e na Marinha, para os Oficiais do Qua·
dro de Oficiais Auxiliares da Marinha (QOAM), do
Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros
Navais (QOACFN), do Quadro de Músicos Fuzileiros
Navais, do Quadro de Práticos da Armada e do Quadro
de Práticos (em extinção):
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PROJETO DE LEI
N9 6.467, de 1985
(Do Sr. Stélio Dias)
Faculta aos Estados a instituição de concurso de
prognósticos sobre o resultado de sorteios de números
-

LOTOESTADO.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Turismo e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. II' São os Estados aotorizados a instituir a LOTOESTADO, consistente em concurso de progaósticos
sobre o resultado do sorteio de números.
Art. 2' Os sortcios serão realizados em datas prefixadas, que nunca coincidam com os promovidos pela
Loteria Federal, em concurso de prognóstico similar, e
os prêmios serão distribuídos mediante rateio.
Art. 3' O resultado líquido da LOTOESTADO, obtido depois de deduzidas do valor global das apostas,
computadas as despesas de custeio c de manutenção do
serviço, o valor dos prêmios e a quota de Previdência Social de 5% (cinco por cento), incidente sobre a receita
bruta de cada sorteio, destinar-se-á a aplicações nos
campos da educação, da saúde pública. da assistência ao
menor carente e de saneamento básico.
Ar!. 4" O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Ar!. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
As loterias administradas pela Caixa Económica Federal, dentre elas a Loto, propiciam substancial arrecadação e, irrecusavelmente, prejudicam os Estados e Municípios. eis que importâncias de vulto, que deveriam
configurar receita estadual ou municipal. são desviadas
para a Loteria Federal, Loteria Esportiva e Loto.
Não bastasse isso e a Caixa Econômica Federal acaba
de instituir a Loto bissemanal, o que implicará em apreciável aumento de renda dessa modalidade de loteria,
com dois sorteios por semana.
Ora, achamos profundamente injusta essa situação.
pois 'os Estados ficam literalmente marginalizados das
bencsses cnsejadas pela Loto. agora bissemanal.
Tem os para nós que muito mais justo será facultar-se
lls Unidades Federadas a criação da LOTOESTADO, oU
seja, de uma modalidade de loteria que implique em concurso de prognósticos sobre o resultado do sorteio de números.
Essa Loto estad ual deverá, sempre, fixar datas para os
sorteios que não coincidam com a Loto Federal, para
que uma não prejudique a outra.
Do resultado líquido da LOTOESTADO, obtido depois de ded uzidas do valor global das apostas computadas, as despesas de custeio e de manutenção do serviço, o
valor dos prêmios e a quota de previdência social de cinco por cento, incidente sobre a receita bruta de cada sorteio, serão fcitas aplicações nas áreas da educação, saúde
pública, assistência ao menor carente e saneamento básico.
A medida. temos plena convicção. muito beneficiará a
população dos Estados, e inspirou-se em sugestão que
nos foi formulada pelo jornalista José Carlos Monjardim
Cavalcanti, de Vitória, Espírito Santo.
. - Stélio Dias.
Sala das Sessões,

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 1.285.
DE 6 DE SETEMBRO DE 1973
Altera texto do Deereto-Iei n' 717, de 30 de julho
de 1969, e dá outras providências.
Ar!. t" A Taxa de Exploração de Loterias, a que se
refere o artigo 13, do Decreto-lei n' 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, alterada pelo artigo 14, § 3', do Decreto-lei
n' 34, de 18 de novembro de 1966 e artigo 4' do Decretolei n' 717. de 30 de julho de 1969. passa a ser devida
sobre o valor dos bilhetes efetivamente vendidos, em
cada emissão.
i"drágrafo único. Nenhuma extração de loteria estadual será permitida sem que, até a véspera da data designada para o sorteio, se efetue o pagamento da taxa a que
se refere este artigo, correspondente à extração imediatamente anterior.
Ar!. 2' A cota de previdência a que se refere o art. 4'
do Decreto-lei n' 204, de 27 de fevereiro de 1967, alterada pelo art. I' do Decreto-lei n' 717, de 30 dejulho de
1969, passa a ser devida sobre o valor dos bilhetes efetivamente vendidos, em cada emissão.
Art. 3' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO-LEI N' 6.259,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944
Dispõe sobre o serviço de loterias, e dá lllItras providências.
Ar!. l' O Serviço de loteria federal ou estadual,
executar-se-á, em todo o território do País, de acordo
com as disposições do presente Decreto-lei.
Ar!. 2' Os Governos da União e dos Estados poderão atribuir a exploração do serviço de loteria a conces·
sionários de comprovada idoneidade moral c financeira.
§ l' A loteria federal terá livre circulação em todo o
território do Pais, enquanto que as loterias estaduais ficarão adstritas aos limites do Estado respectivo.
§ 2" A circulação da loteria federal não poderá ser
obstada ou embaraçada por quaisquer autoridades estaduais ou municipais.
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Art. 3' A concessão ou exploração lotêrica, como
derrogação das normas do Direito Penal, que proibem o
jogo de azar, emanará sempre da União. por' autorização
direta quanto à loteria federal ou mediante decreto de ratificação às loterias estaduais.
Parágrafo único. O Governo Federal decretará a nulidade de loteria ratificada. no caso de transgressão de
qualquer das suas cláusulas.

Dos Bilhetes e dos Prêmios
Ar!. 23. O bilhete de loteria, documento pelo qual
alguém se habilita ao sorteio, é considerado, para todos
os efeitos, título ao portador.

Art. 32.

Os canhotos grampeados em maços de cem

(100) serão ru bricados na primeira e última folha pelo

fiscal geral de loterias, ou pessoa por ele designada, e ficarão guardados em cofre de segurança pelo concessionário.

O SR, PRESIDENTE (José Frejat) - Está finda a leitura do expediente.
IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tem a palavra o Sr. Hermes Zanetti
O SR. HERMES ZANETII (PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, após
sessenta dias de greve, os professores públicos estaduais
do Rio Grande do Sul, dentre outras destacadas conquistas. obtiveram o direito à eleição dos diretores de es·
colas, aliás conquista já obtida em 1980, por ocasião de
outra greve, mas que o Governo do Estado até agora se
negava a cumprir, embora tivessé assinado acordo neste
sentido.
Co nq uistad o agora o direito de eleger os diretores de
escola - embora ainda em lista tríplice e não em eleições
diretas, como queríamos - estamos vivendo o período
pré-eleitoral, já que as eleições deverão ocorrer até o final do presente ano letivo.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, estando neste final de
semana em Porto Alegre e em alguns Municípios do interior do Estado, percebemos que há um profundo conflito
dentro das escolas e nas comunidades. pois muitos dos
diretores de escolas estão apegados aos mandatos que
detêm, procurando, através deleiJ, exercitar domínio
sobre a comunidade escolar.
Descobrimos, em razão disto, o quanto era verdadeira
a afirmação que sempre faziam os: o poder dominante ti·
n ha nas escolas um dos seus instrumentos de dominação
ideológica e de manutenção do status quo. Na verdade, o
Governo do Estado. ao conceder tal reivindicação, quer
apenas legitimar seus diretores no cargo, agora com
mandato conseguido por meio de eleições.
O Governo do Estado descobriu que. dando-nos agora o direito de eleger os diretores de escolas e havendo
eleições no próximo ano, esta seria uma forma de assegurar aos seus agentes um mandato até 1988, do que discordamos radicalmente.
Sr. Presidente, na verdade. está havendo pressão e terrorismo psicológico. através de remanejamentos, de remoções, de transferências. de intimidação sobre todos os
professores, estudantes, pais c toda a com unidade escolar. que quer movimentar-se para garantir que a eleição
dos diretores das escolas seja a oportunidade de discussão de uma nova proposta para a educação do Rio
Grande do Sul, com o engajamento da comunidade, não
mais para manter a escola financeiramente, mas para,
junto com os professores, junto com os estudantes, junto
com a direção da escola, efetivamente garantir um processo de educação comprometido com as transformações
sociais, com os interesses do povo e com a realidade da
comunidade onde a escola está inserida.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados. aqui estamos para denunciar esta atitude, que nos parece não ser
aleatória. à medida em que a detectamos, em diferentes
pontos do Estado - e especialmente na Escola Estadual
do Rio de Janeiro, na cidade de Porto Alegre, onde os
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professores estào organizados no movimento denominado MUP - que os docentes estào sendo objeto de pressão, de repressão e de intimidação ao se mobilizarem
para garantir o direito à livre eleição para a direção das
escolas.
Por outro lado, também entendemos ser importante
que os diretores de escola que agora querem disputar a
eleição, afastem-se do cargo, a fim de evitar que o poder
em suas mãos seja utilizado como instrumento de repressão sobre a comunidade escolar. Assim, defendemos a
idéia de que os diretores devem desincompatibilizar-se
da função que exercem, se desejarem disputá-Ia no processo eleitoral.
Para encerrar, Sr. Presidente c Srs. Deputados, quero
dizer que há expectativa de que o processo de eleição de
diretores de escolas no Rio Grande do Sul seja uma
oportunidade efetiva de mudança da proposta de educação. Para isso, os movimentos que se estão formando
para lançamento de candidatos precisam ter propostas
efetivas. É necessário que a comunidade, os estudantes,
os pais, os professores e os funcionários participem desse
processo, para que da discussão surja uma nova escola,
um novo compromisso, compromisso com a democracia
e com a escola, que deve estar comprometida com a comunidade e com os interesses maiores do povo brasileiro.

o

SR. DARCY PASSOS (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, Dia do Vereador, saúdo-os a todos, de todos os partidos: fraternalmente, aos meus companheiros do PMDB;
politicamente, a todos.
Saúdo-os na legitimidade dos seus mandatos. Mesmo
durante o regime autoritário, a sua conquista foi menos
afetada pelos casuísmos eleitorais: afinal, só nas eleições
de 1982 houve a vinculação total dos votos do eleitorado. No vintênio de autoritarismo, seus mandatos foram
legítimos na origem, conferidos que foram e são pelo
voto direto da cidadania. Em geral, seu exercício também é legitimo, porque, no seu dia-a-dia, defrontam-se,
literalmente, a cada passo, com o seu eleitorado e com os
seus concidadãos, a cobrar-lhes os compromissos de
campanha ou a estimulá-los a uma ainda maior representa tivi dade.
Não exercem os seus mandatos sem diliculdades. A inviolabilidade, tema difícil de Direito Público, não lhes
está assegurada. As prerrogativas do Legislativo Municipal, como, aliás, as de todos os Legislativos, foram cerceadas e ainda assim se encontram. Sua remuneração,
em muitos casos, fica aquém do razoável, atrelada que
estil, embora já tramite pelo Congresso Nacional propostas de emenda constitucional que libere sua remuneração dos vínculos que hoje tem, permitindo-lhes fixá-los
e responder, por essa fixação, tão-somente perante o seu
eleitorado.
Entretanto, é no campo da competência municipal que
se colocam as demandas decorrentes das necessidades
mais vitais e imediatas da população: saneamento básico, melhoramentos urbanos, transporte, abastecimento,
uso e ocupação do solo, poluição ambiental. Digo intencionalmente no campo, c não no nível da sua competência, porque a idéia de nível daria a entender uma inexistente hierarquia. Por outro lado, falo em necessidades
mais vitais e mais imediatas, porque há outras, não menos importantes, que apenas não se apercebem tão vitais,
nem tão imediatamente: a dívida externa, a dívida interna, a in Ilação, a política de emprego e a política salarial.
Mais ainda. Quando a Nação enfrenta o processo
co'nstituinte, em que deverá debater os temas legítimos
dos interesses de cada grupo social, organizar as forças
da sociedade, adquirir força política para eleger uma Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, maior
ainda é a tarefa que incumbe a todos os vereadores do
Brasil. Desde logo, no exercício do seu mandatol transformando cada Cámara Municipal num fom de dehates
constituintes, convidando todos os setores da população
a dizerem dos seus interesses na conformação que deva
assumir O Estado para poder ser a organização política
de toda a Nação. Mas, ainda mais do que isso, lídcres escolhidos pelos seus concidadãos, pelas vilas e bairros de
suas cidades, a eles cabe também, no exercício dessa liderança, organizar o povo, nos lugares de trabalho ou de
residência, para lá também serem debatidos os grandes
temas de interesse constitucional.
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Por tudo que já fizeram - e as ülmaras desempenharam papel relevante na História do Brasil! -, pelo que
estão I'azendo, superando tantas dificuldades, e por aquilo que devem ainda vir a fazer, são credores desta saudação, e eu, fazendo-a, apenas liquido parte do débito
social de que são titulares.
O SR. DILSON FANCHIN (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumpre-me registrar, com satisfação máxima, o grato momento que vivem as comunidades produtoras do
Estado do Paraná ao tomarem conhecimento da favorável dccisão baixada pelo Banco do Brasil no sentido de
que permaneçam nas respectivas regiões os recursos da
linha de crédito AFERSUL, cujos contratos encontramse em fase de amortização.
Trata-se, de forma inequívoca, de um gesto da mais
elevada expressão, cujo aleance não se esgota, pura e
simplesmente, no caráter da resolução administrativa em
causa. Temos todos a dcvida consciência da impressionante extensão das repercussões a serem geradas, no âmbito econêmico e social, a partir da possibilidade da reaplicação do AFERSUL naquelas regiões.
Ao atender ãs reiteradas reivindicações formuladas
pelas e1asses produtoras paranaenses, a que firmemente
se associaram as lideranças representativas das comunidades atingidas pelas enchentes de 1983 e 1944, o Banco
do Brasil, através das Diretorias de Crédito Rural e de
Crédito Comercial e Industrial, oferece ao País relevante
demonstração da alta sensibilidade e do autêntico espírito público que governam a condução das atividades gerenciais voltadas para o setor de crédito à produção.
Em mensagem-telex, de 17 de setem bro último, gentilmente enviada pelo Diretor de Crédito Comercial e Industrial, Sr. Mário Petrelli, reconhece aquela Diretoria
que a "decisão vem beneficiar grande número de empresas, notadamente micro, pequenas e médias, que tiveram
suas atividades prejudicadas pelos fenômenos climáticos
dos últimos anos". Acrescenta que as parcelas a serem
pagas pelos beneficiários serão incorporadas ao limite
operacional da carteira de crédito comercial e industrial"
das agências do Banco do Brasil.
Manifesto, de igual forma, amplo agradccimento ao
Diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil, Sr. Sebastião Rodrigues de Souza Júnior, a quem devemos o bem
sucedido desfecho da proposição a que dedicou todo interesse e empenho, fazendo-se porta-voz das aflições e
anseios insistentemente apresentados pelas com unidades
sacrificadas em seus investimentos e em suas esperanças
de sobrevivência após o sinistro das enchcntes.
Convencido da grandeza do ato que identificamos
profundamente inspirado no apurado sentimento dejustiça e na crença do fundamental papel que aquelas empresas representam para a normalidade da ação comunitária. reafirmo, desta tribuna, a expressào do incontido
orgulho de podcr, hojc, assentar nos Anais desta Casa a
certeza de que o Banco do Brasil, além de fortalecer sua
destacada posição junto às comunidades a que serve, dános consistente prova do quanto é capaz a força da convergência de vontades dirigidas para o ideal maior do desenvolvimento nacional.
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hoje continuam descmpregados. mas desencantados.
Frisou ainda que a máquina governamental se fechou e
age como no passado,
Na opinião do Professor Munhoz, o País está vivendo
um terceiro momento em relação à administração federal, que é de desencanto. Vinte anos se passaram e podemos chegar ao quarto momento, que é de repulsa e revolta.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este quarto momento,
ao contrário do Professor Munhoz, acreditamos que não
scrú de trevas. completando o "ciclo da maldição", mas
de emancipação do povo brasileiro das velhas e carcomidas elites, completando o ciclo da libertação!
Que ninguém tenha dúvida de que, a continuar a atual
política econõmica, submetendo nossa população à miséria, à fome e ã humilhação da perda da soberania nncional, o povo brasileiro dará um basta!
Srs. Presidente e Srs. Deputados, a próposito, gostaríamás de trazer ao debate desta Casa a proposta formulada pelo Professor e Jurista Dalmo de Abreu Dallari, na abertura do Congresso dos Economistas, de que o
Congresso Nacional notifique os nossos credores externos que vai suspender o pagamento da dívida até o Poder Judiciário decidir sobre a sua legalidade, no todo ou
em parte.
Chamo a atenção de meus nobres pares para esta proposta. Neste momento em que somos tão criticados, a única forma de recuperarmos a dignidade do Congresso
Nacional é exercendo as atribuições que nos são conferidas pela Constituição. E ela determina, em seu art. 44,
inciso I: "É da competência exclusiva do Congresso Nacional: rcsolver dcfinitivamente sobre os tratados, convenções e atos internacionais celebrados pelo Presidente
da República".
As dívidas contraídas pelo Executivo sem a aprovação
do Congresso Nacional são inconstitucionais e ilegais. e
cabe a nós lev'lntarmos esta bandeira, que é também o
caminho para a reconquista do respcito c da soberania
do Poder Legislativo.

U

O DR, JACQUES D'ORNELLAS (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na abertura do VI Congresso Brasileiro dos Economistas\ ontem, no Centro de Convenções de Brasília,
[) Prol'essor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de
Brasília, formulou uma das críticas mais contundentes
ao Governo, acusando-o de estimular a cspeculaçào.
Munhoz salientou que a chamada "Nova República" é
devedora da Nação, pois já se passaram seis meses e ela
se mostra amarrada, manietada, e só existem recursos
para cobrir a especulação financeira, como jamais se viu
neste País, Munhoz foi interrompido por palmas quando
argumentou. que não se pode aceitar a atual política econômica, fundada em discursos voltados para a Avenida
Paulista. afirmando que nossa atenção tem que estar voltada para a Vila Maria.
Depois de assinalar que os brasileiros ficaram décadas
à cspera de um País diferente, Munhoz - que chegou a
intcgrar, num primeiro momento, a Comissào para Açào
do Governo Tancredo Neves - Copag - afirmou que
mílhões de desempregados, que estavam esperançosos,

O SR, .JOÃO PAGANELLA (PDS - Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Estado de Santa Catarina vive momentos de angústia e
intranq üilidade, em razão do verdadeiro abandono que
vem sendo vítima por parte do novo Governo da Repúhlica.
O exame da proposta tle orçamento pam 1986. revela
que o DNER retirou das suas prioridades a construção
da BR-282, trecho Lages/Florianópolis. ora em adiantada fase de execução. O orçamento corrente dotou a obra
de 80 hilhões de cruzeiros; todavia, se não forem alocados recursos para o seu prosseguimento, os catarinenses
correm o sério risco de ver interrompida essa ohra de vital importância para todo o Estado.
O novo Governo paralisou totalmente as obras de implantnçiío da BR-163, trecho S,10 Miguel D'Oeste/Dionísio Cerqueira. obrigando o Estado a assumir a sua
pavimentaçào. O mesmo destino tem a BR-470, trecho
Blumenau-Navegantcs. de vital imporlãncia para a
economia do próspero vale do Itajaí.
Da mesma forma, o Governo catarinense não consegue os recursos neccsstírios ao prosseguimento da terceira ponte, ligando o continente à Ilha de Santa Catarina.
intcgrante do traçado da BR-282.
Existe uma vaga promessa de implantação da BR-158,
trecho Maravilha/Campo Erê. mas, a exemplo das demais, a proposta orçamentúria também não contempla
esta obra, qoe. ntruvés de poucos quilômetros, tem o
condão de ligar os sistemas viários do norte-riograndense com o sudoeste do Pnraná, rigorosamente estrangulados em razào da ausénciu desse segmento.
As propostas de financiamento do Governo catarinense estão engavetadas, impossibilitando assim que ele próprio realize obras que são de competência da União.
O Decrcto n' 8~.206, de 2~-9-80, decretou a Regiiio
Sul de Santa Catarina como a 14' área critica do País.
para os efeitos de controle da poluição e conservação da
qualidade ambicntal. Um protocolo firmado em 10-128.1, preconizou um Plano do Trabalho para o Controlc
na Regiiio Carhonífern de Santn Catarina, com a participaçüo do MINTER/SUDESUL/SEMA/ONOS/PLANASA e do Governo do Estado. Em 5-2-84, foi devidamente instalada a Comissão encarregada, que promoveu
levantamento e análise das prioridades, definindo o programa de trabalho.
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Apesar disso, o projeto foi completamente esquecido
pelo Governo Federal.
Convém lembrar, a propósito, que estamos caminhan·
do para a degradação total dos recursos hídricos do sul
do Estado, prevendo-se até que para o ano 2000 os rios
da regiào estarào totalmente poluídos. É tão grave essa
situaçào, que a produçào de pescado nas lagoas Santo
Antônio, Imaruí e Mirim reduziu de 7.646 Toneladas,
em 1976, para apenas 1.562, em 82, e o pescador de camarões, que em 1976 capturava a média de 15 Kg/dia,
em 198 I obtinha a média irrisória de apenas 4,2 Kg/dia.
O Ministério da Educação, em que pese a destacada
atuação do Ministro Marco Maciel, não deu até aqui nenhuma atenção aos reclamos das 18 Fundações Educacionais do Estado, que abrigam 25.000 estudantes, em
106 cursos mantidos no Estado. No passado, eles sempre
receberam o indispensável apoio do Governo da União.
Na tão decantada prioridade social, a Fundação Catarinense do Bem-Estar do Menor recebe hoje apenas Cr$
J.500/dia por criança carente, enquanto o rico e poderoso Paràná recebe 6 vezes mais, ou seja, Cr$ 9.0oo/dia por
criança. Existem municípios, como o de Descanso, no
extremo oeste do Estado, que desde março até agora recebeu merenda escolar apenas para uma semana!
Verifico que no vital setor de armazenagem, foi cancelado o projeto de construção de silos e armazéns em
Joaçaba e Herval D'Oeste, e o Estado não foi contemplado com um único armazém para a maçã, apesar de ser
o primeiro produtor nacional e vir contribuindo decisivamente para o nosso definitivo auto-abastecimento. O
País vai importar batata semente, mas no ano passado
elas apodreceram em São Joaquim por falta de armazenagem adequada!
Enquanto áreas e segmentos da maior significação
econômica e social para o Estado e para o País são esquecidos, rclegados ou abandonados em meu Estado, verifico com tristeza que a proposta de orçamento para
1986 contempla as Forças Armadas com 45 trilhões de
Cruzeiros e a agricultura com apenas 8.8 trilhões, ou seja,
aquelas, com cinco vezes mais, ao passo que o orçamento corrente, proposto pelo chamado governo militar autoritário, atribuiu 6.9 trilhões às Forças Armadas e 1.7 à
agricultura, ou seja, quatro vezes menos.
Nesse caminho, sinceramente, não consigo vislumbrar

como o atual Governo, que sediz voltado para a área social, possa cumprir essa diretriz que todos nós aplaudimos e desejamos ardentemente realizar em favor do
povo brasileiro. É urgente, pois, que se compatibilize o
discurso com a prática, sob pena de assistirmos ao quejá
se está esboçando: o desalento e a desesperança que a sociedade já começa manifestar em quase todos os seus
segmentos.

o SR. MÁRIO JURUNA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma
vez, quero encaminhar relatório ao Ministério do Interior e ao Presidente da República. Havia encaminhado
ao Presidente um documento para acabar com o grupão
dentro do Ministério do Interior, porque esse grupão
atrapalha a comunidade indígena, segura a terra da comunidade indígena. Ele seria responsável pela terra do
Úldio, mas não é. A terra do índio precisa ser devolvida
para a Fundação Nacional do Indio, que tem responsabilidade para assumir a demarcação da terra para a Comunidade indígena.
Peço ao Presidente da Mesa que encaminhe o documento ao Presidente José Sarney para acabar com este
grupão, que não precisa existir, e a vida inteira tem atrapalhado a demarcação da terra da nossa comunidade, no
Ministério do Interior.
Eu não pude encaminhar o documento ao Presidente
da República nem ao Ministério do Interior.
Parece que ninguém quer resolver o problema do
índio.
Hoje, encaminho o relatório para o Presidente da
Mesa da Câmara dos Deputados. Quero que a Câmara
dos Deputados tome conhecimento dos problemas que
ocorrem na comunidade indígena. Não posso mais acreditar no Ministro do Interior, Costa Couto. Não posso
acreditar também que a Casa Civil mande o documento
ao Presidente da República.
Acreditar em quem? Quem é o responsável: o Ministério do Interior, a Casa Civil ou o Presidente da República?

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Já encaminhei o relatório mais de dez vezes para o
Presidente da República, para o Ministério do Interior e
para a Casa Civil.
O que esses homens estão fazendo? Esses homens estão resolvendo alguma coisa'? Estão atrapalhando a vida
da comunidade indígena.
O que está faltando para os homens que administram
o Brasil?
Falta responsabilidade, falta autoridade e falta capacidade para resolver os problemas.
A Nova República não· pode ficar como está. A Nova
República deve ser melhor do que o regime passado.
Muita gente fala que a Nova República vai mudar. O
que é a Nova República? Não são ·as mesmas pessoas
que estão lá, não é o mesmo regime que está alimentando
a Nova República? Será que o povo não entende? Será
que os Deputados não entendem isso? Como Deputado
têm comgem de elogiar a Nova República?
Eu queria saber o que é a Nova República. Acho que
Nova República não existe. Não existe nada, só gente
que tirou roupa suja e entregou a roupa suja para outro.
E isso que se chama Nova República.
Qucro que o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Partido da Frente Liberal e o PMDB encaminhem o relatório ao Presidente da República. O Presidente José Sarney não pode fazer brincadeira com todo O povo brasileiro.
Estou aqui para defender o índio. Não posso ficar calado diante da opinião pública. Estou aqui para cumprir
meu dever e obrigação, para chamar a atenção para os
problemas indígenas, pois a Nova República está enterrando mais o nosso Brasil, o nosso povo. Quero que o
Presidente José Sarney acabe com esse grupão que atra·
palha a comunidade indígena.
Sr. Presidente, espero que V. Ex' encaminhe esse meu
relatório ao Presidente da República, que não pode mais
fazer brincadeiras. Jâ encaminhei ao Presidente da República, várias vezes, estcdoeumento. S. Ex' não responde ao Deputado Mário Juruna nem ao índio.
Onde está a autoridade? Onde está o direito? Onde está a Capacidade?
O Brasil não é brincadeira. É preciso um homem macho para revolver o problema do Indio.
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conhecimento minhas preocupações relativas a esse decreto e dele recebi sua promessa que no seu Governo o
povo indígena teria um espaço maior e seria respeitado e
que suas terras seriam demarcadas o mais urgentemente
possível.
Foi com esta idéia c com o compromisso de mudança
que votei no Colégio Eieitoral, reafirmando que meu
voto era pelo respeito ao povo indígena e pela demarcação de suas terras.
Veio a Nova República sem o seu comandante Tan·
credo Neves, e então comecei a envidar esforços junto ao
Presidente José Sarney para que esse decreto fosse revogado.
Já solicitei desta tribuna várias vezes, já enviei documentos demonstrando a ineficácia desse Grupão aos Ministros do Interior e da Reforma Agrária, já levei ao conhecimento do Presidente José Sarney pessoalmente, tenho envíado telex a todas as autoridades envolvidas nesse prohlema e não tenho recebido resposta que seja alguma solução.
A Nova República tem demonstrado ser um pesadelo
para o povo indigena. O Ministro do Interior tem se revelado inábil com relação às questões indígenas, tem tomado posições contrârias ao povo indígena e até mesmo
criminosas, como foi no caso dos índios Rikbatsa. Nomeou para Presidente da FUNAI o Sr. Álvaro ViIlasBoas, uma pessoa que tem um passado claramente de
posições antiíndios, pessoa ligada ao regime passado e
que não tem condições de ser sequer delegado da FUNAI, quanto mais presidente. Então pergunto: que
Nova República é esta? O que mudou? No caso do povo
indígena, mudou, mas mudou para pior, pois hoje, além
de um presidente da FUNAI totalmente inimigo dos
índios, temos um Ministro do Interior incompetente e
inábil nesta área.
O próprio Sr. Álvaro VilIas-Boas já demonstrou que
não tem condições de ficar no cargo da FUNAI e já quis
até mesmo pedir demissão de seu cargo, só não o fazendo por pressões do Ministro do Interior, que não quer ficar desmoralizado perante a opinião pública por ter colocado um incompetente na Presidência da FUNAI.
Não vejo nada de novo neste País. Para onde me viro
vejo pessoas que participaram da Velha República em
cargos de relevância. Os métodos continuam a ser os
mesmos, e quando não até mesmo piores. Então, por que

ANEXO AO DISCURSO DO DEPUTADO
MÁRIO JURUNA.

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, venho a esta
tribuna mais uma vez, muito aborrecido com esta chamada Nova República. Simplesmente não estou vendo
nada diferente entre esta tal Nova República e a Velha
República, onde imperou o autoritarismo.
Falo isso porque tenho fatos que comprovam claramente o que digo, e tenho muita razão pra dizer isso pelo
fato de esta Nova República ter esquecido propositalmente o problema que aflige o povo indígena, que é a demarcação imediata de suas terras.
Existe o Decreto n" 88.1 18/83, criado na época do Governo do General João Baptista Figueiredo, que foi feito
com a clara intenção de complicar o processo de demarcação das terras indígenas. Este decreto é o que cria o tal
uGrupào", que traduzindo em português simples signifi-

ca um grupo dc pessoas que tem interesses políticos, e
por essa razão não tem interesse em demarcar as terras
indígenas, visto que este assunto é polémico e não rende
votos, além de ser um entrave processual na questão da
demarcação das terras indígenas.
Esse decreto é um verdadeiro entulho autoritário, pois
foi criado no regime passado com claras intenções de
prolongar por mais tempo a questão da demarcação das
terras indígenas.
Desde que esse decreto se encontra em vigor que venho travando uma luta para que ele seja revogado, pois
não admito que se atrapalhe o processo de demarcação
das terras indígenas, além de ter claro no meu entendimento que o órgão que deve cuidar desse assunto é a
FUNA!, que tem essa competência incluída no Estatuto
do Indio. Pergunto, então: por que até agora não revogaram esse decreto? Por que não se cumpre a lei? Será que
até mesmo as leis não são para serem respeitadas?
Lutei contra esse decreto na Velha República, e venho
lutando com esta Nova República desde que estava o
candidato Tancredo Neves em campanha. Levei ao seu

falar em Nova República?
Não posso aceitar isso, isso não é sério J isso é brinca-

deira, isso é enrolação.
Por que esta Nova República não leva a sério o trabalho feito pelos Deputados nesta Casa?
De que adiantou eu ter levantado todo um trabalho a
respeito desse decreto e pedido a sua revogação nesta
Cas" c até mesmo pessoalmente ao Presidente da República e aos seus Ministros'!

O que espera o Governo para revogar esse decreto antipático e sem nenhuma eficácia na demarcação das terras indígenas? Será que espera que os índios morram em
conflitos que estão a cada dia aumentando?
Não quero ficar fazendo papel de menino neste Congresso, vim aqui para trabalh"r e para ajudar o meu
povo e O povo brasileiro, e não para ficar reclamando
providências e tudo ficar do mesmo jeito.
Volto, portanto, Sr. Presidente, a pedir novamente a
imediata revogação do Decreto n" 88.118/83, e esperar
que pelo menos desta vez esta Casa leve ao conhecimento do Presidente da República e a quem mais de direito a
minha reclamação, para que ela não caia no vazio.
É preciso que os Deputados sejam mais respeitados e
ouvidos em suas reclamações, para que possam tero estímula necessário para trabalhar mais pelo povo brasileiro.
Espero que desta vez esta chamada Nova República
revogue o Decreto n" 88,] 18/83, e só assim é que saberemos que este novo Governo tem pelo menos a intenção
de' mudar alguma coisa com relação à política indigenista oficial, pois o que vimos, até o momento, foi um verdadeiro retrocesso nesta área. Fica o meu protesto.
Era o que tinha a dizer.

o SR. IVO VANDERLINDE (PMDB - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, por
certo, uma das instituições que, em virtude do intenso es-
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forço da sua nova direção, tem recuperado grande parte
da credibilidade perdida perante a opinião pública e o
cooperativismo brasileiro, a quem deve servir, é o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo.
Esta instituição, que já experimentou o maior descalabro adminstrativo, ao final do último Governo, sob a
presidência de Raul Agostini, realizou enorme esforço
visando à sua recuperação moral e administrativa, mas
não chegou a atender às aspirações do sistema cooperativo. Hoje, sob o comando do catarinense Dcjandir Dalpasqualle, caminha celcremente para atingir suas metas.
Não só o cooperativismo perdeu, nos últimos anos,
em face dos problemas ocorridos com o BNCC, Também perderam os servidores do banco que, além de passarem por grandes humilhações e desgastes juntamente
com a instituição, tiveram os seus vencimentos, seu estímulo para o trabalho, prejudicados.
Nesse momento em que os demais setores baneários
do País saíram vitoriosos no pleito, com suas reivindicações atendidas, infelizmente, mais uma vez, os servidores do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que já
estavam tão pen alizados, tiveram os seus vencimentos
aumentados em níveis muito inferiores aos dos restante
da categoria. Em sinal de protesto e fazendo apelo para
que seu pleito seja patroci nado pela direção do Sindicato
dos Bancários de Brasília, no dia 27 de setembro, a assembléia dos funcionários do BNCC aprovou uma carta
a berta ao Exm 9 Sr. Presidente da República, pedindo
que se corrüa essa injustiça contra eles cometida.
Queremos dar o nosso apoio e a nossa solidariedade a
essa plêiade de servidores tão sofridos, tão marginalizados, tão vilipendiados nesses anos de má administração
do Banco, Eles precisam, neste momento, recuperar não
só a confiança, não só o estimulo, mas os vencimentos
que foram também achatados ao longo desse período.
Para tanto, Sr. Presidente, n um sinal de apoio e solidariedade aos funcionários do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo, solicito seja transcrita 110s Anais desta Casa, e que faça parte de meu pronunciamento, a carta
aberta ao Exm 9 Sr. Presidente da República, publicado
hoje no Correio Braziliense e em outros jornais. Que esta
carta realmente venha a fazer eco, e que essa injustiça
possa ser reparada.
Eis a carta:
Correio Braziliense }0-1O-85

CARTA ABERTA AO EXCELENTISSIMO
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Presidente José Sarney,
O Conselho Interministerial de Controle de Salários das Estatais - CISE - vem de denegar aos
funcionários do BNCC, a concessão do abono de
25% sobre os salários de julho e agosto do fluente,
conquista obtida por toda a categoria dos bancários, bem como fixar em 100% do INPC o reajuste
salarial de setembro, sob a alegação de que a situação financeira da Instituição não comporta a
adoção do índice de 89,55% concedido aos colegas
do Banco do Brasil.
Em homenagem à verdade, é fundamental salientar que a atual situação financeira ostentada pelo
Banco advém da ação de administradores corruptos
nomeados pelo Governo passado cuja ação, por tão
nefasta aos interesses da Instituição, do Cooperativismo e da Nação, foram demitidos pelo próprio
Governo que os nomeou, providência que foi objeto
de amplo noticiário nos principais meios de comunicação do País.
A atual diretoriado BNCC, nomeada e imbuída
pelos ventos da Nova República, na exposição de
motivos ao Cisc, enfatizou os danosos efeitos da
corrosão inflacionária incidente sobre os salários do
pessoal do Banco, postulando pela concessão das
mesmas condições outorgadas ao funcionalismo do
Banco do Brasil, aprovadas pelo Exm' Sr. Ministro
da Agricultura, tendo em vista que o BNCC dispõe
dos recursos financeiros necessários que estão, incI usive, previstos no orçamento encaminhado à
SEST, já aprovado pelo Governo.
É fundamental enfatizar que o BNCC, desde
1951, quando abandonou a feição de Caixa de Crédito Cooperativo, transformando-se em Banco,
sempre constituiu Instituição financeira oficial fede-

ral atípica, porquanto. ao contrário das congêneres
estatais, nunca em momento algum, foi aquinhoado
com recursos orçamentários, vivendo à míngua da
atenção da União, acionista majoritária.
A recente decisão do CISE sobre os salários dos
em pregados do Banco, remete-nos mais alto e mais
longe, à verdadeira origem de tudo, qual seja, a inércia governamental que se abate sobre a Instituição,
hájá 34 anos. É o Banco do "não pode", alijado do
atendimento pleno das necessidades creditícias das
Cooperativas brasileiras, que por imposição legal,
ao operarem com a Instituição, ainda são obrigadas
a subscrever capital numa Empresa cronicamente
marginalizada pelo Governo, o que as faz entender
essa capitalização com mero custo financeiro adicional, sem retorno.
O Decreto-lei n' 60/66 que reorganizou a Empresa sob a forma de Sociedade An ônima, dispõe que o
BNCC é o principal instrumento de crédito na execução da política cooperativista da União, enquanto a dura realidade é outra, refletindo uma Instituição sempre depauperada, a mendigar recursos,
quando o próprio Governo lhe outorgou a importante missão de amparar esse valioso segmento econômico representado pelo Cooperativismo, não
obstante ninguém neste País saiba ao certo, o que
vem a ser política cooperativista da União.
O Banco, ainda que arrostando crônica carência
de recursos, sempre foi viável, rentável, lucrativo,
com exceção do perío do da corrupção, e o formidá·
vel parque industrial exibido por ponderável parcela
das Cooperativas brasileiras, deve ao BNCC a sua
im plantação.
Interesses espúrios de toda a sorte, de fora à incrustados no próprio Governo, é que vém sufocando o Banco, num persistente trabalho de desmoronamento, em que cada tijolo é retirado dia a dia. Será pelo fato de o Cooperativismo harmonizar o econômico e o social, postura avessa à tecnocracia, que
só admite o aspecto social sempre a reboque do econômico?
O que é fudamental mesmo, Senhor Presidente, é
repensar de vez o Banco, que hoje, de acordo com o
CISE, Não pode arcar com reajustes salariais iguais
aos seus congêneres, mas que a curto prazo, a persistir sua sina, não poderá sequer honrar salários,
bem como, a cada dia, diminui sua participação no
crédito oficial.
A Nova República inspirou-se num anseio de
mudança, de justiça, de resgate da dívida social e da
eliminação de desigualdades: é justo que alguns
Bancos oficiais tenham tudo, recursos abundantes,
prestígios, sedes suntuosas, funcionários bem pagos,
assistência médica plena, cursos no exterior, residências funcionais, complementação de aposentadoria e, principalmente, paz e tranqüilidade para
trabalhar, enquanto a outros somente é servida a
raspa da panela a clientes e funcionários?
Presidente Sarney, muito mais do que uma reívindicação salarial, que é mera conseqüência, coloque o Banco no lugar que a lei determinou, prestigie
o Cooperativismo, apóie nossa Diretoria, decifre
um enigma que há mais de 30 anos desafia a inteligéncia brasileira, cuja solução estão os técnicos do
Banco amplamente capacitados a discutir com as .
autoridades monetárias, desde que lhes seja dada
um a oportunidade.
Não podemos admitir que os elevados propósitos
que nortearam a aurora da Nova República se respaldem no pressuposto de que o substancial dêbito
de maus administradores para com a Nação, seja
resgatado pelas Cooperativas c as famílias do
BNCC.
(Texto aprovado pelos funcionários do BNCC
em Assembléia realizada no dia 27-9-85, convocada
pelo Sindicato dos Bancários de Brasília.)"

A SRA. LÚCIA VIVEIROS (PDS - PA. Pronuncia0
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
campan ha para a Prefeitura em Belêm do Pará, mesmo
sem recursos financeiros, já estamos incomodando, lado
a lado, o candidato do governo de corrupção.
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Leio, para que seja transcrito nos Anais desta Casa,
matéria de minha autoria publicada no jornal (sério do
Pará) A Província do Pará, de 22 c 23 de setem bro de
1985, com o título, "Vamos Salvar Belém":
"O novo PDS, que elegeu o engenheiro Júlio Viveiros para concorrer às eleições de Prefeito de Belém, a fim de salvar Belém da corrupção, da ditadura, do desmando e da insegurança. é o PDS que se
tornará o fiscal do povo paraense que sente na pele
o caos que se abateu na capital e em todo o Estado
do Pará.
A imprensa brasileira continua a publicar (e isso
já é uma vitória) sobre a corrupção e os desmandos
e irregularidades. como a nota publicada em um jornal de Brasília intitulada "Balanço da Semana" que
diz: "O Mi nistro da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário teve participação nos lucros do Banco do
Pará, que pediu empréstimo ao Banco Central. E foi
ele quem pagou a desapropriação da Gleba Aurá"
no Governo Jáder Barbalho do P-drá; - eu complemento: desapropriação essa denominada pelo povo
de Belém de Aurá-Gueite, ambos são agora réus
confessos.
Na verdade, o povo e nós todos, desejamos uma
reforma agrária competente sem corrupção e sem
demagogia barata, uma reforma agrária feita através de homens sérios.
Portanto, quem tem medo de Viveiros e Croelhas
como prefeito e vice-prefeito de Belém são, apenas
os corruptos, os incompetentes, os mentirosos e ditadores de todas as repúblicas. Com o nosso apoio e
principalmente com o apoio do povo de nossa terra,
esse povo sofrido e espoliado de Belém, o engenheiro Júlio Viveiros e o professor Croelhas chegarão lá
para salvar Belém desse "povo" que está, como um
ditador. no poder total do Estado do Pará.
Entre as coisas boas que fazem parte do
programa de governo de Júlio Viveiros para a
Prefeitura, temos em síntese:
Educação - Segurança - Democracia Desenvolvimento e Trabalho:
Criar escolas municipais: lavanderias públicas
administradas através de comunidades de bairro.
Criar subprefeituras e a Polícia Municipal nos
bairros.
Restauração de Belém - Icoaraci - Outeiro e
Mosqueiro.
Terra - Moradia - Mutirão:
Sanear, aterrando, primeiro os quintais, depois
as ruas; implantar hortas caseiras.
Saúde - Trânsito - Água - Luz: são
problemas do município que serão acatados;
isenção de imposto do IPTU para casas pobres.
Ainda, se eleito, vou sugerir ao Júlio, a
desapropriação dos conjuntos habitacionais
construídos no município para as pessoas de baixa
renda (entre um e três salários mínimos) mensais e
que pagam ao Sistema Financeiro de Habitação,
BNH, prestações altíssimas, irreais, incompativeis
com os seus pequenos salários. Esse ato (através de
decreto) de Júlio Viveiros, se eleito para a Prefeitura
de Belém, beneficiará de saída milhares de
mutuáríos pobres em Belém, isso considerando que
as prefeituras - (a de Belém atual só sabe cobrar
impostos espoliadores de IPTU), - têm poderes
para desapropriar bens pertencentes ao BNH e às
cooperativas habitacionais, dentro do município e
nesse caso Júlio apenas depositarâ 20% do valor
indicado através de avaliação judicial dos imóveis
para depois discutir o preço com o BNH, que seria
pago oportunamente, podendo ser à vista.
Depois, seria estudado um novo plano de
pagamento justo e real, pois hâ conjuntos em Belém
completamente abandonados e deteriorados que
poderiam ser declarados áreas de calamidade
pública a fim de receberem o devido tratamento das
autoridades legais, poís é sabido que a maior parte
de urbanização desses conjuntos ou nunca foi feita
ou está completamente arruinada pela não
conservação além do que foram serviços de péssima
qualidade, que enriqueceu muita gente; algumas
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casas ou apartamentos já estão quase em rulnas,
com precárias instalações de água e esgotos ou sem
nenhuma instalação.
No mutirão do tostão dos Viveiros e do povo,
contra o trilhão dos corruptos, temos certeza de que
o povo, já está de olho vivo e sairá vitorioso; é
ainda, oportuno transcrever resumo da noticia
publicada no "Jornal do Brasil" sobre candidatos à
Prefeitura de Belém. Disse o jornal em apreço:
"Enquanto o Vereador Humberto Cunha, lançado
pelo PT à Prefeitura de Belém, recorre à velha
prática de pichar muros para popularizar sua
candidatura, o Deputado Federal Coutinho Jorge,
indicado pelo PMDB contratou agência de
publicidade Mendes para produzir a sua campanha.
Desde então, os vistosos out-doors encomendados
por Coutinho estão afixados nos pontos estratégicos
da cidade: aliás, Coutinho cancelou a entrevista que
daria, para expor sna plataforma e como a
campanha do candidato do PMDB será sustentada
através de matérias pagas e peças publicitárias,
pressume-se que ele preferiu não precipitar um
confronto com o Viveiros ou com o Hage que disse:
fui secretário de Educação por três anos, no
governo de Alacid Nunes, e não tive nenhum
problema com os professores: o Coutinho passou
uma chuva na Secretaria e deixou 35 mil professores
e 18 mil servidores em greve - acusou Hage.
Imagina-se ao enfrentar o Viveiros.
Ê isso ai, o candidato do governador tem acesso
ao Tesouro recém adquirido dos trilhões do AliBaba... Esta observação é minha. Mas noticiou
ainda o mesmo jornal: "Enquanto isso, Júlio
Viveiros, lançado pelo PDS, (que é oposição no
Pará decidiu que a sua campanha será como sempre
faz com a suamulher, a deputada Lúcia Viveiros,
mais votada no Pará e entre todas as capitais
brasileiras) irá de casa em casa, de bairro em bairro,
levar a mensagem do que é melhor para Belém;
portanto a presença nos bairros da periferia,
mobilização de suplentes, cabos eleitorais, e a
presença dele próprio nos bairros, nos sindicatos,
nos centros comunitários, na casa do pobre", sem
tempo de "revidar as alfinetadas que vem recebendo
do pai do governador Jáder Barbalho". E eu
acrescento: receber "alfinetadas", através de
pasquim, comprado recentemente com o dinheiro
que o povo sabe de onde veio ... É até uma alegria
para Júlio Viveiros, pois esses ataques vêm
demonstrar o quanto eles tém medo dos Viveiros no
Poder da Prefeitura com o povo unido de Belém,
que assim poderá, evidentemente, se libertar
rapidamente da opressão, da irresponsabilidade e
da corrupção desmendida -

Viveiros neles!!!

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em Belém, o candidato
do Sr. Governador à Prefeitura é o candidato do PMD B
corrupto do Pará, é o legitimo representante da chamada
Velha República; como dizem, "era da ditadura, repressão e corrupção", pois o candidato à prefeitura do Governador do Pará foi empregado dos Governadores daquele tempo, trabalhando em altos cargos públicos durante o Governo da ARENA no Pará, depois no Governo do PDS de Alacid Nunes (tendo traído o mesmo
quando esse perdeu o poder), passando para o Governo
do PMDB, quando este chegou ao poder. Coutinho Jorge é, portanto, um candidato que só sabe sobreviver nas
mordomias do poder fácil e da corrupção.
Enquanto cle aderia aos governos de posse do poder,
Júlio Viveiros, engenheiro civil e rodoviário, trinta anos
trabalhando como concursado no DNER, hoje candidato a Prefeito de Belém, duas vezes Deputado Federal,
uma vez Deputado Estadual e eleito Senador, somente
não exercendo o mandato em virtude da nomeação para
a vaga do chamado Senador biónico, e esta Deputada,
na época acima referida, fundávamos o MDB eom cinco
mil mulheres no Pará; posteriormente fundávamos o
PMDB, c quando o atual Governador se auto-elegeu,
dentro do partido, candidato ao Governo, ambos fundamos o PP, com Tancredo Neves, no Pará.
Por outro lado, não nos atinge nem responderemos à
tentativa de atacarem nossa vida pessoal (que é só nos-

sal. através d~ um Jornaleco que todos sabem de que maneira o Governador o comprou para transformá-lo em
pasquim.
Como mulher (calejada de sofrer discriminações) e
como Deputada em duas legislaturas, portanto, exercendo função pública de fiscal do povo sem voz, esse tipo de
molecagem não me abalará, pois continuarei a luta e o
trabalho para salvar Belém do Pará do caos administrativo e da corrupção.
Aliás, todos aqui se recordam de que essc tipo de eampanha baixa foi usado, recentemente, contra a senhora
dc um Senador que era candidato ao Governo de um Estado e atingiu também torpemente o atual Ministro da
Justiça do Brasil. Esse tipo de campanha só depõe contra
os seus próprios autores, que, utilizando o dinheiro do
povo, e não tcndo eomo justificar-se contra a documentação farta de que são corruptos, apelam, em verdadeiro
desespero de causa, para esses meios menos dignos. Entretanto, não tém conseguido calar a revolta do povo
mais politizado e mesmo humilde, como vemos nesta
noticia que vou ler, para transcrição nos Anais, publicada nojornal sério do Pará, O Liberal, de 13 dejaneirodc
1985, cujo título é: "Duas balas nas costas de Quintino":
As baias que mataram Quintino Silva Lira foram
disparadas pelas costas da vitima. As duas perfurações - uma pelo lado direito do pescoço e, outra,
na região dorsal esquerda - estavam visiveis aos repórteres, a pelo menos um policial e a um dos coveiros, durante a exumação do cadáver realizada ontem em Capanema, sob um forte aparato policial
que novamente não permitiu o acesso do público ao
cemiterio de São José, até que O corpo foi removido
para a colônia Japim.
Tão logo o corpo de Quintino foi entregue ã familia, já por volta das 13:30 h, os amigos e parentes
levaram a urna para a colónia Japim, a 80 quilómetros de Capanema, onde foi prestada uma última
homenagem ao gatilheiro que tomou a defesa de dez
mil famílias de agricultores. Num automóvel Fiat,
com carroceria aberta, a urna foi transportada sob o
forte sol que durou toda a manhã e só foi substituído pcla chuva meia hora depois da salda dos vários
carros que acompanharam o traslado.
Quando a família de Quintino (mulher, irmão e
filhos) chegaram ao cemitério de Capanema, estejá
estava cercado por cerca de vinte policiais que impediram a penetração do grande número de pessoas
que circundava a área, inclusive provocando o desvio do tráfego de veículos por outras ruas da cidade,
tão grande era a aglomeração ã porta do eemitério.
No meio do povo, o delegado Orlando Arrifano comandava a ação de policiais da Delegacia de Ordem
Política c Social - DOPS, alertas para a presença
de companheiros de Quintino.
Depois de Japim, o cádaver de Quintino deveria
seguir para Viseu pelo ramal Montc Ncgro (que liga
Bragança à BR-316). Em viseu a missa antecedeu ao
velório, na Igreja Matriz. Hoje, pela manhã, o corpo seguirá para a localidade de São José do Piriá,
onde finalmente será sepultado Quintino, ao lado de
seu pai, Domingos Lira.
O trabalho de exumação foi iniciado por volta
das 8:30 horas, por três coveiros, na presença de policiais militares, do comissário Marão e do Prefeito
Jaime Nascimento de Capanema. Meia hora depois, o caixão, com a tampa afundada, estava a descoberto e foi levado para o interior da capela do cemiterio. Colocado sohre a pedra, o cadáver foi necropsiado por trés legistas do IML, que foram de
Belém para o serviço especifico. O tórax e a cabeça
foram abertos; as perfurações a bala foram medidas. Esses trabalhos duraram mais de trés horas.
O conflito envolve um cidadão conhecido por
Oziel, que seria diretor de uma fábrica de refrigerantes. "Ele é um grileiro que pretende tomar nossas
terras". Afirmou uma senhora. Segundo alguns comentários, quando Quintino estava vivo, prometeu
que ninguém incomodaria os moradores do bairro
de D. João Vr."
Em Capanema, chorando, um senhor dizia, com o povo, "Morreu o pai da pobreza", referindo-se a Quintino,
quc foi baleado pelas costas. E, ai, estavam acusando-
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está aqui nojornal O Liberal: "Um senhor idoso acusou
o Governador Jáder Barbalho de enganar o povo e de
mandar matar Quintino".
Esse senhor acusou o Governador de "mandar matar
Quintino", porque, dizem, este estaria ineuti~do no
povo a oportunidade de invadir também as Imensas
áreas de terras do Sr. Governador do Pará, este mesmo
que há pouco tempo morava em casinha de vila, alugada
num bairro pobre da Capital, o Bairro da Martiha, c
agora é o maior latifundiário e grileiro do Estado, possu indo dezessete fazendas somente em Gurupá, no Pará,
além de setenta mil hectares de terras na Ilha de Marajá,
mais de vinte mil hectares em Moju, dez mil em Bragança, cinqüenta mil em São Felix no Xingú, além ~e ter
adquirido recentemente a grande área denommada
Agrissal, em Salinas, tendo em pouco tempo acumulado
essa fortuna incalculável e inexplicável.
Fin alizando, Sr. Presidente, repito: em Belém, o candidato do Sr. Governador à Prefeitura, o candidato do
PMDB corrupto do Pará, é o legitimo representante da
chamada "era da ditadura, repressão e corrupção" da
Velha República, pois foi empregado dos Governadores
Estaduais daquele tempo, trabalhou para o Governo da
ARENA no Pará, depois para o Governo de Alacid Nunes no PDS, passando para o Governo do PMDB, quando est~ chegou ao poder. Coutinho Jorge, portanto, é um
candidato que só sabe sobreviver nas mordomias e no
Poder fácil
Doa a quem doer, enfrentando ameaças até de morte,
o grito de Lúcia será sempre o grito do povo sofrido, enganado e espoliado,
Era o que tinha a dizer.

o SR. CLEMIR RAMOS (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pela terceira vez reaccnde-se a chama da Democracia
Cristã, no Brasil, cuja base ideológica é o humanismo,
doutrina portadora de uma dinâmica renovadora e solidarista, que visa a projetá-Ia como exercício de uma democracia orgânica, sintetizando conceitos e práticas
aprovadas das mais diversas correntes ideológicas.
É sabido quc a democracia cristã como atividade política foi projetada depois da Segunda Guerra Mundial
com os Partidos Popular e lndepedente, posteriormente
Democrático Cristão, na Itália; De Gasperi e Conrad
Adenauer lançam a União Democrática Cristã, na Alemanha. O mesmo acontece na Bélgica, como Schifer,
com o Partido Social Cristão; Bidant e Chermann, na
Frunça, com o Movimento Republicano Popular; J.
Raab e Figi, na Á ustria, com o Partido Popular Austrlaco. Estas organizações políticas visavam. então, a en-

frentar o crescimento na Europa Ocidental do comunismo e do movimento anarquista. A democracia cristã
estriou-se pela América com ramificação na Argentina,
Bolívia, Costa Rica, Honduras, México, Peru, Uruguai,
Venezuela e Chile.
No Brasil, originariamente, em meados da década de
40, com os mesmos objetivos, foi fundado e presidido
por Monscnhor Arruda Câmara, tendo como SecretárioGeral, então, o hoje Governador de São Pa uio, Dr. André Fran co Montoro. No limiar da década de 80, outro
grupo tentaria, em vão, relançá-Io...
Já agora, com plena liderança nesta Casa, surge o Partido Democrata Cristão - PDC, sem as preocupações
que originaram a sua criação c objetivos, por óbvio em
razão direta das existências dos novos tempos, scm, contudo, desviar-se da filosofia e dos ensinamentos cristãos,
que sempre nortearam o destino dos democratas cristãos, sintetizados pelo tripé: completo respeito à dignidade da pessoa humana, ser racional e livre a quem o Estado por seus grupos naturais (o grupo familiar, profissional e religioso) deve promover as condições de seu real
descnvolvimento; respeito à propriedade privada, base
fisica da liberdade, sinônimo de realização e esforço vital
da família. Por isso, a Democracia Cristã combate o liberalismo no que tange à redução do número de propriedades, concentrando grandes fortunas nas mãos de poucos
em sacrifício de muitos, sendo por igual contra a posição
comunista que tende a transferir as propriedades para o
Estado.
Completa-se o tripé com o completo respeito à mensagem evangélica da paz e amor entre os homens, independentementc dc sua cor, raça, idade, aparência fisica ou
condição de pobreza.
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Destaco e homenageio, como Líder do PDC, nesta terceira etapa de implantação da democracia cristã no Brasil, os seus princípios organizadores, médico Jorge Coelho de Sá, do Rio de Janeiro, e o Advogado Osvaldo Gomes, de Brasília, e, ainda os aproximadamente 400 signatários - fundadores do Partido Democrata Cristão na assemhléia realizada em 30 de março de 1985, no Rio
de Ja neiro, na sede da Federação das Associações dos
Servidores Públicos - FASP.
O Diretório Nacional Provisório do PDC já designou,
em 13 Unidades da Federação, os Diretórios Regionais
respectivos.
Ressalto, por oportuno, que o meu partido concorre
em novembro às Prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro, .curitiba, Teresina e Recife, bem como às dos Municípios de Cu balão (SP), Angra dos Reis (RJ), Arraial
do Cabo (RJ), Duque de Caxias (RJ) e Volta Redonda
(RJ).
Sr. Presidente, Srs. Deputados, dentro desse contexto,
o Partido Democrata Cristão - PDC, é um partido
ideológico que tem por alicerce conceitual "a proteção e
valorização do homem, tendo por limites o bem comum",

E, por sua vez, a democracia cristã tem por dístico "reformar para humanizar e não para escravizar".
Permito-me, por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
expor-lhes à meditação o manifesto, o programa e o estatuto do Partido Democrata Cristão - PDC, que passo a
ler para que na sua íntegra conste dos Anais desta Casa:

Partidn Democrata Cristão - PDC
MANIFESTO DE LANÇAMENTO
I. Neste momento histórico para a Nação brasileira,
em que desfralda-se um horizonte propício aos aglutinamentos das idéias, ao restabelecimento das verdades e à
consolidação das Instituições Políticas que, necessariamente, deve passar pela convocação de uma Assembléia
Nacional, Constituinte e pela modificação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e Eleitoral que permita a Coligação Partidária eom supressão das Sublegendas,
abrindo-se, assim, as perspectivas para a realização do
amplo debate político de que o País precisa para traçar,
com segurança, o seu caminho democrático, surge o Partido Demoerata Cristão - PDC, enraizado na Filosofia
e ensinamentos cristãos, objetivando instaurar em nossa
Pátria a verdadeira democracia cristã, como Regime
Político, por ser o mais adequado aos anseios e à vocação da vida naeional, para que, sob esse estigma, atinja
seus grandes fins sociais, políticos, econômicos e eulturais na busea de seu desenvolvimento sem traumas.
2. O Partido Democrata Cristão - PDC, entende
que, um Partido Político, não se mede por um nome ou
por chefe (s) político (s). Que, um partido não é apenas
um indivíduo, mas, seu conjunto que ele deve representar, escrupulosamente, dentro de um programa.
3. O Partido é em princípio, o executor e programador dos anseios de todas as classes sociais. Um Partido
Político, consciente de sua função dentro do contexto democrático, deve fundamentalmente, repudiar sistematicamente, quaisquer práticas ou doutrinas que discriminem os habitantes do País, por suas idéias, crenças, sentimentos religiosos, idadel raça, sexo, aparência t1sfca, naturalidade, nacionalidade, classe social, categoria profissional ou especialmente, por sua condição de pobreza ou
que possam produzir a supressão dos direitos da pessoa
humana.
4. O Partido Democrata Cristão - PDC, é criado
desde o princípio com a elevada finalidade de atender
aos anseios da Nação brasileira, para orientar a conduta
dos homens entre si e perante as autoridades constituídas
e, cujos mandatos tenham sido conferidos pela vontade
soberana do povo; de conformidade com os preceitos da
·Constituição, promover sempre o bem-estar social e, por
fim, com o objetivo de dar sentido coerente à vida política do País.
5. O Partido Democrata Cristão - PDC, é fundado
nas bases populares, tendo como fundadores, figuras representativas de todas as classes sociais e categorias profissionais. O Partido Democrata Cristão - PDC, é integrado, pois, por homens que podem suportar o entrechoque de idéias e interesses. Homens com eq uilíbrio necessitrio e que clamam para que não se avancem os limites.
Homens que se dcixem guiar por propósitos patrióticos,
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num sentido' mais objetivo e perene. Homens, enfim,
que, por sua humildade, se sentem pequenos em meio às
grandiosidades e conquistas da Filosofia e Ensinamentos
Cristãos. O Partido Democrata Cristão - PDC, é dotado de h omens providos de espírito público amadurecidos
e defensores destemidos dos princípios do solidarismo na
vida política partidária.
6. O Partido Democrata Cristão - PDC, surge,
pois, afastado das interferéncias governamentais e de
grupos económieos.
Afastado também daqueles que se pretendem tornar
os figurões ou as estrelas do pensamento e das necessidades dos demais cidadões, enfim, magistrados mudos, por
falta de experiência política ou por sobra dela e que por
açào ou omissão podem deixar-se levar pelas artimanhas
dos que pregam ideologias exdrúxulas, prepotentes e desagregadoras dos que atuam ardilosamente e com sutilezas, cuja ação é facilitada pela descrença, despreparo
e/ou ignorãncia daqucles que vêem na atividade política
algo que possa ser necessariamente descartável,
deturpando-se, assim, os princípios fundamentais de
nossas instituições democráticas, retardando, desta maneira, a participação crescente das classes menos favorecidas nos frutos da produção nacional e, impedindo ainda, que a Nação atinja os seus fins eminentementes democráticos, distantes de disputas que resultam em perseguições, agressões e na usurpação das liberdades individuais e da soberania do País.
7. O Partido Democrata Cristão - PDC, é criado
sob o signo da Filosofia e Ensinamento Cristãos que implica no fundamento da afirmação espiritual, como um
princípio positivo de superação c aspiração do homem a
um destino melhor, como um fundamento ético da política ou seja, com a idéia da subordinação da conduta
política às normas éticas; como fundamento da dignidade da pessoa humana, a primazia do bem comum e a perfectibilidade da sociedade civil, tudo dentro do contexto,
por fim, inspirado no primado dos valores do Trabalho,
da Propriedade e da Liberdade Individual. O Partido
Democrata Cristão - PDC, encontra pois, seu fundamento básico nos ideais de Justiça e de solidariedade humana, alicerçado no respeito aos direitos individuais, em
consonância com o Sistema Democrático. Objetiva s~
constituir em instrumento congraçador de todas as classes sociais, com a elevada finalidade de atender e defender efetivamente suas reivindicações para que desfrutem,
progressivamente, dos bens da civilização e gozem de
bem-estar social compatível com a existência humana.
8. Hoje, quando a Nação brasileira reclama e anseia,
reiteradamente, por mudanças e pela restauração da autenticidade da Representação Política, em todos os
níveis dentro do Universo Federativo Brasileiro, surge o
Partido Democrata Cristão - PDC, destinado, em face
dos ideais que o inspira, e, do modo em que é criado, a
ocupar o espaço existente na vida política e partidária do
País, consciente de sua missão histórica e, expressando e
defendendo, a implantação da democracia cristã, por estar convicto de que é o único caminho democrático capuz de assegurar o progresso social, político, econômico
e cultural dentro de um processo de desenvolvimento
que, sem qualquer traumas ou desvios irá integrar o nosso povo cnquanto classe social ou categoria profissional,
na vida efetiva do País com ênfase no Plano Político
como forma de consolidar a autodeterminação da Com unidade brasileira.
9. O Partido Democrata Cristão - PDC, no Plano
Interno, defende a Autodeterminação da Comunidade
Brasileira, e adota, como princípios básicos e inalienáveis a integridade do Território Nacional, a defesa da independência nacional, sua soberania e a coexistência
pacífica com todos os povos, sem discriminações,
reservando-se ao País, o direito de uso e emprego da tecnologia nuclear para fins compatíveis, de conformidade
com as necessidades imperiosas da Nação Brasileira. Reconhece a necessidadc do fortalccimento das instituições
dem ocrálicas de modo a garantir as liberdades individuais, a dignificação da pessoa humana e o respeito às
autoridades constituídas, através do Voto Universal e
Secreto-facultativo. E a favor do restubelecimento das
eleições diretas para os cargos eletivos, em todos os
níveis compreendendo: Prefeituras dc Capitais, Estâncias Hidrominerais, Municípios tidos como de Segurança Nacional e no Distrito Federal, levando-se em
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conta, a autenticidade do sistema representativo e o aumento dos níveis morais e intelectuais de nossos representantes. O Partido Dcmoerata Cristão - PDC, defende ainda, a liberdade de associação, reunião e imprensa e
a revogação de todas as leis autoritárias. A defesa da República, da Federação, da Autonomia Municipal via Reforma Tributária que lhes garanta autonomia financeira,
do regime democrático representativo, com base no Pluralismo Partidário e na Garantia dos Direitos Humanos.
E contra a corrupção, a subvcrsão da ordem, a desonestidade pública e aqueles que atentam contra as garantias
legais do cidadão. E em favor da punição severa e exemplar dos beneficiários do enriquecimento ilícito e da malversação dos Fundos Públicos. Acredita nas Forças Armadas como Isntituição Nacional provida de espírito patriótico e consciente de suas atribuições Constitucionais
que, como Instituição Democrática, é garantidora solidária da So berânia Nacional. O Partido Democrata
Cristão - PDC, pretende, por fim, implantar a Democracia Cristã, em nossa Pátria, aparelhada convenientemente, de modo a assegurar o combate sistemático, a
sede de riqueza ilícita, conter os excessos do Poder Econômico e condenar o privilégio, qualquer que seja a sua
forma ou origem, por considerá-lo fonte principal de todas as injustiças sociais.
10. No Plano Econômico, o Partido Democrata
Cristão - PDC, defende o fortalecimento das empresas
nacionais. como única forma para o país se emancipar
econômica e financeiramente; apoio as pequenas e médias empresas, por reconhecer, seguramente, às dificuldades de toda ordem, particularmente, por carência de
recursos financeiros, que passam as mesmas, inclusive,
após ao advento do respectivo Estatudo, em face dos fracassos dos governos, sucessivos, no campo econômico,
político e social, obrigando-as a arcar com os ônus negativos de seus fracassos e, levando com isso, às pequenas e
médias empresas, de capital, genuinamente nacional, a
Insolvência, acarretando, desta forma, desistímulo total
a iniciativa privada c o aumento das tensões sociais, por
falta de mercado de trabalho. Defende a chamada ''Classe Média", afinal, propulsora do desenvolvimento e destino Pátrio, efetivamente, desamparada. Também, o incremento da industrialização seletiva, aceitando a iniciativa privada enquanto exercida no interesse social. Condena sistematicamente, os lucros imoderados das empresas; os monopólios nocivos aos interesses do País bem
como aos agrupamentos financeiros afastadores do processo de concorrência. E a favor da criação de um mecanismo eficiente de modo a impedir os abusos das empresas m ultinacionais e que torne, obrigatório a reaplicação
dos lucros obtidos no País, bem como a limitação dos
mesmos desde que divorciados do bem comum, e que
permita, apenas o envio para o exterior, dos lucros compatíveis com os investimentos verificados e julgados indispensáveis aos interesses nacionais. O Partido Democrata Cristão - PDC, é pela taxação progressiva dos latifúndios improdutivos, acredita que, somente assim, os
seus detentores proprietários destinarão os mesmos para
fins sociais, ainda que sem a perda da própriapropriedade. E, ainda, pela disciplinação na distribuição dos investimentos estrangeiros no País, objetivando-se a eliminação, progressiva, dos desníveis econômicos existentes
entre às várias regiões e dando-se especial atençào aos investimentos destinados à erradicação de favelas, as construções de rodovias e ferrovias e às fontes geradoras de
energia tanto nuclear, quanto elétrica, sem todavia, deixar de levar em conta, a necessidade precípua, da manutenção do Meio Ambiente e à preservação ecológica. O
Partido Democrata Cristão - PDC, é ainda, pelo combate a inflação e a Reforma Tributária que reduza os impostos indiretos, que promova, no Plano Econômico, a
a utonomia dos Municípios, e que vise a aplicação dos recursos arrecadados nos interesses exclusivo dos Contribuintes; pela supressão das despesas orçamentárias improdutivas ou supérfluas e, finalmente, por uma Reforma Bancária que dê aos Bancos Oficiais, maior e mais
rígido controle do crédito e crie Bancos fomentadores
das iniciativas essenciais à comunidade e condene o crédito especulativo ou parasitário.

11. No Plano Social, o Partido Democrata CristãoPDC defende o direito de acesso de todos aos meios de
cultura: à democratização da educação e a adequação do
ensin o ao processo sócio-eco nâmico do País. com priori-
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dade absoluta aos graus primários e técnicos, gratuitos e
obrigatórios, amparando-se ao estudante por meio de
um sistema fundamental de Bolsas. Defende, ainda, o direito ao estudantes de nível universitário os superiores
gratuidadc do cnsino, com a apliação da atividade dos
estabelecimentos oficiais de ensino superior no período
noturno, e estágio assegurado nas empresas do Governo
e de iniciativa prLvada, com remuneração condizente
com o seu nível e crédito a longo prazo e com juros ao
recém-formado, destinado ao custeio de cursos de aperfeiçoamento indispensáveis a sua formação profissional
e para compra dos instrumentos de trabalho. O Partido
Democrata Cristão-PDC, é favorável à criação no âmbito das empresas, de escolas técnicas operacionais, ao
aprimoramento de um campo dc trabalho e aperfeiçoamento técnico para os universitários e a solução para o
problema da aquisiçào do material didático sem paternalismos. O Partido Democrata Cristão-PDC, considera a
cducação mola propulsora de todo o desenvolvimento
indispensável a afirmação do Brasil como' País desenvolvido e como Nação soberana, consciente dos seus desígnios. O Partido Democrata Cristão-PDC, defende também o dircito inalienável de todos os brasileiros aos
meios hospitalares, assistênciais e alimentares, de modo
a banir de nossa Pátria, a fome e a miséria, provenientes
da ignorância, da falta de saúde, do estímulo à produção
c do salário justo, compatível com as necessidades humanas. Lutará pela instituição do salário justo suficiente,
para os trabal hadores em gcral e, Icvará em conta a necessidade de revisão periodica das pensões e das aposentadorias, a fim de garantir a estabilidade do valor da remuneração e dos proventos. O Partido Democrata
Cristão-PDC, lutará, ainda, no sentido de assegurar aos
trabalhadores - scm utilização de fórmulas demagógicas ou de acenos utópicos, uma legislação que possa traduzir a realidade dos anseios legítimos das classes trabalhadoras que, emprestam os seus braços para servir de
alavancas para o progresso do País, que objetive, efetivamente, maior estabilidade no emprego, a participação
nos lucros das empresas e na administração das mesmas
e, por igual, da gestão no Banco Nacional de HabitaçãoBNH no FGTS, a fim de melhores processar o relacionamcnto cntrc empregador c empregado, na busca de uma
conciliação de maneira harmoniosa do Capital e do Trabalho para pôr fim aos conflitos de interesses ejuntos ou
aliados possam produzir as riquezas indispensâveis à elevação do padrão de vida tanto do empregador como do
empregado, trazendo, desta forma, a paz necessarária
para que a Naçào brasileira possa progredir material e
moralmente; a liberdade nos órgão de classes, sem tutela
do Estado, o direito de greve com última medida extrema, para obtenção dos Icgítimos direitos inerentes à pessoa humana sem a catalogação de "serviços essenciais"
que as obstaculem e assistência total aos desempregados,
por falta de mercado de trabalho e aos seus dependentes
e, por fim, a garantia à mãe trabalhadora, desde a concepção, de efetivo amparo assegurando-lhe a utilização
de creches nos locais de trabalho, assistência médica e
alimcntar para os scus filhos até a idade escolar quando
solteira sem companheiro. O Partido Democrata
Cristão-PDC, lutará com dcstcmor, pela dignificação do
trabalho em todas as suas formas, aceitando-o corpo
como principal fator de produção e, considerando-o
base moral da propriedade. O Partido Democratico
Cristão-PDC, buscará a proteção e o estímulo ao teatro
popular, ao artesanato nos seus aspectos sóciocconômico c culturais; a preservação e amplo incentivo a
todas as manifestações folclóricas, como expressão do
mais puro sentimento de nacionalidade. Lutará pelas
proteção ã Música Popular Brasileira e pelo amparo total aos músicos, artistas, compositores e autores em geral. O Partido Democrata Cristão-PDC, objetiva a valorização efetiva do homem rural e O aumento de sua produtividade. Repudia o marasmo em quc se encontra quase cinquenta milhões de brasileiros, por carência de educação, de saúde, da falta de trabalho e, acima de tudo,
por culpa de todos aqueles que muito embora, constantemente, se dizem prcocupados com O estado de miséria
do homem do campo c nada fazem, cfctivamentc, no
sentido de erradicar tal siiuação que envergonha a
Nação Brasileira. O Partido Democrata Cristão-PDC,
acredita que não cabe somente aos governos lutar pela
.erradicação dos males que afetam ao homem rural. A solução, pois, do problema é tarefa de todos. Por assim
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considerar o Partido Democrata Cristão-PDC, é por
uma legislação específica, destinada, realmente, a amparar O trabalhador do campo ou o homem rural, que,
através de Planos Básicos constem os seguintes pontos:
a) incentivo à sindicalização, seguro social, assistência e
abono para os filhos menores das famílias de escassos recursos; b) disciplinação dos arrendamentos rurais e dos
contratos de exploração agrícola em geral; c) simplificação dos processos de legitimação das terras com definida expedição de títulos de propriedade aos posseiros
que trabalhem por mais de cinco anos, sem a interpelação judicial ou extrajudicial dos proprietários ou com
contratos de arrendamentos não efetivamente cumpridos
em seus termos legais respeitados os direitos de ambos
na avença; d) desapropriação das terras valorizadas por
investimentos públicos e sua revenda à lavradores sem
tcrras; c) colonização das terras públicas; f) construção
de hospitais e de escolas técnicas no mcio rural; g) estímulo ao cooperativismo de produção e de consumo; h)
garantia de preços justos para os frutos da terra e dos
meios de escoamento da produção; i) financiamellto a
longo prazo e apenas com juros compatíveis, para a
aquisição de pequena e média propricdadc agrária c dos
instrumentos de trabalho indispensáveis. O Partido De'
mocrata Cristão-PDC, ainda, no Plano Social, defende i'
volorização efetiva do professorado em geral e a an,!pliação do mercado de trabalho aos professores de todps
os níveis intelectuais, com rem uneração compatível colo
as suas altas responsabilidades. O Partido Democrata
Cristão-PDC, está convicto de que, são os mestres do ensino a base fundamental de formação dajuventude brasileira e do desenvolvimento nacional. Finalmente, o Partido Democrata Cristão-PDC, propungna pela revisão
do sistema penitenciário, com base a efetiva modificação
da legislação mais recente de modo que possibilite a aplicação de uma política de rccuperação do delinqüente
sem sofismas ou proselitismos. Por igual, o Partido Dcmocrata Cristão-PDC, dará cspecial atenção ao idoso
desamparado ou abandonado e às crianças abandonadas
ou carentes e, ainda, as segurará amparo total ao excepcional criança, jovem ou adulto e à erradicação da mendicância n o País.
12. No Plano e na Ordem Internacional, o Partido
Democrata Cristão-PDC, repudia a guerra, as competições armamentistas, o emprego das armas de extermínio e das experiências atômicas e termo-nuclcarcs para
fins bélicos. Defende a livre determinação dos povos na
escolha de seus dirigentes e de seus destinos. Defende
ai nda, a coexistência pacifica entre as nações, repelindo a
intervenção armada para a solução de conflitos de interesse sendo favorável ã arbitragem nos litígios e nos conflitos internacionais. O Partido Democrata Cristão·
PDC, é pelo respeito aos tratados e acordos internacionais e pela manutenção de intercâmbio cultural e comerciai com todas as naçõcs, salvo com aquelas que adotem
ou pratiquem qualquer forma de discriminação ou racismo entre seus habitantes, visando a aproximação entre
os povos e a paz mundial. O Partido Democrata CristãoPDC, defende ainda, o direito ao acesso a todas as conquistas científicas e tecnológicas da humanidade, o direito de proteção dos nossos recursos naturais e humanos
bcm assim, dos preços dc nossos produtos destinados à
exportação, como fonte de divisas para o País e, finalmente, a participação, em igualdade, nos organismos internacionais.
Programa
De conformidade com os princípios estabelecidos em
seu Manifesto de Lançamento, o Partido Democrata
Cristão - PDC, compromctc-se, solenementc, com a
Nação Brasilcira, a lutar no sentido de atingir, totalmcnte, aos objetivos de seu PROGRAMA.
Objetivo Fundamental - l. O Partido Democrata
Cristão - PDC, inspirado nos ideais de Justiça e de Solidariedade Humana, alicerçado no respeito aos direitos
individuais c, cm consonância com o Sistema Democrático, objetiva, fundamentalmente, se constituir em instrumento Congraçador de todas as Classes Sociais, o
Partido Democrata Cristão - PDC, tem a exata noção
do que sejam a Classe Trabalhadora e a Classe Média,
que sustentam o País através do pagamento de seus impostos, sem o devido amparo e defesa por parte do Estado. E, assim sendo, o Partido Democrata Cristão-PDC,
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acredita que na estratificação natural da sociedade brasi·
leira. a chamada e identificada Classe Média absorverá o
maior número de indivíduos e, por isso, com a elevada finalidade de suprimir as distorções e desvios de todos os
segmentos, defende, igualmente, a todos, em suas neccssidades e reivindicações para que a família brasileira,
progressivamente, desfrute dos bens da civilização e dos
recursos naturais do Brasil, possibilitando ao indivíduo
brasileiro e ao estrangeiro que viva no País, gozar do
bem- estar social compatível ejusto com a dignidade humana. E, por defender esses ideais, o Partido Democrata
Cristão - PDC, adota e proclma a Democracia Cristã,
como Regime Político, por ser o mais adequado ao atual
estâgio da Sociedade Brasileira, identificada com os
principios ~! propósitos do Cristianismo.
No Plano Intcrno: 2. Propugnando pela convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte com Autonomia do Distrito Federal com sua Representação Política
em todos os níveis e ainda, pela plena autonomia financeira dos Municípios atraves de uma Reforma da Lei
Tributária: 2.1. Autodctcrminação da Comunidade Brasileira, adotando como princípios básicos e inalienáveis,
a integridade do Território Nacional, a defesa da Independência Nacional, sua Soberania e a existência pacífica com todos os povos, sem discriminações, reservandose o direito de uso e emprego de tecnologia nuclear para
fins compatíveis, conforme as necessidades imperiosas
da Nação Brasileira. 2.2. Fortalecimento das Instituições
democráticas de modo a garantir as liberdadcs individuais, a dignificação da pessoa hum ana e o rcspeito às
autoridades constituídas, cujos mandatos tenham sido
conferidos pela vontade soberana do povo, de conformidade com os preceitos da Constituição. 2. 3. Eleições diretas para os cargos eletivos em todos os níveis comprecndendo as Prcfcituras das Capitais, Estâncias Hidrominerais, Municípios tidos como de Segurança Nacional
e no Distrito Federal, tudo através do Voto Secreto, facultativo e livre, observados preceitos legais. 2.4. Restabelecimento das prerrogativas dos Representantes do
Povo de forma ampla gcral e irrestrita, consumando-se a
anistia conquistada cm 1979 cstcndendo-a para todos
aqueles que ainda não recuperaram, inteiramente, os
seus direitos políticos e naturais de estar, ir e vir para o
solo ["átrio. Por igual, que tal Representatividade disponha da autenticidade alicerçada nos valores de ordem
moral e intelectual com a devida sujeição ao Programa
Partidário. 2.5. Implantação da Democracia Cristã, em
nossa Pátria, aparelhada convenientemente, de modo a
assegurar o combate sistemático, ã sede de riquezas, conter os excessos do Poder Econômico, condenação dos
privilégios quaisquer que sejam suas formas ou origens,
por ser considerados fonte de todas as injustiças sociais.
Eis que a Democracia Cristã, propiciarã, como Regime
Político que o País atiJ1ja os seus objctivos finais, por ser
um Regíme mais adequado à vocação da vida dos brasíleiros sob a égide da fundamentação ética da política; da
dignidade da pessoa humana; da primazia do bem com um; da perfectibilidade da sociedade civil; do respeito
à propriedade privada e da Mensagem Evangélica. 2.6.
Rcconhecer as Forças Armadas como instituição nacional garantidora da Soberania dos limites da Constituição. 2.7. Combate sistemático à corrupção, a subversão da ordem, e a desonestidade pública, com confisco
dos bens mal-havidos em favor de obras assistenciais,
punição severa dos beneficiários do cnriq uecimento ilícito, e da malversação dos fundos públicos. 2.8. Responsabilização sumária dos agentes do poder público que
atentarem contra as garantias legais do Cidadão. 2.9.
Defesa da República, da Fcdcração, do Regimc Dcmocrático Representativo, com base no pluralismo partidârio e na garantia dos direitos humanos, propugna pela
Fidelidade Partidária sem Sublegendas. 2.10. Liberdade
da cxprcssão do pensamcnto, de associação, de reunião e
imprensa, e, revogação de todas as leis autoritárias. 2.11.
Preservação da Amazônia, nos seus aspectos políticos,
económicos e sociais. 2.12. Criação de Juizados de Instruções, permitindo melhora de nossas Instituições Judiciárias. 2.13. Restabelecimento do Poder Judiciário,
Icvando-se em conta a imunidade e a liberdade dos nossos Juízes. 2.14. Rcformulação dos conceitos de Segurança Nacional. de acordo com a necessidade do povo
brasileiro, nas decisões julgadas de interesses nacionais.
No Plano Econômico: 3.1. Reforma Bancária que dê
aos Bancos Oficiais, maior c mais rígido controle do cré-
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dito, crie bancos fomentadores das iniciativas essenciais
à com unidade e condene o crédito especulativo ou parasitário. 3.2. Supre.>são das despesas orçamentárias improdutivas ou supérfluas. 3.3 - Combate a inflação e a
reforma tributária que reduza os impostos indiretos que
vise a aplicação dos recursos arrecadados no interesse
exclusivo dos contribuintes e castigue com severidade os
sonegadores. 3.4. Disciplinação das distribuições dos investimentos estrangeiros no País, objetivando-se a eliminação, progressiva, dos desníveis econômicos existentes
entre as várias regiões, dando especial atenção aos investimentos destinados à erradicação de favelas, às construções de ferrovias e rodovias, à elevação do número de
tecnologias próprias, e as fontes geradoras de energias
tanto nuclear quanto elétrica. 3.5. Incremento da industrialização seletiva, mantida a iniciativa privada enquanto exercida no interesse social, condenando-se os lucros
imoderados das empresas. 3.6. Fortalecimento das Empresas Nacionais, como única forma para o País se
emancipar cconômica c financeiramente. 3.7. Apoio total às pequenas, micro e médias empresas, de modo a
permitir às mesmas, as condições indispensáveis ao

cum~

primento de suas finalidades sociais. 3.8. Combate sistemático aos monopólios nocivos aos interesses do País, e
aos agrupamentos financciros afastadores da concorrência; criação de um mecanismo eficiente de modo a impedir os abusos das Multinacionais, tornando-se, apenas, o
envio para o exterior, dos juros compatíveis com os investimentos verificados. 3.9. Taxação progressiva dos latif(mdios improdutivos ou supérfluos, forçando-se assim, aos seus detentores, uma maior e melhor destinação
dos mesmos para fins sociais. 3.10. Amplo incentivo ao
turismo remunerado, colocando-se em evidência os pontos turísticos existentes, e criando-se novos atrativos.
como fonte de divisas para o Pais e mcio dc aproximação
entre regiões e povos.
No Plano Social: 4.1. Democratização da educação,
pelo acesso de todos aos meios de cultura, a adequação
do Ensino ao proccsso sócio-cconômico do País, com
prioridade absoluta aos graus primários e técnicos. gratuitos e obrigatórios; criação de escolas urbanas e rurais
em número suficiente para atender aos alunos, dando-se
especial apoio às escolas fundadas por sindicatos, entidadcs bcncficientes, civis e religiosas, associações de classes
e cooperativas, amparando-se o estudante por meio de
um Sistema Fundamental de bolsas. Admissão de cursos
flexíveis, e desenvolvimento dos Institutos e Centros de
Pesquisas. 4.2. Legislação Especial de Amparo para estudantes de nível universitário ou superior, objetivando-se
os scguintes fins: a) gratuidade do cnsíno; b) solução estatal para o problcma da aquisição do material didático,
c) estágio assegurado nas empresas do Governo e de iniciativa privada. com remuneração condizente com o seu
nível; d) trad ução de obras didáticas redigidas em outros
idiomas para o português. sob a responsabilidade do
MEC; e) criação no âmbito das empresas de escolas técnicas operacionais; f) aprimoramento de um campo de
trabalho e aperfciçoamento técnico; g) criação de um
currículo pouco variá vel para as universidades; h) crédito a longo prazo e sem juros ao recém-formado, destinado ao custeio de cursos de aperfeiçoamento indispensáveis à sua formação profissional e para a compra dos instrumcntos de trabalho. 4.3. Extinção do analfabetismo a
curto prazo, mediante campanha intensiva de âmbito nacional, que mobilize todas as camadas da população, e
utilize as modernas técnicas de comunicação de massa;
maior dinamização do MOBRAL, a fim de que esta instituição possa cumprir as suas finalidades. 4.4. Proteção
e estim ulo ao artesanato, nos seus aspectos sócioeconômico-cultural. 4.5. Incentivo ao Teatro popular,
particularmente pela formação de grupos cênicos infantis. 4.6. Preservação e amplo incentivo a todas as manifestações folclóricas, como expressão do mais puro sentimento de nacionalidade. 4.7. Protcção a Música Popular
Brasileira c amparo total aos músicos. artistas, compositores e autores em geral. 4.8. Plano Nacional de Assistência Social que assegure a todos o acesso aos meios
hospitalares, assistenciais e alimentares, de modo a banir
de nossa Pátria, a fome e a miséria. proveniente da ignorânciu. da falta de saúde, do estimulo a prndução e do
salário justo; compatível com as necessidades humanas.
4.9. Implantação de ampla rede hospitalar flexível, c'onstituída por unidades mistas. inclusive móvel, modeladas

conforme os índices nosológicos de cada região do País e
sob a orientação de um único órgão Estatal. 4. 10. Instituição do salário justo suficiente, para os trabalhadores
em geral, levando-se em conta a neccssidade de revisão
peri'ódica das pensões e aposentadorías, a fim de garantir a estabilidade de valor das remunerações e dos proventos. 4.11. Legislação Especial de Amparo ao Trabalhador. que objetive os seguintes fins: a) maior estabilidade no emprego; b) sindicalização obrigatória; c) representação nos órgãos de classes, sem tutela do Estado e
representação efetiva nos organismos da Justiça do Trabalho; d) direito de greve como última medida extrema,
para obtenção dos legítimos direitos inerentes à pessoa
humana; e) assistência total aos desempregados. por falta de mercado de trabalho e aos seus dependentes; f) participação efetiva nos lucros das empresas, estatais ou
não, e participação na administração das empresas privadas. a fim de melhorar o relacionamento entre empregador e empregado; g) manutenção por parte da empresas de cursos de formação profissional para os filhos dos
trabalhadores; h) amparo total a mãe trabalhadora, desde a concepção. assegurando-a a utilizar creches e assistência médica e alimentar para seus filhos até a idade escolar; i) dignificação do trabalho em todas as suas formas. accitando-o como principal fator da produção, e
considerando-o base moral da propriedade; e, garantia
dos mecanismos de assistências sociais. de modo que, o
trabalhador possa envelhecer, sem medo, por falta de seguro social. 4.12. Reestruturação dos quadros do funcionalismo público. dando-se ênfase ao treinamento de pessoal especializado, técnica e psicologicamente preparado
para desempenhar suas altas responsabilidades; efetivaçào do pessoal contratado; instituição do salário justo
suficiente, com revisão periódica das pensões e aposentadorias; garantia do valor das remunerações e dos proventos. 4.13. Crédito ao longo prazo, com juros razóaveis, aos trabalhadores em geral. isto é, sem distinção de
categorias ou classes. destinados a aquisição da casa própria e para compra dos instrumentos indispensáveis ao
trabalho. 4.14. Revisão do Sistema Pcnitenciárío,
objetivando-se uma efetiva aplicação política de recuperação do deliqüente. 4.15. Construção de abrigos, albergues, asilos. orfanatos, patronatos, destinados ao amparo à infância, a velhice e desvalida e aos portadores de
doenças mentais, dando-se aos necessitados um tratamento condizente com as necessidades hnmanas. 4.16.
Valorizaçào efetiva do Professorado em geral
objetivando-se a ampliação do mercado de trabalho aos
professores de todos os níveis intelectuais; considerandoos base fundamental na formação da juventude brasileira e do desenvolvimento nacional, assegurando aos mesmos, rem uneração compatível com as suas responsabilidades. 4.17. Legislação Específica, objetivando a valorização efetiva do homem do campo e o aumento de sua
produtividade. através de planos básicos dos quais constam os seguintes pontos: a) incentivo a sindicalização.
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so a todas as conquistas científicas e tecnológicas da hnmanidade. 5.6. Direito de proteção dos nossos recursos
naturais e humanos. 5.7. Defesa dos preços de nossos
produtos destinados à exportação, considerando-se indispensável. o fortalecimcnto de nossa moeda, e o intercâmbio comercial como fonte de divisas para o País.
Brasilia, DF e Rio de Janeiro, RJ, 30 de março de
1985.
ESTATUTO DO PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO- PDC
TITULO I
Do Partido, dos seus objetivos e da Organização Partidária
CAPITULO I
Disposições Preliminares
Ar!. I' O Partido Democrata Cristão - PDC. criado nos termos da Legislação Eleitoral vigente, com sede
e domicilio na cidade de Brasília, Capital da República
Federativa do Brasil. se rege pela legislação pertinente e
por este Estatuto.
Ar!. 2' O Partido Democrata Cristão - PDC. inspirado nos ideais de Justiça e de Solidariedade Humana.
alicerçado no respeito aos direitos individuais de brasiI~iros e estrangeiros residentes no País, em consonância
com o sistem a dem oerático, objetiva se constituir em instrumento congraçador dc todas as classes sociais, com a
elevada fi nalidade de defender ativamente suas reivindicações. para que desfrutem, progressivamente. dos bens
da civilização e gozem de nível de bem estar social compatível com a existência humana. E, por defender esses
ideais, o Partido Democrata Cristão - PDC, adota e
proclama a Democracia Cristã, como· Regime Político,
por ser o mais adequado, no atual estágio da vida e vocação nacional, para que a Nação atinja seus grandes
fins sociais, políticos econômicos e culturais.
Ar!. 3' O Partido Democrata Cristão - PDC, será
integrado por todos os cidadãos que nele se inscreverem
com expressa declaração de que aceitam sua doutrina e
orientação político-partidãria, o seu Programa e Estatuto respeitados os princípios e preceitos legais.
Ar!. 4' O Partido Democrata Cristào - PDC. é representado em Juízo e fora dele pelo Presidente em
exercício, do Diretório Naciona!.
R I' No Distrito Fcderal, respeitada a autonomia legai do respectivo Diretório Regional. o Diretório Nacional responde pelos interesses do Partido e o Representa.
R 2' Nos Estados, Territórios e Municípios e, em se
tratando das Capitais dos Estados, as Zonas Eleitorais.
essa representação é xercida, em assuntos de interesse locai. respectivamente, pelo Presidente do Diretório Regional, pelo Presidente do Diretório Municipal e pelo
Presidente do Diretório Zona!.

seguro social, assistência e abono para os filhos menores

das familias de escassos recursos; b) disciplinação dos arrendamentos rurais e dos contratos de exploração agrícola em geral; c) simplificação dos processos de legitimação de terras, expedindo-se títulos de propriedade aos
posseiros que as trabalham por mais de5 (cinco) anos; d)
financiamento a longo prazo com juros razoáveis, para
aquisição da pequena e média propriedade agrária e dos
instrumentos de trabalho indispensáveis à sua exploração; e) desapropriação das terras valorizadas por Investimentos públicos e sua revenda a lavradores sem terra; f) colonização das terras públicas; g) estímulo ao cooperativismo da produção e do consumo; h) garantia de
preços justos para os frutos da terra e dos meios de escoamento da produção; i) construção de silos e armazens, de hospitais e de escolas técnicas no meio rural.
4.18. Amplo incentivo ao Escotismo no País. de modo a
contribuir na formação do caráter e no espírito de nacionalidade de nossa juventude.
No plano Externo: 5.1. Respeito aos acordos c tratados internacionais. 5.2. Manutenção de intercâmbios co-

merciais e culturais com todas as nações, visando à aproximação entre os povos e a paz mundial. 5.3. Defender a
auto-determinação e a coexistência pacífica com todos
os povos condenado-se qualquer tipo de intervenção, armada ou nào l e o uso de armas nucleares, na solução de

conflitos de interesse entre as nações. 5.4. Participação
em igualdade. nos organismos internacionais. 5.5. Aces-

CAPITULO II
Da Filiação Partidária e de seu Cancelamento
Ar!. 5' A filiação ao i"drtido serã feita observadas as
condições e forma estabelecida em lei.
§ I' Os maiores de 16 (dezesseis) até 21 (vinte e um)
anos se eonstituirão um tipo excepcional ou especial de
filiação - o de Juventude Democrata Cristã - JDC,
desde que se comprometam com a doutrina e orientação
político-partidária, com o Programa e Estatuto e, aceitem. solenemente. cooperar com o Partido através dos
órgãos específicos.
§ 2' A decisão da Comissão Executiva Nacional. em
grau de recurso, contra u denegação de filiado, aproveitará. a qualquer tempo, a todos que tenham sido impugnados, sob o mesmo fundamento, mesmo que não tenham contestado ou recorrido de decisão de Comissão
Exccutiva, hierarquicamente inferior àquela.
§ 3' O disposto no parãgrafo anterior não se aplica
quando a impugnação tiver como base a prática de atos
de improbidade no exercício de funções partidárias.
Art. 6' Os Membros do Partido são:
a) Fundadores - os que assinarem a Ata de fundação
do Partido, de indicação da Comissão Diretora/Executiva Nacional Provisória ou nele se inscreverem até 60
(sessenta) dias após a publicação na imprensa oficial do
Manifesto de Fundação.
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b) Efetivos - os que, aceitando sua doutrina e orientação político.partidária, o seu Programa e Estatuto,
nele se inscreverem.
e) Cooperadores - Além dos indicados uo art. 50 §
\9, os maiores de 21 (vinte e um) anos de idade, após assi·
narcm a Ficha de Filiação Partidária a Ficha Cadastral
Especial e um Termo de Compromisso no qual constará
o disposto no artigo e parágrafo aqui referido.
Ar!. 7' O cancelamento da Filiação Partidária
verificar-se-á nos seguintes casos:
I - desligamento voluntário com comunicação ao
Partido
11 - desligamento por determinação da Justiça Eleitoral
111- mortc
IV - pcrda de direitos políticos
V - suspensão dos direitos políticos, na forma previs.
[a em lei
VI - expulsão
VII - caducidade da filiação sem práticas efetivas no
Partido.
Parágrafo único. O Membro do partido que se desinteressar pela atividade partidária por nãocomparecimento sem causa justificada por escrito, em
cada oportunidade, e três Convenções consecutivas, terá
caduca a sua filiação, procedendo-se automaticamente
ao cancelamento desta.

CAPITULO 111
Dos Órgãos do Partido
Ar!. 8' São Órgãos do Partido:
1- De deliberação: as Convenções Municipais, Regionais e a Convenção Nacional;
11- De Deliberação e de Ação: O Diretório Nacional, os Diretórios Regionais, os Municipais e os Diretórios Distritais e, suas respectivas Comissões Executivas, bem assim, os Movimentos Trabalhista, Estudantil e
da Juventude Democrata Cristã;
III - De Ação Parlamentar: as Bancadas, e,
IV - De Cooperação: os Conselhos Fiscais, os Conselhos Consultivos e o Conselho Nacional de Ética Partidária c as Comissões de Disciplina; os Departamentos
Trabalhista, Estudantil-Universitário, Rural e Feminino; os Comitês de Campanha; as Comissões Técnicas; os
Órgãos ou Entidades de Pesquisa ou Educação Políticas
o Instituto de Formação e Educação Democrata Cristão
- IFED EC c tantos outros que venham a ser criados
com a mesma finalidade ou para atender ao interesse de
participação política de diversificados grupos e segmentos sociais,
§ I' Para efeito de organização partidária, em Estado ou Território não subdividido em Municípios com
população superior a um milhão de habitantes, cada unidade administrativa ou Zona Eleitoral será equiparada a
Mu nicípio de acordo com a lei.
§ 2' As Comissões Executivas Nacional, Regionais e
Municipais, baixarão as normas, por ocasião da criação,
sobre a constituição e funcionamento dos Órgãos de
Cooperação e, quando for o caso, da Ação Partidária.
§ 30 As Comissões Executiva Nacional, Regionais
ou Municipais do Partido organizarão comissões técni·
cas para estudo de assuntos de interesse da Administração Pública e de planos e programas de governo.
Ar!. 99 Na organização, atribuições e funcionamento dos diversos órgãos do Partido, serão respeitados os
preceitos legais.
CAPITULO IV
Da Educação, da Pesquisa e do Treinamento
Art. 10. O Partido Democrata Cristão - PDC, preferencialmente, via o Instituto de Formação e Educação
Democrata Cristão do Brasil- IFEDCB, podcrá organizar, em regime jurídico que julgar conveniente, sistemas de pesquisa, de educação c de treinamento de interesse político-partidário em nível nacional, sem prejuízo
de iniciativas idênticas de órgãos regionais ou municipais.
§ I' Os órgàos regionais ou municipais poderão organizar também, cursos de alfabetização, de formação
profissional, de treinamento em técnicas diversas.
§ 2' As atividades referidas neste artigo serão realizadas sob a responsabilidade direta do Partido Democrata Cristão - PDC. podendo este, no entanto, firmar
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convênios com outras entidades especializadas para a
sua efetivaçào.
CAPITULO V
Do Funcionamento dos Órgãos Partidários
Art.ll. As Convenções reunir-se-ão, ordinuriamente
para a escolha dos candidatos do Partido aos postos eletivos ou para eleger os membros das direções partidárias,
em datas a serem fixadas pelas respectivas Comissões
Exccutivas, nos termos da lei; c, cxtraordinariamente,
sempre quc neccssário o seu prnnunciamento sobre assu nto relevante.
Ar!. 12. As Convenções e os Diretórios serão convocados: a) a Nacional, pela Comissão Executiva ou por
1/3 (um terço) dos Diretórios Regionais; b) a Regional,
pela Comissão Executiva ou por 1/3 (um terço) dos Diretórios Municipais; c) a Municipal, pela Comissão Executiva ou por 1/3 (um terço) dos Convencionais;
§ I' Os Diretórios poderão ser convocados por 1/3
(um terço) dos seus membros para tratar de assunto relevante.e expressamente determinado.
§ 2' As Bancadas do Partido, por maioria de seus
membros, poderão requerer a convocação dos Diretórios, no grau que lhes corresponde, para tratar de assunto relevante e expressamente determinado pela maioria da mesma.
A rt. 13. A convocação, o funci onamento, a participação, dc filiados e as decisões das Convenções e Dire[Órios obedecerão às formas e normas previstas em lei.
Art. 14. As Convenções e Diretórios têm sua localização ordinária nas Capitais e nas sedes das áreas territoriais em que exercem sua atuação e, excepcionalmente,
ajuízo das Comissões Exccutivas, poderão reunir-se em
outro lugar.
CAPITULO VI
Das Normas Comuns, aos Órgãos Partidários
Art. 15. Na organização, as atribuições e funcionamento dos diversos órgãos do Partido, serão obedecidas
as seguintes normas: a) O Presidente c o Vice-Presidentc
da República, os Ministros de Estado, os Governadores
e Vicc-Governadores, os Secretários de Estado e de Territórios, os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar, os prefeitos e Vice-Prefeitos não poderão exercer funções executivas; b) É vedado a um membro do Partido pertencer, simultaneamente a mais de um Diretório Partidário,
salvo quando se tratar do Diretório Nacional; c) A
eleição dos órgãos de direção dos delegados do Partido e
a escolha de candidatos a cargos eletivos far-se-ào mediante voto secreto e direto; d) É proibido o voto por
procuração e permitido o voto cum uIativo; e) Nas
eleições dos órgãos de direção partidária de qualquer
nível, embora com Chapa Onica, é obrigatória a renovação de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros;
f) Das deliberações ou decisões dos órgãos municipais
caberá recurso para o Diretório Regional, e, das delibcrações ou decisões regionais, para o Diretório Nacional;
g) Do Edital de Convocação da Convenção constarão,
obrigatoriamente, o local, o dia e hora em que se instalará, bem como a matéria a ser objeto da deliberação,
observando-se, ainda, prazos e outras exigências fixados
em lei; h) Os órgãos partidários não intcrvirão os hierarquicamente inferiores, salvo os casos expressamente determinados em lei neste Estatuto; i) O mandato dos
membros de órgãos de cooperação coincidirá sempre
com os de órgão de direção,
Art. 16. Em caso de vacáncia, licença ou impedimento de membros dc órgãos partidários serão imediatamente convocado o suplente, obedecendo-se a ordem de
colocação, dentro da mesma chapa, se for o caso, e
observando-se ainda as seguintes normas: a) Verificada
a vacância, o suplente completará o restante do período
do mandato: b) Quando ocorrer vaga no Diretório nacional vinculada à seção partidária regional que tenha
um único membro no Diretório, seu preenchimento será
feito por representante daquela seçào, sempre que possível.
TITULO II
CAPITULO I
Das Convenções Partidárias
Arl. 17. Somente poderão participar das Convenções os eleitores filiados ao artgio até 30 (trinta) dias
antes da sua realização.
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Parágrafo único. As Convençõcs Partidárias, para
qualquer fim, inclusive para e1cição dos Diretórios, obedecerão as normas previstas em lei.
Art. 18. Compete à Convenção Municipal eleger o
Diretório Municipal, os delegados à Convenção Regional e os respectivos suplentes; escolher os candidatos aos
postos cletivos Municipais e decidir as questões políticas
e purtidflrías, bem como, as referentes ao patrimônio do
Partido. no ámbito Municipal.
Ar!. 19. Compete à Convenção Regional eleger o
Diretório Regional, os Delegados à Convenção Nacional e os respectivos·srrplentes, escolher candidatos aos
postos eletivos do Estado às funções legislativas da
União c decidir os assuntos políticos e partidários, bem
como, os referentes ao patrimônio do Partido no âmbito
regional.
Ar!. 20. Compete à Convenção Nacional eleger o
Diretório Nacional e seus suplentes, decidir sobre as propostas de reforma do Programa, do Estatuto e do Código de Ética do Partido; julgar os recursos das decisões do
Diretório Nacional; escolher candidatos à Presidente e
Vice·Presidente da República; decidir soberanamente os
assuntos políticos, partidários, bem como, os referentes
ao patrimônio do Partido no âmbito regional.
Ar!. 20. Compete à Convenção Nacional eleger o
Diretório Nacional e seus suplentes, decidir sobre as propostas de reforma do Progranla, do Estatuio e do Código de Étnica do Partido; julgar os recursos das decisões
do Diretório Nacional; escolher candidatos ã Presidente
e Vice-Presidente da República; decidir soberanamente
os assuntos políticos, partidários, bem como, os referentes ao patrimõnio do Partido e dissolver o P'dftido, determinar sua fusão e destinação de seu acervo patrimonial.
TITULO IfI
CAPITULO I
Dos Diretórios
Art. 2 L No Diretório Nacional haverá, pelo menos
um (O I) membro eleito de cada seção partidária regional,
devendo o Partido, sempre que possível, dar participação às categorias profissionais.
§ I' 1\ fixação do número de membros dos Diretórios Nacional, regionais, Municipais e Distritais obedecerá ao estabelecaido em lei.
§ 2' O mandato dos Diretórios Partidários ê de 2
(dois) anos.
Art. 22. Para a constituiçào e eleição dos Diretórios
Distritais, Municipais, Regionais e Nacional e de Delegados e respectivos suplentes, serão observadas as normas fixadas em lei.
CAPITULO II
Dos Diretórios Municipais
Art. 23. Compete ao Diretório Municipal a) Dirigir,
no dmbito Municipal, as atividades do partido e, respeitada a orientação nacional, definir a atuação política a
ser seguida pelos seus representantes na Câmara Municipal: b) Eleger a Comissão Executiva e seus suplentes; c)
Julgar os recursos que lhe sejam interpostos das decisões
da Comissão Executiva; d) Criar, organizar e regular o
funcionamento dos Diretórios Distritais; e) Intervir ou
dissolver os Diretórios Distritais, para a manutenção da
integridade Partadária; f) Manter atualizado o fichário
dos filiados; g) Exercer ação disciplinar com relação aos
membros e órgãos Partidários sujeitos à sua Jurisdição;
h) Promover o registro perante o Juiz Eleitoral competente, dos candidatos aos postos eletivos Municipais; i)
Manter a escrituração da receita e despesa do Partido em
Livros de Contabilidade abertos, rubricados e encerrados pelo Juiz Eleitoral; j) Ajuizar representação, perante
a Justiça Eleitoral para'perda de mandato de Vereador,
submetendo-a, previamente, à apreciação da Comissão
Executiva Nacional; I) Prestar conta na forma da lei.
Parágrafo único. Os representantes do partido na
01mara Municipal não integrantes dos Diretórios Municipais e Distritais, correspondentes na Circunscrição de
onde tenham sido eleitos, poderão participar das reuniões, sem direito a voto.
CAPITULO III
Dos Diretórios Regionais
Art. 24. Compete ao Diretório Regional; a) Dirigir
no ám bito regional, as atividades do partido e, respeita-
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da orientação Nacional, definir a atuação Política e Parlamentar a ser seguido pelos seus representantes na Assembléia Legislativa; b) Eleger a Comissão exccutiva c
scus suplentcs; c) Julgar os recursos interpostos das dccisões da Comissão Exccutiva; d) Promover o registro dos
Diretórios Municipais e rcpresentar o partido pcrante a
Justiça Eleitoral credenciando seus Delegados; d) fiscalizar as eleições que se realizem no Estado; f) Exercer ação
disciplinar em relação aos membros e órgãos Partidários
sujeitos à sua Jurisdição; g) Promover o registro dos candidatos aos postos eletivos do Estado e do Congresso
Nacional; h) Manter a escrituração de sua receita e despesa em livros de contabilidade abertos rubricados e encerrados pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral;
i) Prestar Contas ao Tribunal de Contas da União, das
quotas recebidas do Fundo partidário; j) Ajuizar representação, perante a Justiça Eleitoral, para perda de mandato de Deputado Estadual.
Parágrafo único. Os representantes do Partido no
Congresso Nacional e na Assembléia legislativa, não integrantes do Diretório Regional correspondente à Circunscrição de onde tcnham sido eleitos, podcrão participar das reuniões, sem direito a voto.
CAPITULO IV

Do Diretório Nacional
Ar!. 25. Competc ao Diretório Nacional a) Dirigir,
no âmbito Nacional, as atividades do Partido; b) Eleger
a Comissão Exeoutiva Nacional e seus Suplentes; c) Promover o registro do Estato, do Programa e do Código de
Ética Partidâriajunto ao Tribunal Superior Eleitoral; d)
Administrar o patrimônio social, adquirir, alienar, arrendar ou hipotecar bens; e) Promover o Registro dos
Candidatos a Presidéncia e a Vice-Presidência da República e dirigir as respectivas campanhas políticas; f)
Representar o Partido perante a Justiça Eleitoral, inclusive, pela designação de Delegados; g) Promover a responsabilidade dos Diretórios Regionais e na omissão
destes, dos Municipais, decidindo sobre sua dissolução,
intervenção e reorganização, exercendo ação disciplinar
em relação aos mem bras dos Órgãos Partidários; h)
Traçar a linha política e Parlamentar, no âmbito Nacional, a ser seguida pelos representantes do Partido.; i)
Convocar, pcla Comissão Executiva, a Convenção Nacional e'fixar normas para o seu funcionamento;j) Participar da Convenção Nacional; I) Julgar os recursos que
lhes sejam interpostos de atos e decisões da Comissão
Executiva Nacional ou de Diretórios Regionais; m)
Manter a escrituração de sua receita e despesas, em livros de Contabilidade, abertos, e encerrados pelo Tribunal Superior Eleitoral c prestar contas ao Tribunal de
Contas da União das Cotas recebidas do Fundo Partidúrio; n) Promover a retificação e/ou ratificação do Estatuto, Código de Ética Partidária e outras deliberações
da Convenção Nacional, para ajustá-los aos textos legais
e as decisões da Justiça Eleitoral; o) Aprovar o hino, as
Cores, os símbolos e o Escudo Partidários que serão usados em todo o Território Nacional; p) Aprovar os Planos
de Ação Política e Partidária elaborados pelos órgàos
correspondentes; q) Elaborar o seu Regimento Interno.
TITULO IV
CAPITULO I
Ar!. 26. O Movimento Trabalhista, Órgão de Ação
do Partido, tem sua organização e funcionamento na
forma estabelecida em lei.
Parágrafo único. Além de filiação partidária será necessário ao trabalhador, para ingresso no Movimento,
fazcr prova de sindicalização e de gozo de seus direitos
políticos ou, no Município onde não haja Sindicato, a
Carteira do Trabalho e Previdência Social.
Ar!. 27. Caberá ao Movimento Trabalhista, pugnar
pela realização de seus ideais e objetivos e elaborar os
seus Planos de Ação Política e Partidária, para aprovação pelo Diretório e Comissão Executiva Nacional.
Ar!. 28. A instalação do Movimento Trabalhista, a
eleição das Diretorias Municipais, regionais e Nacional,
e dos representantes e suplentes para membros dos órgãos Partidários, a participação das Chapas Partidárias
para eleições proporcionais obedecerão as normas previstas em lei.

Ar!. 29. O mandato dos integrantes de órgãos do
Movimento Trabalhista terá duração igual ao dos
Membros dos Diretorios Partidários.
Capítulo - li - Do Movimento Estudantil c da Juventude Democrata Cristã, ar!. 30. - O Movimento Estudantil, órgão de ação do Partido, tem sua organização
e funcionamento na forma cstabelecida em lci por fim
uma ação integrada de participação consciente na discussão das grandes questões do Partido e que, no particular, lhes dizem respeito. Parágrafo único. Além de filiação partidária, será necessário ao Estudante, para ingresso no Movimento, fazer prova de matrícula em estabelecimento de ensino, de qualquer nível, autorizado
pelo Governo e de idade máxima de 27 (vinte e sete)
anos. Ar!. 31. - Aplicam-se ao Movimento Estudantil e
Juventude Domocrata Cristã as normas fixadas nos artigos 27, 28 e 29 deste Estatuto.
Título V - Capítulo I, do Conselho Consultivo Nacional - Art. 32. - O Conselho Consultivo Nacional,
compõe-se de 21 membros efetivos e de 7 (sete) suplentes, eleitos pelo Diretório Nacional. Ar!. 33 - O registro
de chapas de candidatos e suplentes do Conselho será re·
querida à Comissão Executiva Nacional até 3 (trés) dias
antes da reunião do Diretório, para um grupo de (30)
trinta filiados, observadas as normas para eleição do Diret6rio Nacional. Ar!. 34 - Ao Conselho Consultivo
compete eleger seu presidente, 3 (três) vice-presidentes I
(um) secretário-geral e 1 (um) I' e 2'-secretários, participar, sem direito a voto, das reuniões do Diretório Nacional e opinar sobre matéria de relevante interesse Nacional por solicitação da Comissão Executiva sobre matéria
que considere conveniente aos objetivos partidários.
Capítulo - li, do Conselho de Ética Partidária - Ar!.
35 - Os Diret6rios Regionais e Nacional elegerão, dentre os seus filiados, um Conselho de Ética Partidária,
com composição fixada no Código de Ética que opinará
em todas as representações relativas a quebra, pelos
membros e órgãos do Partido, dos princípios e deveres éticos. Ar!. 36 - Os dcvcres éticos, as infrações disciplinares e suas punições serão reguladas pelo Código de Ética Partidúria, que regerá o funcionamento do respectivo Co nselho.
Capítulo - m, do Conselho Fiscal - Ar!. 37 - Os
Diretórios elegerão os seus filiados ao Partido, digo, elegerão, dentre os seus filiados ao partido um Conselho
Fiscal, composto de 3 (três) membros e de igual número
de suplentes com competência específica de examinar c
emitir pareceres sobre a contabilidade do Partido.
Título VI, Capítulo I - do Instituto de Formação e
Educação Democrata Cristão IFEDEC -Ar!. 38 - Em
razão da fundação do Partido Democrata Cristão-PDC
será criado o Instituto de Formaçào e Educação Democrata Cristão-IFEDEC, órgão de cooperação do partido,
dotado de plena autonomia administrativa e financeira
nos termos de seu próprio Estatuto e Regimento, com o
objetivo de: a) estimular a Pesquisa e estudar os problemas e questões políticas, econômicas, sociais, educacionais c culturais da realidade brasileira como um todo; b)
elaborar matérias e programas básicos para os cursos de
Formação Política e de Administração Pública; c) organizar temas para Ciclos de palestras, conferências e estudos, fóruns de debates, seminários, simpósios e outros
eventos e reuniões no interesse e de acordo com o programa partidário; d) coordenar a organização e o funcionamento do IFEDEC nos planos regionais e municipais.
Ar!. 39. - O IFEDEC terá sua sede e fórum na cidade de Brasília, Capital do Brasil, exercendo sua ação
em todo o Território Nacional, tendo sua duração de
tempo indeterminado. Ar!. 40 - Para a realização de
seus objetivos estatutários e regimentais o Instituto (1FEDEC) poderá celcbrar convênios ou contratos com
terceiros. Quandn a matéria pertinir aos objetivos do
Partido, a Comissão Executiva Nacional deverá ser ouvida. Ar!. 41- A Diretoria do IFEDEC serúcomplemen·
tada com 40% (quarenta por cento) dentre membros da
Comissão Executiva Nacional do Partido, proporção
esta guardada para os Estados e Municípios onde o Intituto se estabelecer. Art. 42 - O Instituto funcionarú
sempre nas sedes dos Diretórios Partidários, podendo,
todavia, funcionar em outro(s) lugar(es) eventualmente.
Capítulo - 1I- da Diretoria e dos Conselhos do Instituto - Art. 43 - A Diretoria do IFEDEC compor-seá de presidente, 2 vice-presidentes, I primeiro e I segundo secretários, I primeiro e I segundo tesoureiros e 1
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(um) relações púbÚcas. § l' - Somente poderão integrar
a Diretoria e os Conselhos os filiados ao Partido. § 2' Os
Conselhos são os seguintes: a) Deliberativo; b) Diretor;
c) Técnico-científico. d) Fiscal. Ar!. 44 - A competéncia
da diretoria e dos conselhos serão fixadas em seus próprios estatutos e regimentos. Art. 45 - O patrimônio do
Instituto será constituído das contribuições de senado·
res, deputados, vereadores, governadores, prefeitos e de
filiados ao partido; dos recursos financeiros destinados
por lci; dos bens c direítos que a ele venham a ser incorporados; das subvcnções, doações, contribuições de pessoa~ ,físicas c jurídicas e das rendas provenientes da exploração de seus bens ou prestação de serviços.
Título VlI- Capítulo - I, das Comissões Executivas
- Ar!. 46 - As Comissões Executivas exercerão, no
,1mbito de competência dos respectivos Diretórios, todas
as atribuições que lhes são conferidas por lei. Art. 47 As Comissões Executivas serão convocadas pelo Presidente ou pela maioria de seus membros c se reunirão em
local previamente designado, devendo ser todos os seus
integrantes notificados da respectiva Ordem do Dia,
hora e matéria, com relato sucinto da Ordem em questào. Parágrafo único: - A Convocação deverá ser publicada com antecedência minima de 90 (noventa) dias uma
vez nopiário Oficial da União e outra em jornal do local
da sede, de grande circulação. Excepcionalmente, ajuízo
do presidente ou da própria Comissão Executiva na proporçào de 2/3 (dois terços) de sua composição, poderá
proceder a convocação e a notificação por qual.quer outro meio quando para deliberar sobre matéria urgente,
bem como, reunir-se fora de sua sede nacional. Art. 48
- Compete aos Presidentes das Comissões Executivas
Nacional, Regionais e Municipais: a) representar o Partido, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pessoalmente ou por procuradores, no grau de sua jurisdição; b) presidir as reuniões da Comissão, do Diretório
e as SeSsões das Convenções; c) conVOCHr sessões ordinárias e extraordinárias; d) autorizar as despesas ordinúrias e extraordinárias; e) exigir dos demais dirigentes o
exato cumprimento de suas funções; f) convocar, na ordem de eleição, os suplentes em caso de vacância, impedimento ou ausência de membros efetivos; g) dirigir o
Partido de acordo com as resoluções dos órgãos deliberativos. Art. 49 - Compete aos vice-presidentes; a)
substituir, em seus impedimentos ou ausências, o presidente e vioe-presidente, na 'ordem estabelecida; b) exercer
as atribuições que lhe sejam conferidas pela Comissão
Executiva; Art. 50 - Compete ao Secrctário-Geral: a)
substituir o Presidente, na ausência ou impedimento dos
Vice-Presidentes; b) coordenar as atividades dos demais
Secretários e dos Órgàos de cooperação; c) admitir e dispensar pessoal administrativo; d) organizar as Convenções Partidúrias. Ar!. 51 - Compere ao 1"Secretário: a) redigir os atos de reuniões e substituir O
Secretário-Geral nos seus impedimentos; b) orientar os
órgãos de propaganda e informação do Partido, elaborando os planos de publicidade a serem aprovados pela
Comissiío Exceutiva do respectivo Diretório; c) organizar a biblioteca do Partido; d) organizar o trabalho de
arregimentação partidária, mantendo atualizado o fichário geral do Partido e Jurisprudência Eleitoral. Art.
52 - Compete ao 2"-Secretário: a) auxiliar o 1"Secretário e substitui-lo na sua ausência ou impedimento: h) informar o Partido sobre as atividades e reivindicações dos Diret6rios Regionais e Municipais. Ar!. 53Compete ao 1°-Tesoureiro: a) ter sob sua guarda e responsabilidade o dinheiro, valores e bens do Partido; b)
efetuar pagamentos, depósitos e recebimentos; c) assinar, com o Presidente, cheques, títulos ou outros docu·
mentos que impliquem responsabilidade financeira do
Partido; d) apresentar, mcnsalmente, às respectivas Comissões Executivas o extrato de receita e despesa do Partido que será apreciado pelo Conselho Fiscal; e) manter
a contabilidade rigorosamente em dia; f) organizar o balanço financeiro do exercício findo que, examinado pelo
Conselho Fiscal e aprovado pelo respectivo Diretório,
deverá ser encaminhado à Justiça Eleitoral. Ar!. 54 Compete ao 2'-Tesoureiro, auxiliar e substituir o 1'Tesoureiro na ausência ou impedimento dele.
Capitulo - 11 - Das Disposições Provisórias - Ar!.
55 - Para os Estados ou Territórios, onde não houver
Diretório Regional organizado ou tiver ocorrido disso·
lução do Diretório, a Comissão Executiva do Diretório
Nacion ai designará uma Comissão Provisória de sete a
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onze membros na forma e para os tins determInados em
lei. Ar!. 56 - Onde não houver Diretório Municipal organizado, a Comissão Executiva Regional designará
uma Comissão Provisória de igual oúmero de membros
nas mesmas condições anteriores. § 19- Quando for dissolvido o Diretório Nacional ou Regional será marcada
Co nvenção para, dentro de 60 (sessenta) dias, eleger o
novo órgão. Nesse período, dirigirá uma Comissão Provisória com poderes restritos à preparação da Convenção. § 2' - Na hipótese do parágrafo anterior, se faltar menos de I (um) ano para término do mandato do
órgào dissolvido, a Comissão Provisória o completará.
Nesse caso, deverá ter o mesmo númcro de membros fixados para o Diretório, representando-se correntcs partidárias na proporção verificada na Convenção.
Título VIII - Dos Direitos e Deveres dos Filiados ao
Partido e da Disciplina Partidária, Capítulo - I, dos Direitos e Deveres dos Filiados ao Partido - Art. 57 Aos filiados do Partido assistem os seguintes direitos
partidários: a) disputar, observadas aS exigências da Lei,
cargo público eletivo e cargo partidário; b) ser votado
para carto eletivo e para cargo partidário, ressalvados os
casos de inelegibilidade definidos em lei; c) exercer cargos de natureza política na Administração Pública onde
o Partido detiver o Poder; d) manifestar-se sobre questões doutdnarias e políticas, desde que não confliterri
com o regime Democrático, com os princípios doutrinários do Partido ou com diretrizes legitimamente estabelecidas c com este Estatuto; e) utilizar-se dos serviços
assistenciais, culturais e técnicos do Partido, na forma de
seus regulamentos; f) manifestar-se nas reuniões partidárias e políticas de interesse do Partido; g) pleitear revisão de decisões políticas perante os órgãos partidários;
h) im petrar recursos em defesa de seus interesses políticos perante a Justiça; i) representar à autoridade partidária contra os que violaram a legislação eleitoral, este
Estatuto e o Código de Etica Partidária; § 19 - Para o
exercício dos direitos Partidários relativamente à disputa
de cargos eletivos e cargos de função temporária ou de
confiança na Administração Pública direta ou indireta,
exigir·se·á prova de filiação partidária devendo ser considerado, ainda: a) conduta ilibada; b) Curriculum Vitae
comprovador de aptidão para o exercício da função ou
do cargo pleiteado; c) manifestação de convicção e de fidelidade democrática aos propósitos de defesa dos ideais
e objetivos programáticos do Partido; d) quitação financeira com o Partido. § 29 - A Comissão Executiva reunirá os elementos e informações sobre o candidato para
aferição de suas qualidades e aptidões para o exercício
do cargo ou função que pleiteia. Art. 58 - São deveres
do filiado ao Partido: a) defender o regime democrático
definido na Constituição e esforçar-se-á para o seu aperfeiçoamento; b) difundir os ideais e objetivos do Partido;
c) votar nos candidatos indicados pelas Convenções Partidádas; d) trabalbar pelo fortalecimento do Partido; e)
participar das campanhas eleitorais, empenbando-se
pela vitória da legenda partidária; f) pagar a contribuição estabelecida.
Capítulo II - Da Disciplina Partidária e da Perda de
Mandato por Infidelidade Partidária - Art. 59 - Estão
sujeitos a mcdidas diciplinares, na forma da lei e deste
Estatuto: a) os Órgãos de Direção, de Ação e de Cooperação; b) os membros do Partido em Geral; c) os Parlamentares. Ar!. 60 - As medidas disciplinares previstas
b) intervenção com dissolução do órgão. § ,. - Os
membros do Partido em geral não estão isentos de responsabilidade civil e criminal pela'prática de atos lesivos,
inclusive, ao Patrimônio do Partido; § 2. - Aplica-se a
advertência às infrações primárias de falta ao dever de
disciplina e por negligência dos interesses do Partido § 3'
- Poderá ocorrer intervenção com dissolução de órgão
Partidário, de Ação ou de Cooperação nos casos de: I)
- Violação deste Estatuto, do Programa ou Ética Partidária, bem como desrrespeito a deliberação regularmente tomada pelos órgãos superiores do partido. II - Im·
possibilidade de resolver-se grave divergência entre seus
membros ou para com o Diretório Nacional; III) - Infração ao Princípio que veda aliança ou acertos com outros partidos: leia-se: acordo, com outros Partidos, sob
qualquer forma, com finalidade eleitoral; IV - má gestão financeira; V) - descumprimento das finalidades do
órgão com prejuízo para o partido. Parágrafo único: da decisão cabe recurso, no prazo de cinco dias para o
Diretório hicrarquicamente superior e para a Convenção
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Nacional, se o ato for do Diretório Nacional. Art. 61 As medidas disciplinares previstas para os membros do
partido em geral são: a) advertência; b) suspensão por
três a doze meses; c) suspensão do Direito de Votar e ser
votado nas eleições Partidárias; d) destituiçào de função
em órgão Partidário e) expulsão. § l' Aplicam-se a Advertência e a Suspensão às infrações primárias de falta ao
dever de disciplina. § 2' - Aplica-se a Suspensão do Direito de Votar e ser Votado nas Eleições Partidárias aos
casos por pagamento da contribuição mensal durante
um semestre, se o filiado não quitar-se até ao término do
prazo fixado pela Comissão Executiva a que estejajurisdicionado. § 39 - Incorre na Destituição de Função em
Órgãos Partidário o responsável por improbidade ou má
exação no exercício do cargo ou de função, pública partidária. § 4' - Ocorre a Expulsão por Inobservância dos
Princípios Programáticos, infração grave às disposições
de lei e do Estatuto, ou qualquer outra em que se reconheça extrema gravidade. § 5' - As medidas disciplinares de Suspensão c Destituição, implicam na perda de
qualqucr delegação que o Membro do partido baja recebido. Ar!. 62 - A dissolução de órgão Partidário, a expulsão ou perda de função dc um ou mais de seus integrantes somente se verificará mediante dcliberação por
maioria absoluta dos Membros do Diretório imediatamente superior. § 19 - Da decisão que impuser pena disciplinar caberá recurso no prazo de cinco dias, comefeito suspensivo para ôrgão hierarquicamente superior, § 2.
- Da decisão absolutória haverá recurso, de oficio, para
O órgão hierarquicamente superior. Art. 63 - As decisões proferidas em grau de recurso serão irrecorríveis.
Art. 64 - Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas
Câmaras Municipais quem por atitude ou pelo voto, se
opuzer às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar de votar sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato será decretada pela
Justiça Eleitoral mediante representação do partido, assegurada o direito de ampla defesa. Parágrafo único: Observar-se-á quanto a Perda de Mandato prevista neste
artigo o que for estabelecido por lei. Art. 65 - O órgão
julgador graduará a aplicação da pena atendendo, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: a) a inequívoca
intenção do agente b) o dano moral ou material causado
por sua ação ou omissão.
Título IX - Das Finanças e da Disciplina Orçamentária e Contábil do Partido - Capítulo I - Dos Recursos Financeiros do Partido - Art. 66 - O partido constituirá seu Patrimônio com recurso do Fundo partidário,
Co ntribuições, Auxílios ou donativos e Taxas e Serviços
Prestados. Ar!. 67 - Os recursos do Diretório Nacional
procederão de: a) Parte da Cota recebida do Fundo partidário que lhe for atribuída por lei; b) 50% (cinqüenta
por cento) de contribuição dos Congressistas do partido;
c) Contribuições de Filiados ao partido que exerçam cargos ou funçães da Administração Pública Federal Direta
ou Indireta, de caráter temporário ou de Confiança; d)
Doação; e) Taxas de Prestação de Serviços; f) rendas
eventuais. § I. - Os representantes do partido no Congresso Nacional contribuirão, mensalmente, com valor
correspondente ao percentual de cinco por cento (5%)
dos seus vencimentos. § 2. - Os filiados que exerçam ou
de Confiança contribuirão, mensalmente, com o valor
correspondente ao percentual de 2,5% (dois C meio por
cento) dos seus vencimentos. Art. 68 - Os recursos dos
Diretórios Regionais procederão de: a) Parte de quota
de Fundo partidário que lhe for atribuído por lei; b) 50%
(cincoenta por cento) da Contribuição dos Congressistas
pelo Estado. c) Contribuiçães dos Deputados do partido
com assento nas Assembléias Legislativas; d) Contribuições de Filiados ao partido que exerçam cargos ou
funções na Administração Estadual, Direta ou Indireta,
de caráter temporário ou de confiança; e) Contribuições
de Filiados ao Partido que exerçam cargos ou funções na
Administração Federal Direta ou Indireta nas mesmas
condições acima, quando tais cargos ou funções forem
exercidos em órgãos da União com Sede ou agência no
Estado; f) Doações; g) Taxa de prestação de serviço;
Rendas eventuais. § 19 - Os representantes do partido
na Assembléia legislativa contribuirão, mensalmente,
com o valor correspondcnte ao percentual de 5% (cinco
por cento) dos seus vencimentos. § 29 - Os filiados que
exerçam cargos ou funções de caráter tcmporário ou sob
qualqucr título na Administração Pública Estadual Direta ou Indireta contribuirão, mensalmente, com o valor
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correspondente ao percentual de 2,5% dos seus vencimentos. Art. 69 - os recursos dos Diretórios Municipais
procederão de: a) parte de cota do Fu ndo Partidário que
lhe for atribuída por Ici, Contribuição de Filiados do
partido que exerçam cargos na Administração Munici·
pai de carátcr temporário ou de confiança; Contribuições dc Filiados ao Partido que exerçam cargos ou
funções na Administração Estadual, Direta ou Indireta
nas mesmas condições sob qualquer título quando esses
cargos ou funções forem exercidos em órgão do Estado
com sede ou agência no Município; Doações, Contribuição Individual dos Membros do partido; Auxílios de
outros órgãos Partidários, Taxa de serviços prestados;
Rendas eventuais. § 19 - Os representantes do partido
nas Cámaras Municipais onde percebam subsídios contribuirâo com o valor correspondente ao Percentual de
5% (cinco por cento) § 2' - Os filiados que exerçam cargos ou funções de caráter como acima discriminado na
Administração Pública Direta ou Indireta contribuirão,
mensalmente, com o valor correspondente ao percentual
de 2,5% (dois e meio por cento) dos seus vencimentos § 3'
Os filiados às seções municipais do partido pagarão
anuidade, cujo valor mínimo é fixado pelo Diretório
Municipal. § 49 - As Comissões Executivas anistiarão
os filiados que, por extrema e reconhecida dificuldade financei ra, estej am em débito, podendo, tam bém, dispensar o pagamento dos que etiverem desempregados. § 59
- Os Diretórios Distritais receberão dos Diretórios Municipais recursos para as suas atividades, indcpcndcntemente de contribuições locais estabelecidas por aqueles,
observadas as normas legais disciplinadoras da matéria.
Art. 70 - É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, contribuição ou auxílio de procedência estrangeira, de empresa privada de finalidade lucrativa, de órgãos públicos ou autárquicos, ressalvada a originária do
Fundo Partidário. Art. 7 I - As Comissões Executivas
poderão estabelecer outros critérios relativamente à fixação do valor de contribuições, auxílios ou donativos,
levando em conta as peculiaridades de cada caso, mas
atentos às normas legais que disciplinam a matéria. Ar!.
72 - Os cheques bancários serão assinado conjuntamente pelo Presidente e pelo Tesoureiro. Parágrafo único: Para atendimento das despesas ordinárias da administraçâo partidária, o Presidente do Diretório Nacional
poderá autorizar o Secretário-Geral e o Tesoureiro a assinarem conjuntamente cheques, submetendo o seu ato à
Comissão Executiva Nacional. Art. 73 - E fixado no
valor de até IDO (cem) vezes o maior salário mínimo vigentc no País o limite máximo de contribuições e auxílios
anuais de um filiado ao Partido, salvo candidatos a Cargos eletivos na fase da capanha eleitoral.
Capítulo - lI, do Orçamento e da Contabilidade do
Partido, Art. 74 - Os órgãos de direção do Partido organizarão os seus orçamentos anuais, que deverào ser
aprovados pelos seus respectivos Diretórios até o último
mês de março. Ar!. 75 - O Partido manterá sua contabilidade rigorosamente, em dia, observadas a~ exigências
da lei. Ar!. 76 - Os Tesoureiros apresentarão, mensalmente, às Comissões Executivas respectivas o extrato da
receita e das despesas do Partido, que será apreciado pelos Conselhos Fiscais. Ar!. 77 - Até o dia 15 (quinze) de
março de cada ano será organizado o balanço financeiro
do exercício findo, que, examinado pelos Conselhos Fiscais e aprovado pelos Diretórios respectivos, serão remetidos, até 3 I de março, à Justiça Eleitoral. Título X, Das
Disposições Especiais, Capítulo I, Das Campanhas Eleitorais e de suas Despesas - Art. 78 - Instalado o processo eleitoral, as Comissões Executivas Nacional, Regionais e Municipais, conforme o caso, constituirão CO~
mitês rcsponsáveis pclo recebimento e pela aplicação de
recursos da campanha de todos os candidatos a cargos
eletivos de sua jurisdição, os quais deverão ser registrados na Justiça Eleitoral. Art. 79 - Realizada a Con·
venção para a escolha de candidatos a cargos eletivos, os
respectivos Diretórios fixarão as quantias máximas a
despender na propaganda partidária e na dos candidatos, organizan do ° orçamento da cam panha. § 19 - A
escrituração contábil será feita em livro próprio depositados no Banco do Brasil, Caixas Econômicas ou sociedades bancárias de economia mista os recursos recebidos. § 2. - O dirigente partidário encarregado da movimentação do fundo e recursos partidários é responsável,
civil e criminalmente, pelas irregularidades que vier pra-
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ticar. Art. 80 - Para cfeito dc fixação de despesas com
propaganda partidária c de candidatos, deverão ser levados em conta, dentre outros elementos: a) O programa a
ser desenvolvido, b) extenção da campanha e meios a serem mobilizados, c) O orçamento partidário e os orçamentos individuais dos candidatos. Art. 81 - Encerrada
a campanha eleitoral, far-se-á prestação de contas à Justiça Eleitoral, na forma da lei. Capítulo TI, Da Sublegenda, Art. 82 - A instituição de sublegendas obedecerá às
formas e a disciplina previstas em lei, se, efetivamente,
existcntes. Art. 83 - Quando se processar eleições com
sublegcndas, os candidatos observarão, na condução da
catripanha, as seguintes normas: a) defesa e propaganda
comum dos princípios progamáticos do Partido, b) faculd adc de aprescntação pelos candidatos de Programas
Administrativos próprios, mas em harmonia com os
princípios doutrinários e a linha política do Partido, c)
proibição terminantc de referências desairosas entre candidatos disputantes; d) coordenação das Campanhas,
atravês de comissão constituída de comum acordo, visando a assegurar aos disputantes idênticas condições de
direitos e garantias, e) Cessação, por completo, de Atividades políticas como grupo de sublegenda ao encerrar-se
o processo eleitoral. Art. 84 - Às correntes partidárias
que formarem sublegendas têm, desde logo, como poressuposto o apoio das mesmas e de seus representantes no
Executivo e Legislativo aos Governos do Município, do
Estado e da República eleito pelo Partido. Título XI,
Das Disposiçôes Gerais c Transitórias, Art. 85 - O
Mandato de membros dos Diretórios do Partido só se
consideram extiJltos com a posse dos substitutos/suplentes eleitos em Convenção inclusive, pelo fato de o titular
vir a scr elcito para cargos do Executivo e do Legislativo
nestc caso, Parlamentar ou não; quando houver dissolução ou intervenção c, ainda, por iniciativa da Comissão Executiva com apoio em 2/3 (dois terços) dos Diretórios Regiomlis do Partido. Art. 86 - O reajustamento
do valor de contribuição dos Parlamentares eleitos pelo
Partido, nas Câmaras, Assembléias e no Congresso Nacional se opermá bienalmentc a partir da próxima legislatura. Art. 87 - Os membros do Partido não responderão, nem os seus
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subsidiariamente, pejas obri-

gações assumidas em nome da agremiação partidária.
Art. 88 - O presente Estatuto poderá ser alterado pela
Convenção Nacional, pelo voto da maioria absoluta de
seus membros. ~ I' - Nenhuma proposta de alteração
Estatutária ou programática será discutida ou votada
sem pu blieação, na íntegra, pelo menos seis (6) meses em
jornal de grande circulação do fórum da sede do Partido
e confJrmada em termos de publicação no Diário Oficial
da União 90 (noventa) dias antecedentes do evento. § 2'
- A alteração somente vigorará depois de legalmcnte registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o trânsito
em julgado da respectiva homologação. Art. 89 - Nenhum servidor administrâtivo do Partido poderá exercer
cargo de Direção. Art. 90 - Os Dirctórios Nacional,
Regionais e Mu nicipais poderão fazer imprimir periódicos ou manter programas de rádio c de televisão para divulgação de assuntos políticos, sociais, educacionais e
culturais de interesse do Partido. Art. 91 - As Comissões de Disciplina terão os seus corpos diretivos, para o
mandato de dois (2) anos, a contar da data em que for
aprovado este Estatuto pelo Tribunal Superior Eleitoral,
eleitos pelos Diretórios Regionais. Art. 92 - Em caso de
dissolução do partido, o seu Patrimônio será destinado à
en tidade congénere ou Associações e Fins Sociais, Culturais, escolhidas pelo Diretório Nacional e na forma da
lei. Ar!. 93 - Enquanto o Partido funcionar com o seu
registro provisório, compreende-se que as Comissões
Nacionais, Regionais, Municipais e Distritais Provisórias, constituirão os únicos órgãos partidários existentes com as atribuições e competência determinadas neste
Estatuto, até que, com a organização do P"artido, sejam
constituídos os órgãos partidários regularmente, de
acord o com a Legislação Eleitoral vigente naquela ocasião. Art. 94 - Este Estatuto entrará em vigor após
publicaçào no Diário Oficial da União.
Brasília, DF e, Rio de Janeiro, RJ, aos 30 de março de
1985.

o SR. BRABO DE CARVALHO (PMDB - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, comemora-se hoje o Dia Nacional do Vereador,
que foi instituído pela Lei n' 7.212, de 20 de julho de

J 984. Nesta data, de acordo com a lei, as Câmaras e Prefeituras Municipais podem promover iniciativas que comemorem a efeméride.
Trata-se de justa homenagem, que nos dá a oportunidade, todos os anos, de refletir sobre a importância do
Vereador na vida nacional, pois é ele quem mais de perto
sente os anseios da população brasileria, o primeiro a ser
procurado e cobrado para a solução dos problemas da
comunidade.
Variando no tempo as atribuições, responsabilidades e
deveres das Câmaras Municipais, desde a época do Brasil Colônia até os dias atuais, o certo é que O Vereador
scmpre teve a incumbência de velar pela comodidade,
bem estar e sossego dos municípios, conforme o indica o
próprio sentido do verbo verear.
Nas Câmaras Municipais, têm sido, ao longo de nossa
História, forjadas autênticas e novas lideranças polítieas,
algumas das quais chegaram à Presidência da República,
como Prudente de Morais, Campos SaJles, Nilo Peçanha, Wenceslau Brás, Delfim Moreira, Artur Bernardes
e Wasgi ngton Luís, sem falar em Tancredo Neves, que
não chegou a ser empossado, mas iniciou a vida pública
como Vereador em São João deI Rey.
No processo de transição que o País atravessa, saindo
de um regime autoritário, que vigorou por vinte anos,
para o Estado de Direito, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
devemos devolver ao Vereador prcstígio correspondente
à importância da função, pois alguém já disse, com toda
propriedade que "a representação municipal é a base do
sistema democrático~·.
Condições técnicas e materiais, inviolabilidadc no
exercício do mandato e remuneração condigna são fatores indispensáveis ao desempenho da representação popular, em todos os níveis, com liberdade e independência. Esses, nobres colegas, são dircitos que não devem ser
negados ao Vereador, sob pena de comprometimento do
trabulho que pode prestar ao Município, ao Estado e ao
Brasil.
Devemos ficar atentos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ao desdobramento dos episódios quc envolveram a aprovação da lei sobre a remuneração dos Vereadores - vetada pelo Sr. Presidente da República - que deverá ser
objeto de um projeto mais amplo, de iniciativa do Poder
Executivo, abrangendo outros aspectos da representação
municipal, de acordo com notícias veiculadas nos últimos dias.
Outra importante questão que merece especial e redobrada atenção é a reforma tributária, uma das atuais
bandeiras da Frente Municipalista, ponto de partida
para a redenção e o soerguimenta dos Municípios brasileiros, legítima aspiração dos Vereadore~ de todo o País,
cujo atendimento nào pode mais ser procrastinado.
Quero aproveitar esta homenagem, nobres colegas,
para estendê-Ia aos Vereadores que tombaram no exercício do cargo, vítimas da violência, por defenderem heroicamente os interesses populares.
Aos Edis de todos os Municípios deixo registrado o
meu estímulo, a minha confiança e solidariedade na luta
que desenvolvem pelo bem de nossa Pátria.

O SR. CESAR CALS NETO (PDS - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tenho a satisfação de vir à tribuna desta Casa para homenagear o Vereador pela passagem de seu dia, reclamar
uma melhor remuneração para ele e lutar pela imediata
realização de uma reforma tributária justa, descentralizada e que reconheça o real valor dos Estados e Municípios no contexto da Federação brasileira.
O caminho do fortalecimento dos Estados e Municípios, através de um supórte financeiro adequado, trará
inúmeros benefícios para a população do nosso Pais,
sobretudo porque esses recursos financeiros a serem
transferidos serão aplicados de forma mais eficaz, de
acordo com a heterogeneidade das diversas regiões brasileiras, por poderes públicos que, pelo fato de estarem
mais próximos da comunidade terão melhor conhecimento dos problemas locais e refletirão as reivindicações
mais concretas da população de cada região. O processo
decisório será mais democrático e a aplicação dos recursos terá uma melhor fiscalização. Município e Estado
fortes signifiacam democracia forte e estável.
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Dentro desse quadro de administração pública, ê preciso destacar o papel do Município, como base desta
grande Nação brasileira, e do Vereador, como legitimo
representante das aspirações populares, a nível municipal.
O Vereador é a autoridade mais próxima à comunidade e ded ica-se integralmente à prestação de serviços.
Com a sua casa permanentemente repleta de pessoas necessitadas, o Vereador procura atender à população,
muitas das vezes, com seus próprios recursos e esforços,.
tentando contornar a deficiência dos diversos serviços.
públicos.
Não se pode, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, admitir que o Vereador continue a receber uma remuneração irrisória e absolutamente incompatível com a
dignidade do cargo que exerce, muitos, por incrível que
pareça, com rem uneração inferior ao próprio salário
mínimo.
Pelo serviço altamente relevante que presta, pela importância de sua ação verdadeiramente insubstituível, o
Vereador tem o direito a uma remuneração que lhe permita levar avante este trabalho extraordinário, desenvolvido em favor da comunidade, em cada Município.
Aprovcito a oportunidade para denunciar outro absurdo, que é a falta de amparo previdenciário para a
mllioria dos Vcreadores em nosso Pais, e reafirmar nossa
determinação de lutar intransigentcmente para que mais
esta injustiça seja reparada.
Ao concluir, Sr. Presidente, devo dizer que a melhor
homenagem que podemos prestar ao Vereador é o justo
reconhecimento ao scu incansável trabalho em favor dos
interesses populares e o relcvante papel qucdesempenha
nos diversos segmentos da nossa sociedade.

O SR. NILSON GIBSON (PFL - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Câmara dos Deputados aprovou somente no início deste
segundo semestre, pelo Projeto de Decreto Legislativo n 9
84-A, de 1985, O texto da Recomendação n' 116, da Organização Internacional do Trabalho, sobre a redução
dajornada do trabalho, adotada a 26 dejunho de 1962.
Trata-se de um avanço, principalmente se considerarmos que a matéria teve sua tramitação paralisada nesta
Casa durante muitos anos e que sua deliberação coincide
com o momento de justas reivindicações dos trabalhadores brasileiros, que anseiam por novas condições do mercado de trabalho, seja em termos de remuneração, seja
quanto à duração de suas atividades laborais.
Ora, entre essas aspirações pertinentes, inclui-se a redução do período semanal de trabalho, para quarenta
horas, isto é, oito horas diárias, de segunda a sexta-feira,
uma conquista já alcançada por várias categorias de trabalhadores, mas ainda não estendida à grande maioria
dos assalariados.
Desnecessârio justificar, Sr. Presidente, que as condições de trabalho precisam adequar-se permanentemente ã dinâmica da realidade, de maneira queo trabalhador
possa enfrentar as crescentes vicissitudes do seu cotidiano em condições mais favoráveis e satisfatórias.
Da mesma forma que, nos diversos estágios da evolução sócio-econômica do homem, processaram-se alterações fundamentais nas relações laborais - especialmente a partir do século passado, quando, na Inglatcrra,
se reduziu para dez horas a jornada diária dos trabalhadores, até então obrigados a cumprir mais de doze horas
por dia - também hoje se evidenciam no mundo inteiro
novos avanços em favor da mão-de-obra, sobremodo em
face dos ganhos obtidos com índices de produtividade
mais elevados.
Infelizmente, em nosso País, esses avanços não vêm
ocorrendo com a mesma intensidade, devido a fatores
conjunturais, verificando-se, então, uma defasagem que
precisa ser eliminada, através de ajustes da respectiva legislação brasileira.
A atual jornada de trabalho assim como os períodos
de descanso têm proteção em nossa Carta Magna, cujo
espírito é o de proteger o trabalhador contra as enfermidades causadas pela fadiga, haja vista que a prorrogação
do horário precisa scr autorizada por lei e para atender a
casos especiais.

A Recomendação n' 116, da OIT, datada de 1962,
eonsagrando a semana de quarenta horas, já se encontra
incorporada no ordenamento jurídico de grande

p~rte

11158

Quarta-feira 2

das nações, e entre nós figura como norma prática para
algumas classes de trabalhadores, consistindo, portanto,
a não abrangéncia a todo o contingente de assalariados,
rcstrição a ser sanada, inclusive, para atender ao c1ássido
princípio da isonomia, segundo o qual todos são iguais
perante a lei.
Em 1983, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, através da Mensagem nO 190, projeto de lei
que atendia aos postulad os do acordo firmado entre o
partido de sustentação ao Governo da época, o PDS, e o
PTB. A proposta, de intcresse dos trabalhadores, trazia
em seu bojo mudanças que caracterizavam verdadeiras
conquistas, entre as quais a redução no período semanal
de trabalho a todos os assalariados brasileiros.
De fato, entre os diversos aperfeiçoamentos das normas sobre rescisào de contratos de trabalho e seus efeitos, bem como sobre dissídios coletivos em caso de greve, o projeto propunha a redução gradativa da jornada
de trabalho, objetivando o aumento da oferta de emprego no País, em visível crise desde o início da década.
A proposição acabou sendo retirada pelo Poder Executivo, em razão do lamcntável impasse a que se chegou,
durante os entendimentos para sua aprovação mantidos
com os partidos oposicionistas da época.
Portanto, Sr. Presidente, a recente deliberação desta
Casa, aprovando o Projeto de Decreto Legislativo nO 84A de 1985, e quc confirma a Recomendação da OIT, está
em conformidade eom a luta a qae nos integramos, desde muito tcmpo, ou seja, pela redução do período semanal de trabalho, antiga c justa aspiração dos assalariados
brasileiros.

o SR. JONAS PINHEIRO (PDS - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
assomo a tribuna hoje, lo de outubro de 1985, para
congratular-me com todos os pescadores artesanais do
Brasil, pela realização do Seminário Nacional da Pesca,
durante os próximos trés dias, no plenário do Auditório
Nereu Ramos.
A idealização desse seminário pela Confederação Nacional dos Pescadores, e pela SUDEPE, com o apoio da
Sub·comissão de Pesca da Comissão de Agricultura da
Câmara dos Deputados, vem ao encontro de necessidade
detectada nos vários scgrnentos desenvolvidos pela Subcomissão de Pesca nos eventos realizados no ano passado.
Os temas a serem debatidos com a presença de pescadores, seus representantes e autoridades ligadas ao assunto pesqueiro, são bastante abrangentes, senão, vejamos:
I - Sistema de Representação Profissional dos Pescadores.
2 - Legislação Pesqueira (Código de Pesca), Fiscalização, Pesquisa.
3 - Desenvolvimento Pesqueiro - Psicultura, Cooperativismo, Crédito, Incentivos Fiscais, Extensão Pesqueira, Projetos BIRD e BID.
4 - Política Social - Saúde, Educação, Habitação,
Meio Ambiente, Direitos Humanos.
5 - Previdéncia Social ao pescador e sua família.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, concordamos com que
os assuntos são vários, complexos e importantes, antevendo que os três dias são insuficientes para o aproveitamcnto dc cada subtema.
Entretanto, os cxpositorcs, moderadores e debatcdorcs saberão dosar tempo e assunto, para que a pesea saia
engrandecida e fortalecida do encontro, beneficiando o
peixe, pescador e consumidor.
No debate a travar, por certo os nobres Parlamentares
que estão mais ligados à matéria terão oportunidade de
enriquecer seus conhecimentos para maior defesa da pesca nacional, sobretudo a artesanal, com reflexos-favoráveis para a discussão que esta Casa em breve levará ao
conhecimento da Nação, que é o Código da Pesca.
Particularmente, como Relator da Sub·comissão, estarei absorvido com esse seminário, advindo daí maiores
informações para aprofundar nossas ações e contribuições para este importante setor da economia brasileira.
O resultado do evento, bem como o rclatório da Subcomissão da Pesca, fornecerá à SUDEPE, ao Ministério
da Agricultura, enfim ao Governo da Nova República.
sugcstõcs c propostas para auxiliar na form uI ação dc
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uma política pesqueira atualizada, efetiva e atuante em
nosso País.
Congratulamo·nos com os pescadores, sua representação a partir da confederação, federações, colônias e
sindicatos, pelo importante seminário e Deus queira que
seja proveitoso esforço a favor da tão sofrida e esquecida
pesca.
Outrossim, registro ncsta oportunidadc nossos cumprimentos aos humildes pcscadores artesanais matogrossenses que, ao lado de sua Federação, funcionários
da SUDEPE daquele Estado, colônias e comunidades
pesqueiras, estão trazendo suas experiências da atividade
em Uáguas do interior'~.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. João Durval, Governador do meu Estado,
afirmou ontem à imprensa que o Ministro Antônio Carlos Magalhães, apesar de apoiar a candidatura de Edvaldo Brito, da coligação PTB-PDS, não está subindo nos
palanques. Diz ele que é porque "adota uma postura de
eqüdistância, por entender que é a melhor forma de servir ao Presidente José Sarney, que age como um magistrado".
Sr. Presidente, a Bahia, especialmente a cidade de Salvador, sabe per~eitamente que o Ministro Antônio Carlos Magalhães n~o sobe no palanque de Edvaldo Brito,
do PTB, que aliâ~ é o PDS com outro nome, porque, se
assim o fizer, amp'liará e aprofundará ainda mais a fragilidade daquele candidato.
Nessa mesma intervenção infeliz, o Governador do
meu Estado, lembra o nomedo Ministro Antônio Carlos
Magalhães para Presidente da República. Sr. Presidente,
como pode um Ministro de Estado que não tem condiçc3es de, em sua cidade, subir no palanque do seu candidato a Prefeito para não prejudicá-lo, pretender a Presidência da República? Como pode um Ministro, que comanda o PDS no nosso Estado, agredir seus colegas de
Ministério, como fez o Ministro Antônio Carlos Magalhães, ordenando que o Prefeito Manoel Castro orquestrasse imensa campanha publicitária, com matéria paga
em todo o País, agredindo o Ministro Affonso Camargo
por fazer discriminação, que realmente existe, contra a
cidade de Salvador - discriminação que o Ministério
dos Transportes sempre exerceu contra a nossa cidademas que está sendo corrigida exatamente agora? Por longos anos, os Governos da Velha República, através do
Ministério dos Transportes, discriminaram a minha cidade, excluindo-a de todos os projetos de transporte de
massa. No entanto, durante todos esses anos, o atual Ministro Antônio Carlos Magalhães e o Prefeito do seu
grupo, Manoel Castro, nunca levantaram uma sô palavra contra essa discriminação. Quero estranhar que o recordista da incompetência administrativa, Governador
João Durval, que está conseguindo bater o recorde do
Ministro António Carlos Magalhães em matéria de desgoverno em nosso Estado, venha a Brasília lembrar o nome. para a Presidência da República, de alguém que não
consegue sequer circular na sua própria cidade.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Deputados,
preocupa-me sobrema'neira o impasse entre o Governo
federal e docentes e funcionários das universidades fundacionais, impasse que perdura há dois meses com incalculáveis prejuízos para a formação universitária e, portanto, para o País.
Não somente a questão salarial motiva a greve dos servidores das universidades, mas também a falta de recursos para funcionamento dos diferentes cursos, manutenção de hospitais e áreas de pesquisas, o que desmotiva
educançlos e educadores.
É bem verdade que a crise nas universidades por falta
de recursos financeiros, afetando os salários e o sistema
funcional-administrativo, não é desta República, nem
sua culpa: herdou-a da Velha.
Como herdou a crise, cabe-lhe debelá-la e o quanto
antes. Continuar o impasse, mantê-lo na crença de que
ganhará pelo cansaço e necessidade dos servidores ou
por pressào dos universitários - os únicos que não tem
culpa de nada do que acontece e, incrível, os mais prejudicados - é má e desgastante política.
O Governo federal é obrigado encarar a crise nas universidades fundacionais com muito realismo: ela é muito
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maior, muito mais profunda do que a do Sulbrasileiro,
resolvida num çá-poaitê - como diz o índio guarani: ra·
pidamente. Ela envolve a juventude universitária, o ensi·
no superior e, por isso, atinge a credibilidade de um Go·
verno.
Tanto quanto sei, Sr. Presidente, o que alegam os grevistas é justo: são mal pagos e as universidades mal aparelhadas de recursos para scu normal funcionamento. É
explícito: como é possívcl um professor PHD, de dedicação integral, viver com magérrimos dois milhões e quinhentos mil cruzeiros mensais? Como é possível um hospital universitário funcionar scm vcrbas suficientes durante seis meses?
Pois bem. Aqui, aqui mesmo, na UNB, há um benemérito educador universitário, PHD, que por amor à
educação suporta aquelc miscrável salário, mcnor do
que o mais modesto funcionário desta Casa.
Lá, na Fundação Universidade Federal, de Mato
Grosso do Sul, o hospital universitário funcionou nos
primeiros seis meses deste ano graças ao zelo e à abnegação de professores, universitários e servidores.
Sei que o problema é complexo, face ao quadro de dificuldades financeiras por que passa o Governo federal.
Mas nem por isso se devem adiar o entendimento e a solução.
Os prejuízos são enormes. No meu Estado, com a paralisação da FUFMS, há ameaça de não se formarem,
neste ano, 900 jovens, seis mil perderão o ano letivo, oito
mil estudantes não prestarão exames vestibulares em janeiro; o hospital universitário já deixou de internar seiscentas pessoas necessitadas e o seu am bulatório não pôde atender 22 mil pacientes!
Para Mato grosso do Sul, para o Brasil, isto é demais.
Sr. Presidente, a Nova República veio para enfrentar
desafios e vencê-los. O povo acredita nela e está disposto
a sacrifícios para a recuperação nacional, mas não sa·
crifícios que lhe retirem o mínimo de uma sobrevivência
digna: é o que pensam e querem os docentes e funcionários das universidades fundacionais.
Para mim, têm razão.
O SR. JOSE GENOINO (PT - SP. Pronuncia o scguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados o Brasil foi o 14' país a
assinar a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Castigos Cruéis, Desumanos ou Degradantes
da ONU, aprovada em 10 de dczembro de 1984. O ato de
assi natura se concretizou na recente visita do Presidente
Sarney à ONU para a abertura da40' Sessão daquele arganismo.
A própria Convenção afirma em scu art. 20, item I,
que "cada país que aprova esta Convenção tomará cficientcs medidas legislativas, administrativas, judiciárias
c outras, a fim de evitar atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição".
A primcira mcdida do Govcrno é enviar ao Congresso
Nacional o texto da Convenção para a sua ratificação.
Nesse sentido, apelamos para que isso seja feito o quanto
antes. A segunda é apurar as denúncias de tortura e punir os seus responsáveis.
Pela importância desta Convenção para os povos do
mundo inteiro, pelo significado que tem para o povo
brasileiro, que foi atingido por este crime contra os direitos humanos. no período negro da ditadura, c que continua constantement.e praticado na maioria das delegacias
de polícia, contra os presos por crimes com uns; e pela relevância do debate sobre essa questão objetivando a formação de uma profunda consciência democrática, solici~
to à Mesa autorizar a publicação, nos Anais da Câmara
dos Deputados, desta Convenção, cxtraída do livro
"Brasil: Nunca Mais".

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O DEPUTADO JOSE GENOINO
Convenção contra a tortura e outros tratamentos
ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes
(Aprovada pela Assembléia Geral da
- Organização das Nações Unidas (ONU),
aos 10 de dezembro de 1984)
Os Países que aprovam esta Convenção,
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados na Curta das Naçõcs Unidas, o reconhecimen-
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to dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros
da família humana é o fundamento da liberdade, justiça
e paz no l i undo;
Reco nhecendo que esses dircitos decorrem da dignidade inerente na pessoa humana:
Considerando a obrigação dos países na Carta, em
particular o Art. 55, de promovevem o respeito e observância dos dircitos humanos e das liberdades fundamentais;
Levando em consideração o artigo 5 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e o artigo 7 do Convênio Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ambos dos quais estabelecem que ninguém será submetido a
tortura nem a tratamcnto ou castigo cruel, desumano ou
degradantc;
Lcvando cm consideração também a Declaração sobre
a Proteção de Todas as Pessoas Contra Serem Submetidas à Tortura ou Outros Tratamentos ou Castigos Crueis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pela Assembléia Gcral aos 9 de dezembro de 1975; e
Dcsejando tornar mais cficiente a luta contra a tortura
c outros tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou
dcgradantcs ao redor do mundo,
Concordaram como segue:
I PARTE
Artigo 1
1. Para as finalidades desta Convenção, o termo
"tortura" significa qualquer ato através do qual se inflige intencionalmente dor ou sofrimento severos, seja fisico ou mental, sobre uma pessoa com propósitos tais
como obter dela ou de uma terceira pessoa informação
ou uma confissão, punindo-a por um ato que ela ou uma
terceira pessoa tenha cometido ou é suspeita de ter cometido, ou intimidando ou constrangendo a pessoa ou uma
terceira peSROa, ou por qualquer razão baseada em qualquer forma de discriminação, quando tal dor ou sofrimento é infligido, instigado, ou com o consentimento ou
aprovação de uma autoridade pública ou outra pessoa
agi ndo em uma capacidade oficial. O termo não inclui a
dor ou sofrimento somente resultante, inerente ou acidentalmente, de sanções legais.
2. Este artigo não prejudica nenhum instrumento internacional ou legislação nacional que contenham ou
possam conter estipulações de aplicação mais abrangente.

Artigo 2

I.

Cada País que aprova csta Convenção tomará eficientes medidas legislativas, administativas, judiciárias e
outras afim de evitar atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição.
2. Nenhuma circunstânciaexcepeíonal- seja um estado ou ameaça de guerra ou instabilidade política interna ou qualquer outra emergêneía pública - pode ser invocada para justificar a tortura.
3. Uma ordem de ofieíal superior ou autoridade
pública não pode ser invocada como justificativa de tortura.
Artigo 3
I. Nenhum País que aprova esta Convenção poderá
expulsar, dcvolvcr ou extraditar uma pessoa para outro
País onde houve motivos substanciais para acreditar que
ela estará em perigo de ser submetida a tortura.
2. Para a finalidade de determinar se existem tais
motivos, as autoridades competentes levarão em conta
todas as considerações relevantes incluindo, onde aplicável, a existência no determinado País de um quadro consistente de violações flagrantes e maciças de direitos humanos.
Artigo 4
I. Cada País que aprova esta Convençií;p deverá assegurar que todos os atos de tortura sejam ofensas nas
suas leis criminais. O mesmo aplicar-se-á a qualquer tentativa de cometer tortura e a um ato por qualquer pessoa
que se constitua em cumplicidade ou participação em
tortura.
2. Cada País que aprova esta Convenção fará com
que estas ofensas sejam punidas com penas apropriadas
que levem em conta sua natureza grave.

Artigo 5
I. Cada País que aprova esta Convenção tomará as
medidas necessárias para estabelecer suajurisdição sobre
as ofensas referidas no artigo 4, nos seguintes casos:
a. Quando as ofensas são cometidas em qualquer território sob suajurisdição ou a bordo de um navio ou aeronave registrados naquele País;
b. Quando o acusado é cidadão daquele País;
c. Quando a vítima é cidadã daquele País, caso o País
considere isto apropriado.
2. Cada País que aprova esta Convenção deverá também tomar as medidas necessárias para estabelecer sua
jurisdição sobre tais ofensas em casos onde o acusado esteja presente em qualquer território sob sua jurisdição e
quando ele não o extradita de acordo com o artigo 8
para qualquer dos Países mencionados no parágrafo I
deste artigo.
3. Esta Convenção não exe1ui qualquer jurisidição criminal exercida em acordo com a lei interna.
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3. Países que aprovam esta Convenção e que nào condicionam a extradição na existência de um tratado reconhecerão tais ofensas como ofensas cxtraditáveis entre si,
sujeitas às condições existentes na lei do País solicitado.
4. Para fins de cxtradição entre Países que aprovam
esta Convenção, tais ofensas serão tratadas como cometidas não só no lugar onde ocorreram como também nos
territórios dos Países ohrigados a estabelecer sua jurisdição de acordo com o artigo 5, parágrafo I.
Artigo 9
1. Os Países que aprovam esta Convenção concederão
entre si a maior medida de ajuda com processos criminais iniciados por causa de quaisquer das ofensas mencionadas no artig04, incluindo a entrega de todas as provas necessárias ao andamento do processo.
2. Os Países que aprovam esta Convenção exercerão
suas obrigações do parágrafo I deste artigo em conformidade com quaisquer tratados de assistência jurídica
mútua que possa existir entre si.

Artigo 6
1. Após o exame da informação em seu poder, e estando convencido que as cireunstâncias o justificam, qualquer País que aprova esta Convenção e em cujo território está presente uma pessoa acusada de haver cometido qualquer ofensa referida no artigo 4 deverá detê-Ia ou
tomar outras medidas legais para assegurar sua presença. A custódia e outras medidas legais serão aquelas
contidas na lei daquele País mas poderão ser continuadas somente pelo tempo necessário para permitir que sejam instituídas quaisquer procedimentos criminais ou de
extradição.
2. O referido País imediatamente fará um inquérito
preliminar sobre os fatos.
3. Qualquer pessoa sob custódia por causa do parágrafo j deste artigo serâ ajudada a com unicar-se imediatamente com o representante apropriado mais próximo do
País do qual ela é cidadã ou, no caso de ser apátrida,
com o representante do País onde geralmente reside.
4. Quando um País detém uma pessoa, de acordo com
este artigo, ele imediatamente notificará os Países referidos no artigo 5, parágrafo I, sobre o fato de que tal pessoa está sob custódia e as cricunstâncias que ajustificam.
O País que faz o inquérito preliminar conforme o parágrafo 2 deste artigo dará relatório imediato das suas conclusões aos referidos Países e indicará se pretende ou não
exercer jurisdição.
Artigo 7
I. O País que aprova esta Convenção e em territórío
sob cuja jurisdição se encontra uma pessoa acusada de
cometer qualquer ofensa mencionada no artigo 4 deverá,
de acordo com os casos mencionados no artigo 5, sub·
meter o caso às autoridades competentes para que seja
processada, isto no caso da pessoa não ser extraditada.
2. Essas autoridades deverão chegar à sua decisão na
mesma forma eomo no caso de uma ofensa ordinária de
natureza grave sob a lei daquele País. Nos casos referidos no artigo 5, parágrafo 2, os padrões de provas exigidas para o processo e condenação não poderão de forma
nenhuma ser menos exigenles do que os aplicáveis nos
casos referidos no artigo 5, parágrafo l.
3. Qualquer pessoa contra a qual se inicie processo referente a qualquer das ofensas mencionadas no artigo 4
terá garantias de tratamento justo em todas as etapas do
processo.
Artigo 8
I. As ofensas mencionadas no artigo 4 serão consideradas ofensas extraditáveis para serem incluídas em
qualquer tratado de extradição existente entre Países que
aprovam esta Convenção. Estes Países se propõem a incluir tais ofensas como ofensas extraditáveis em todos os
tmtados de extradição a serem celebrados entre si.
2. Se um País que aprova esta Convenção condiciona a
extmdição na existência de um tratado e recebe pedido
de extradição de outro País que aprova esta Convenção
mas com quem não tenha tratado de extradição, tal Pais
pode considerar esta Convenção como a base legal para
extradição por causa de tais ofensas. A extradição ficará
sujeita às outras condições existentes na lei do País solicitado.

Artigo 10
I. Cada País que aprova esta Convenção assegurará
que a educação e informação referente à proibição da
tortura estào plenamente incluídas no treinamento de
pessoal que trabalha na área policial e de segurançn,
quer sejam civis ou militares, médicos e enfermeiros, autoridades públicas e outras pessoas que possam estar envolvidas na detenção, custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma
de prisào, detenção ou encarceramento.
2. Cada País que aprova esta Convenção incluirá esta
proibição nas regras ou instruções dadas com respeito
aos deveres e funçães de quaisquer das referidas pessoas.

Artigo 11
Cada país que aprova esta Convenção revisará sistematicamente suas regras de interrogatório, instruções,
métodos e práticas bem como providências para a custódia e tratamento de pessoas submetidas a qualquer forma de detenção em encarceramento em qualquer terri~
tório sob sua jurisdição, visando evitar qualquer caso de
tortura.
Artigo 12
Cada país que aprova esta Convenção deve assegurar
que suas autoridades competentes farão uma pronta e
imparcial investigação, onde qualquer que exista fundamento razóavel para aereditar que um ato de tortura foi
cometido em qualquer território sob sua jurisdição.
Artigo 13
Cada país que aprova esta Convenção deve assegurar
que qualquer pessoa que alega ter sido submetido a tortura em qualquer território sob sua jurisdição tem o direito de queixar-se às autoridades competentes e ter seu
caso pronta e imparcialmente examinado pelas mesmas.
Providências deverão ser tomadas para assegurar que o
queixoso c as testemunhas são protegidos contra quaisquer maltratas ou intimidação em conseqüência da sua
queixa ou do fornecimento de quaisquer provas.
Artigo 14
I. Cada país que aprova esta Convenção deverá assegurar que seu sistema legal garanta compensação à vítima de um ato de tortura e que tenha o direito realizável a
uma justa e adequada compensação, incluindo os meios
para uma reabilitação plena na medida do possível. No
caso da morte da vítima como resultado de um ato de
tortura, seus dependentes terão direito a compensação.
2. Nada neste artigo afetará qualquer direito da vítima ou outras pessoas à compensação existente na lei nacional.
Artigo 15
Cada país que aprova esta Convenção assegurará que
qualquer declaração provada como tendo sido feita
como resultado de tortura não será invocada como prova em qualquer processo, exceto contra uma pessoa acusada de torlura como prova de que a declaração foi feita.
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Artigo 16
I. Cada Pais que aprova esta Convenção cuidará para
evitar em qualquer território sob sua jurisdição outros
atos de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante que não sejam considerados tortura, conforme a
definição no artigo 19, quando tais atos são cometidos ou
instigados, ou com o consentimento e aprovação de uma
autoridade pública ou outra pessoa agindo em capacidade oficial. Especificamente, as obrigações contidas nos
artigos 10, 11, 12 e 13 aplicar-se-ão com a substituição
das referências à tortura pelas referências a outras formas de tratamento ou castigos cruéis, desumanos e de·
gradantes.
2. As providências desta Convenção não prejudicarão
as determinações de qualquer outro instrumento internacion ai ou lei nacional que proíba tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante ou que se refira a extradição ou expulsão.
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2. A Comissão estabelecerá suas próprias regras, mas
estas regras incluirão, inter alia, o seguinte:
a, O quorum será de seis membros;
b. As decisões da Comissão serão tomadas pela maioria dos mem bras presentes.
3. O Secretário-Geral das Naçães Unidas providénciará os f~ncionários e espaço necessários para a relização eficiente das funções da Comissão segunda esta
Convenção.
4. O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará
a reunião inicial da Comissão. Após sua reunião inicial,
a Comissão reunir-se-á tantas vezes-quantas forem estabelecidas pelo seu regimento interno.
5. Os Estados serão responsáveis pelas despesas feitas em conexão com as reuniões dos Estados e da Comissão, incluindo a restituição às Nações Unidas por quaisquer despesas, tais como o custo de funcioQários e espaço, Feitas pelas Nações Unidas em decorrência do parágraFo 3 deste artigo.

11 PARTE
Artigo 17
1. Será formada uma Comissão Contra a Tortura (daqui por diante referida como a Comissão) que exercerá
as funções que passarão a ser descritas. A Comissão consistirá d.e dez peritos de alto gabarito moral e reconbecida competência no campo dos direitos humanos, os
quais servirão em sua capacidade pessoal. Os peritos serão eleitos pelos países que aprovam esta Convenção
(daqui por diante referidos como Estados), dando-se
consideração à distribuição geográfica equitativa e à
conveniência de participação de algumas pessoas com
experiência jurídica.
2. Os mem bras da Comissão serão eleitos pelo voto
secreto de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados.
Cada Estado poderá indicar uma pessoa entre os seus
próprios cidadãos. Os Estados lembrarão a conveniência
de indicar pessoas que são também membros da Comissão de Direitos Humanos estabelecida sob o Convênio
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e que estejam dispostos a prestar serviços na Comissão Contra a
Tortura.
3. A eleição dos membros da Comissão ocorrerá durante as reuniões dos Estados convocados pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas. Naquelas reuniões,
para as quais dois terços dos Estados constituÍr-se-á em
quorum, as pessoas eleitas para a Comissão serão aquelas
que obtiverem o maior número de votos e uma maioria
absoluta dos votos dos representantes dos Estados presentes e votando.
4. A eleição inicial ocorrerá não mais tarde do que
seis meses após a entrada em vigor desta Convenção.
Pelo menos quatro meses antes da data de cada eleição, o
Secretário-Geral das, Nações Unidas enviará uma carta
aos Estados convidando-os a fazer indicações de nomes
dentro de três meses. O Secretário-Geral preparará uma
lista em ordem alfabética de todas as pessoas indicadas,
com os Estados que as indicaram, submetendo-a aos Estados.
5. Os membros da Comissão serão eleitos por período
de quatro anos. Eles estarão aptos para reeleição casa forem reindicados. Entretanto, o mandato· de cinco
membros eleitos na primeira eleição expirará no fim de
dois anos; imediatamente após a primeira eleição as nomes destes cinco membros serão escolhidas por sorte
pelo coordenador da reunião referida no parágrafo 3'
deste artigo.
6. Caso morra um membro da Comissão ou se demita
ou não possa mais exercer seus deveres na Comissão por
qualquer motivo, o Estado queo indicou nomeará outro
perito dentre seus próprios cidadãos para servir o restante do seu mandato, sujeito à aprovação da maioria dos
Estados. A aprovação será considerada como dada caso
a metade ou mais dos Es1tados respondam negativamente
dentro de seis semanas, após serem informados pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a nomeação
proposta.
7. Os Estados serão responsáveis pelas despesas dos
membros da Comissão enquanto estiverem exercendo os
deveres da Comissão.

Artigo 19
I. Os Estados entregarão relatórios, através do
Secretário-Geral das Nações Unidas, sobre as medidas
que tomaram para concretizar os objetivos desta Convenção, dentro de um ano após a entrada em vigor desta
Convenção para0 Estado em questão. Depois disso, os
Estadas entregarão relatórios suplementares cada quatro
anos sobre quaisquer medidas novas tomadas e outros
relatórios eventualmente solicitados pela Comissão.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá os relatórios a todos os Estados.
3. Cada relatório será considerado pela Comissão a
qual fará tantos comentários gerais sobre o mesmo
quantos julgar apropriados, remetendo-os ao Estado em
questão.
4. A Comissão poderá, por sua própria vontade, decidir sobre a inclusão de quaisquer comentários feitos de
acordo' com o parágrafo 3 deste artigo, juntamente com
as observações recebidas do Estado em questão, no seu
relatório anual feito de acordo com o artigo 24. Caso solicitado pelo Estado em questão, a Comissão poderá
também incluir uma cópia do relatório entregue em
acord~ com O parágrafo I deste artigo.
Artigo 20
1. Caso a Comissão receber informação confiável
que contenha indicações bem fundamentadas de que a
tortura está sendo sistematicamente praticada no terfitório de um Estado, a Comissão convidará aquele Estado a coop_erar no exame da informação e, neste sentido,
apresentar observações com respeito à informação recebida.
2. Levando em conta quaísquer informações que tenham sido apresentadas pelo Estado em questão, bem
como qualquer outra informação relevante ao seu alcance, a Comissão poderá - se decidir que isto sejajustificado - designar um ou mais de seus membros para fazer
urna investigação confidencial e relatar urgentemente à
Comissão.
3. Caso uma investigação for feita de acordo com O
parágrafo 2 deste artigo, a Comis,são buscará a cooperação do Estado em questão. Em acordo com aquele Estado, esta· investigação poderá incluir uma visita ao seu
território.
4. Após o exame do relatório does) seu(s) membro(s)
feito em acordo com o parágrafo 2 deste artigo, a Comissão transmitirá suas conclusões ao Estado em questão
j untamen te com quaisquer com en tários o u sugestões que
pareçam apropriadas diante da situação.
5. Todos os atos da Comissão mencionadas nos parágrafos I a 4 deste artigo serão confidenciais, e a cooperação do Estado em questão será solicitada em todas as
etapas dos procedimentos. Após a conclusão de tais procedimentos com referência a uma investigação feita em
acordo com o parágrafo 2, a Comissão poderá; após
consultas com o Estado em questão, decidir pela inclusão de um relato sumário dos resultados dos procedimentos no seu relatório anuaí segundo o artigo 24.

Artigo 18

Artigo 21

I. A Comissão elegerá sua diretoria para um mandato
de dois anos. Seus membros poderão ser reeleitos.

I. Um Estado poderá a qualquer tempo declarar,
por este artigo, que reconhece a competência da Comis-
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são para receber e considerar comunicações que declarem que um Estado aJega que outro Estado não está
cumprindo suas obrigações assumidas através qesta
Convenção. Tais comunicações poderão ser recebidas e
co nsideradas de acordo com as regras estabelecidas neste
artigo somente se forem submetidas por um Estado que
tenha feito um3 declaração reconhecendo, com referência a si mesmo, a competência da Comissão. Nenhuma
comunicação será tratada por esta Comissão sob este artigo se ela se refere a um Estado que não tenha feito tal
declaração. As comunicações recebidas sob este artigo
serão tratadas de acordo com o seguinte procedimento:
a. Caso Um Estado considerar que outro Estado não
esteja cumprindo as cláusulas desta Convenção, ele poderá, através de comunicação escrita, levar o assunto à
atenção daquele Estado. Dentro de três meses após o recebimento da comunicação, o Estado que recebe a comunicação deverá dar ao Estado que a enviou uma explicação ou qualquer outra declaração por escrito esclarecendo o assunto, que deverá incluir - na medida em que
for pertinente e possível- referência aos procedimentos
domésticos e às JIledidas tomadas, em andamento ou disponíveis sobre o assunto;
b. Caso o assunto não for ajustado para a satisfação
de am bos os Estados em questão dentro de seis meses
após O recebimento da comunicação inicial pelo Estado
receptor, qualquer dos Estados terá o direito de referir a
matêria à Comissão, através de notificação dada à Comissão e ao outro Estado;
c. A Comissão tratará de matêria a ela referida sob
este artigo somente depois de asseverar que todas as medidas domésticas foram invocadas e esgotadas nesse assunto, em conformidade com os princípios geralmente
reconhecidos da lei internacional. Esta não será a regra
onde a aplicação de medidas estaria sendo excessivamente prolongada ou incapaz de produzir alívio eficiente à
pessoa que é vítima da violação desta Convenção;
d. A Comissão realizará sessões reservadas ao examinar comunicações que se enquadram neste artigo;
e. De acordo com o que estipula o subparágrafo "c",
a Comissão oferecerá seus bons oficios aos Estados em
questão visando uma solução amiga ao assunto, na base
do respeito às obrigações estabelecidas nesta Convenção.
Para este fim, a Comissão poderá, quando apropriado,
estabelecer um comitê ad hoc de conciliação;
f. Em qualquer assunto a ela referida com base neste
artigo, a Comissào poderá convidar os Estados em questão, mencionados no subparágrafo ub", para fornecer
qualquer informação relevante;
g. Os Estados em questão, mencionados no subparágrafo "b ", terão o direito de ser representados quando a
matéria for considerada pela Comissão e prestar declarações oralmente e/ou por escrito;
h. A Comissão, dentro de doze meses após o recebimento da notificação mencionada no sub parágrafo "b",
a presentará um relatório:
I) Caso uma solução dentro dos termos do sub parágrafo .oe" for encontrada, a Comissão limitará seu relatório a uma breve declaração sobre os fatos e sobre a solução alcançada;
11) Caso uma solução dentro dos termos do sub parágrafo u e" não for encontrada, a Comissão limitará seu
relatório a uma breve declaração sobre os fatos; as declarações apresentadas par escrito e o registro das decla~
rações orais Feitas pelos Estados em questão serão anexadas ao relatório.
Em qualquer dos casos, o relatório será enviado aos
Estados em questão.

2. As estipulações deste artigo entrarão em vigor
quando cinco Estados tiverem feito declarações sob o
parágraFo 1 deste artigo. Tais declarações serão depositadas pelos Estados junto ao Secretário-Geral das
Nações Unidas, o qual transmitirá cópias aos demais Estados. Uma deciaração poderá ser retirada a qualquer
tempo através de notificação ao Secretário-Geral. Tal retirada não prejudicará a consideração de qualquer matéria que conste em comunicação já transmitida sob este
artigo; nenhuma outra comunicação de qualquer Estado
será recebida sob este artigo após a notificação da retirada da decl aração ter sido recebida pelo Secretário-Geral,
salvo ter o Estado em questão feito uma nova declaração.
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Artigo 22
1. Um Estado poderá a qualquer tempo declarar sob
este artigo que reconhece a competência da Comissão de
receber e considerar comunicações de e a favor de pessoas sujeitas à sua jurisdição que alegam ser vítimas de
uma violação de cláusulas desta Convenção por um Estado. Nenhuma comunicação será recebida pela Comis- .
são no caso da referida comunicação tratar de um Estado que não tenha feito tal declaração.
2. A Comissão considerará inadmissível qualquer comunicação sob este artigo que seja anônima ou que considere ser um abuso do direito de apresentar tais comunicações ou incompatível com as cláusulas desta Convenção.
3. Sujeita às estipulações do parágrafo 2, a Comissão
trará quaisquer comunicações a ela apresentadas sob
este artigo ao conhecimento do Estado que tenha feito
uma declaração sob o parágrafo I.e que esteja sendo acusado de violar quaisquer cláusulas da Convenção. Dentro de seis meses, o Estado receptor apresentará à Comissão explicações escritas ou declarações esclarecendo
o assunto e as medidas tomadas, se for o caso, por aquele
Estado.
4. A Comissão considerará as comunicações recebidas sob este artigo à luz de todas as informações que foram colocadas ao seu dispor em nome da pessoa ou pelo
Estado em questão.
5. A Co.missão não levará em conta quaisquer com unicações individuais sob este artigo, ao menos que tenha
verificado que:
a) O mesmo assunto não tenha sido, e não está sendo,
examinado sob outro procedimento de investigação internacional;
b) A pessoa esgotou todas as medidas domésticas
possíveis; esta não será a regra quando. a aplicação de
medidas for excessivamente demórada ou passível de
não receber alívio eficiente à pessoa que é vítima da violação desta Convenção.
6. A Comissão realizará reuniões fechadas quando estiver examinando comunicações que se enquadram neste
artigo.
7. A Comissão enviará suas conclusões ao Estado em
questão e à pessoa.

8". As estipulações deste artigo entrarão em vigor
quando cinco Estados tiverem feito declarações segundo
o parágrafo I deste artigo. Tais declarações serão depositadas pelos Estados junto ao Secretário-Geral das
Nações Unidas, o qual transmitirá cópias das mesmas
aos demais Estados.

Artigo 23
Os membros da Comissão e os comités ad hoc de conciliação que forem nomeados de acordo com o artigo 21,
parágrafo I "e", terão direito às facilidades, privilégios e
imunidades de peritos em missões das Nações Unidas
conforme as cláusulas relevantes da Convenção sobre os
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Artigo 24
A Comissão apresentará um .relatório anual das suas
atividades sob esta Convenção aos Estados e à Assem bléia Geral das Nações Unidas.

Unidas do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado que ratificar ou aderir a esta Conve~ção após o depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data do depósito do seu próprio ·instrumento de ratificação ou adesão.
Artigo 28 .
1. Cada Estado poderá, na ocasião da assinatura ou
ratificação desta Convenção ou de adesão à mesma, declarar que não reconhece a competência da Comissão
formada pelo artigo 20.
2. Qualquer Estado que tenba feito restriçõe~ de acordo com o prágrafo I deste artigo poderá, a qualquer momento, retirar estas restrições através de notificação ao
Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 29

1. Qualquer Estado poderá propor emenda e depositála junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O
Secrelário-Geral a seguir comunicará a proposta de
emenda aos Estados com um pedido para que seja notificado se estão a favor de uma conferência de Estado afim
de discutir e votar a proposta. No caso ele pelo menos
um terço dos Estados se manifestarem a favor de tal conferência dentro de quatro meses após a data da referida
com unicação, o Secretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados presentes e votada
na conferência será submetida pelo Secretário-Geral a
todos os Estados para aceitação.
2. Uma Emenda adotada em acordo com o parágrafo
I deste artigo en trará em vigor quando dois terços dos
Estados tiverem notificado o Secretário-Geral das
Nações Unidas que a aceitaram em conformidade com
seus respectivos processos constitucionais.
3 Quando emendas entrarem em vigor, elas serão obrigatórias para os Estados que as aceitaral1l, e para outros
Estados ainda compromissados com esta Convenção e
quaisquer emendas anteriores que tenham aceitadas.

Artigo 30
I. Qualquer disputa entre dois ou mais Estados com
referência à interpretação ou aplicação desta Convenção
que não possa ser resolvida pela negociação será submetida, a pedido de um deles, ao arbitramento. Se, dentro
de seis meses da data do pedido de arbitramento, os Estados não conseguirem concordar sobre a organização
do arbitramento, qualquer um dos Estados poderá entregar a disputa à Corte Internacional de Justiça a pedido
ou em conformidade com o Estatuto da Corte.

2. Cada Estado poderá, por ocasião da assinatura ou
ratificação desta Convenção ou adesão à mesma, declarar que não se considera obrigado a observar o parágrafo I deste artigo. Outros Estados não estarão obrigados
a observar o parágrafo I deste artigo com relação a qual.quer Estado que tenha feito tal restrição.
3. Qualquer Estado que tenha feito restrição conforme o parágrafo 2 deste artigo poderá a qualquer tempo
retirar essa restrição através de notificação junto ao
Secretário-Geral das Nações Unidas.

III PARTE
Artigo 25
I. Esta Co nvenção está aberta para assinatura por todos os Estados.
2. Esta Convenção está sujeita à ratificação. Instrumentos de ratificação serão depositados junto ao
Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artigo 26
Esta Convenção está aberta à adesão por todos os Estados. A adesão será efetuada pelo depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das
Nações Unidas.
Artigo 27
1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia
após o depósito junto ao Secretário-Geral das Nações

Artigo 31
I. Um Estado poderá denunciar esta Convenção
através de notificação escrita ao Secretário-Geral das
Nações Unidas. A denúncia torna-se efetiva um ano
após a data de recebimento da notificação pelo
Secretário-Geral.
2. Tal denúncia não terá o efeito de liberar o Estado
de suas obrigações sob esta Convenção com referência a
qualquer ato ou omissão'que ocorrer antes da data em
que a denúncia entre em vigor, nem deverá a denúncia
prejudicar por qualquer maneira a consideração contínua de qualquer matéria quejá estiver em discussão pela
Comissão antes da data em que a denúncia entrar em vigor.
3. Após a data em que a denúncia de um Estado entrdr em vigor, a Comissão não iniciará a consideração de
nenhum novo assunto referente àquele Estado.

Quarta-feira 2

11161

Artigo 32
O Secretário-Geral das Nações Unidas informará a todos os Estados Membros das Nações Unidas e a todos os
Estados que assinaram esta Convenção ou aderiram à
mesma o seguinte:
a) Assinaturas, ratificações e adesões sob os artigos 25
e 26'
b)' A data da entrada em vigor desta Convenção sob o
artigo 27 e a data da entrada em vigor de quaisquer
em en das sob o artigo 29;
c) Denúncias sob o artigo 31.
Artigo 33

I. Esta Convenção, da qual os textos em arábico,
chi nês, i nglês, francês, russo e espanhol são igualmente
autênticos, será depositada junto ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas enviará cópias autenticadas desta Convenção a todos os Estados.

o SR. RUBENS ARDENGHI (PDS - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, manifesto mais uma vez a minba contrariedade a respeito
da política econômica do Governo, especialmente em relação às altas taxas de juros que estão inviabilizando a
agricultura, enquanto o Ministro Pedro Simon continua
indiferente a essa situação.
O SR: StRGIO LOMBA (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo a tribuna nesta tarde para registrar, com prazer,
que foi realizada hoje, nesta Casa, no auditório Nereu
Ramos, a abertura, do Seminário da Pesca Artesanal,
que se prolongará até o dia 3 do corrente.
Seu amplo e inteligente programa inclui entre outros
temas o sistema de representação profissional dos pescadores, anteprojeto do Código de Pesca, legislação pesqueira, desenvolvimento pesqueiro, piscicultura e políticas sociais, previdência social.
Promovido pela Confederação Nacional dos Pescadores - CNP - e Subcomissão da Pesca da Câmara dos
Deputados, o seminário representa um avanço extraordinário do setor pesqueiro, que busca os seus espaços
nesta nova quadra da vida do País.
Quero aqui registrar o extraordinário trabalho e esforço do Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, Dr. Dario Franco, e de toda sua equipe; bem
como dos Deputados Harry Amorim e Jonas Pinheiro,
Presidente e Relator da Subcomissão da Pesca da Câmara dos Deputados.
Agradeço a todos a colaboração para a realização do
Seminário da Pesca Artesanal, como forma de desenvolver o setor pesqueiro e ajudar os trabalhadores na pesca.
Eis o programa do Seminário:.
PROGRAMA
Dia 1.-10-85 - Terça-feira
9:00 horas - Sessão de Abertura
- Senador Pedro Simon, Ministro da Agricultura.
- Deputado Jorge Vianna, Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados.
- Deputado Harry Amorim, Presidente da Su bcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura e
Política Rural da Câmara dos Deputados.
- Senador Martins Filho, Presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal.
- Dr. Dario Franco, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores.
- Sr. Petronilo Santa Cruz de Oliveira, Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca - SUDEPE.
14:00 horas - O Sistema de Representação Profissional dos Pescadores
Expositores
I - Dr. Dário Franco, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores.
.
2 - Sr. Dário Luz Bastos da Silva, Assessor do
Sindicato dos Pescadores do Rio Grande.
Presidente da Mesa
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- Deputado Harry Amorim (PMDB-MS), Presidente da Su bcomissão da Pesca da Comissão e
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
Moderador
- Dr. Marco Aurélio Rodrigues Veloso, Diretor
Secretário da Confederação Nacional dos Pescadores.

Debatedorcs
1 - Dr. Jorg Zimmermann, Assessor Especial da
Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuáriaEMBRAPA.
2 - Sr. Jose Rodrigues, Pescador da Colônia de
Pescadores Z-20, Santarem/PA.
3 - Deputado Alcides Lima (PFL - RR), da
Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados.
4 - Deputado Epitácio Bittencourt, (PDS-SC),
da Subcomissão da Pesca da Comissào de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
5 - Senador Martins Filho (PMDB-RN), Presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal.
6 - Frei Alfredo Schnuettgen, Coordenador Nacional da Pastoral dos Pescadores.
7 - Dr. Patrício de Melo Gomes, Técnico da
Coordenação de Extensão do Instituto da Pesquisa
c Desenvolvimento Pesqueiro - PDP/SUDEPE.
Dia 2-10-85 - Quarta-feira.
9:00 horas - Legislação Pesqueira
- Anteprojeto do Código de Pesca
Expositor
- Dr. Carlos da Costa Galiza, ProcuradorGcral da SUDEPE
- Fiscalização
Expositor
- Dr. João Quirino Neto, Diretor Substituto do
Departamento de Fomento à Pesca e Fiscalizaçào
- DEFOP/SUDEPE
- Pesquisa
Expositores
I - Dr. José Augusto Negreiros Aragão, Gerente da Leal Santos Pescados S.A.
2 - Dr. José Dias Neto, Coordenador de Coordenação de Pesquisa do Instituto dc Pesquisa c Desenvolvimento Pesqueiro - PDP/SUDEPE.
Presidente da Mcsa
- Deputado Jonas Pinheiro (PDS - MT), Relator da Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura c Política Rural da Câmara dos Deputados.
Moderador
- Dr. Jose Carlos Vidal, Consultor Técnico de
Projetos de Pesca.
Debatedores
I - Deputado Sérgio Lomba (PDT-RJ), VicePresidente da Subcomissão da Pesca da Comissào
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
2 - Sr. João Arlindo A. Ribeiro, Presidente da
Junta Governativa da Colônica de Pescadores Z-IO,
Icoraci/PA.
3 - Dr. Jovelino Muniz de Andrade Filho, do
Conselho de Desenvolvimcnto Industrial-COI.
4 - Sr. José Rodrigues dos Santos, Presidente da
Colônia de Pescadores Z-I, Pirapora/MG.
5 - Vereador Osvaldo Luiz (PDT-RJ), da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
6 - Deputado Saramargo Pinheiro (PDS - RJ),
da Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
7 - Dr. Getúlío de Souza Neiva, Assessor Especial da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-EMBRAPA.
8 - Dr. Léo Nascimento, Coordenador Regional da SUDEPE no Rio de janeiro.
14.00 horas - Desenvolvimento Pesqueiro
- Psicultura
Expositor
- Dr. Marcelo José de Melo, da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.
Cooperativismo
Expositor
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- Sr. Hélio Batista da Silva. Presidente da Cooperativa Mista dos Pescadores do Sul da Bahia COOPESSULBA.
-Crédito
Expositor
- Dr. Enio Cursino dos Santos, Assessor Especial da SUDEPE
- Incentivos Fiscais - FISET
Expositor
- Dr. Tupan Paiva Ferreira de Souza, Diretor
do Departamento de Aplicação de Incentivos Fiscais - DEAI/SUDEPE.
- Projeto BIRD
Expositor
- Dr. Edson da Silva, Secretário da Secretaria
de Planejamento e Orçamento - SEPLO/SUDEPE.
- Projeto BID
Expositor
- Dr. Getúlio de Souza Neiva, Assessor Especial da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.
- Extensão
Expositor
- Dr. José Cesar Martins Filho, Coordenador
da Coordenação de Extensiio do Instituto de Pesquisa c Desenvolvimento Pesqueiro - PDP/SUDEPE.
Presidente da Mesa
- Deputado Sérgio Lomba (PDT - RJ), VicePresidente da Subcomissiio da Pesca da Comissão
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
Moderador
- Dr. Jorg Zimmermann, Assessor Especial da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA.
Debatedores
I - Dr. Dario Franco, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores.
2 - Dr. Fábio André Koff, Chefe de Gabinete
do Ministério da Agricultura.
3 - Ora. Vcra Lúcia Cavalcanti, da Geréncia de
Extensão da Coordenadoria Regional da SUDEPE
no Rio de Janeiro.
4 - Deputado Jonas Pinlleiro (PDS - MT), Relator da Subcomissão da Pesca da Comissão de
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
5 - Dr. Jose Carlos Vidal, Consultor Técnico de
Projetos de Pesea.
6 - Deputado Renato Cordeiro (PDS - SP), da
Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura
da Câmara dos Deptados.
7 - Dr. Antônio Carlos Santana Diegues, AssesSOr Especial da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuâria - EMBRAPA.
8 - Dr. Fuad Alzuguir, Assessor Especial da
SUDEPE.
9 - Dr. José Ribamar da Costa Silva, Diretor do
Departamento de Pesquisa e Teenologia - DEPET/SUDEPE.
Dia 3.10.85 - Quinta-feira
9:00 horas - Políticas Sociais
Saúde
Expositor
- Prof. Dr. Volnei Garrafa, Decano de Extensão
da Universidade de Brasília - UNB.
- Educação
Expositor
- Prof. Hamilton Cavalcanti Costa, do Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de
Pernam buco.
- Habitação
Expositor
- Dr. Paulo Cesar Borges Martins, da Gerência
do Banco Nacional de Habitação - BNH - em
Brasília.
- Meio Ambiente
Expositor
- Capitão-de-Mar-e-Guerra Luiz Phílipe da
Costa Fernandes, Seeretârio da Comissão Interministerial de Recursos do Mar - CIRM.
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- Direitos Humanos
Expositora
- Dr' Erilda Balduino, Advogada, Ex-Membro
da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF.
Presidente da Mesa
- Deputado Renato Cordeiro (PDS - SP), da
Su bcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados.
Moderador
Dr. Adalberto 'Romar, Assessor Parlamentar da
Superintcndéncia do Desenvolvimento da Pesca SUDEPE.
Debatedores
I - Dr' Tânia Siqueira Montoro, Tecnica da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca SUDEPE.
2 - Deputado Wildy Vianna (PDS - AC), da
Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados.
3 - -Dr' Margarida Andrade de Figueiredo,
Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Social da CODEVASF.
4 - Dr' Leníta Nicoleta, Coordenadora de Recursos Humanos do Núcleo de Estudos em Política
Cientílica e Tecnológica do CNPq.
5 - Dr. Joaquim SalIes de Oliveira Itapary Filho, Secretário-Geral do Ministério da Cultura.
6 - Prof. Safira Bezerra Aman, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Brasília
- UnB.
7 - Deputado Antônio Câmara (PMDB RN), da Subcomissão da Pesca da Comissão de
Agricultura e Política Rural da Cámara dos Deputados.
14:00 horas - Previdencia Sociai
Expositores
I - Frei Alfredo Schuettgen, Coordenador Nacional da Pastoral dos Pescadores.
2 - Prof. Or. Vicente Falheiros, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de
Bnlsília - UnB.
Presidente da Mesa
- Deputado Alcides Lima (PFL - RR), da
Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dGS Deputados.
Moderador
- Dr. Jovelino Muniz de Andrade Filho, do
Co nselho de Desenvolvimento Industrial - CD!.
Debatedores
I - Deputado Del Bosco Amaral (PMDB SP), da Su bcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
2 - Dr' Jacirema Bernardo de Araújo, do Centro de Estudos e Pesquisas Josue de Castro.
3 - Dr. Sérgio Maurício Brito Galdenze,
Secretârio-Geral do Ministério da Previdência e Assistência Social.
4 - Deputado Pedro Ceolin (PDS - ES), da
Subcomissão da Pesca da Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados.
5 - Sr. Dário Luz Bastos da Silva, Assessor do
Sindicato dos Pescadores de Rio Grande.
17:00 horas - Encerramento."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SARAMAGO PINHEIRO (PDS - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. minha terra natal, a cidade de Niterói, viveu ontem uma noite inesquecível. A Orquestra Sinfônica Nacional, eujas atividades estavam paralisadas há três anos,
deu seu concerto inaugural no Teatro Municipal João
Caetano, sob o patrocínio da Universidade Federal Fluminense e da Prefeitura Municipal ri" Niterói.
O Maestro Chléo Goulart, Regente da Orquestra, fez
questão de ressaltar, no intervalo do coneerto, o esforço
extraordinário do Magnífico Reitor Professor José Raymundo Martins Romêo para o reinício de suas atividades, já sob a denominação de Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense.
Em verdade a orquestra foi criada em 12 de janeiro de
1961 pelo Decreto no49.913. Com autores e maestros nacionais c internacionais, realizou, entre 1961 e 1982, cerca de 2.000 espetáculos. Apesar de ter sido organizada
para divulgação de autores e músicos nacionais, quase
foi exti nta em 1982.
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Hoje, integrada à Universidade Federal Fluminense,
mantida pelo Governo Federal, e com a ajuda da Prefeitura Municipal, graças à clarividência do Prefeito Waldenir de Bragança, a Orquestra Sinfônica Nacional da
Universidade Fluminense tem sua sobrevivência assegurada.
O programa cumprido no Concerto inaugural empolgou a culta platéia. Na primeira parte foram executados
"Os Mestres Cantores - Abertura", de Wagner, "Os
Prelúdios - Poema Sinfônico", de Liszt, e "O Escravo
- Alvorada", de Carlos Gomes. Na segunda parte a Orquestra Sinfóniea Nacional da Universidade Federal
Fluminense premiou os presentes com a "5' Sinfonia em
mi menor", de Tschaikowsky.
Concluo, Sr. Presidente e 31's. Deputados, felicitando
o Magnífico Reitor Professor José Raymundo Martins
Rom êo e o Prefeito Waldenir de Bragança pelo grande
impulso dado às atividades culturais da cidade, do Estado e do País.
A Prefeitura cedeu o seu Teatro Municipal João Caetano à Orquestra Sinfónica, c o Magnífico Reitor José
Raymundo Martins Roméo, assessorado pelo Prof. Odilon Martins Romêo, seu Chefe de Gabinete, e por D'
Darcira Mota Monteiro, Diretora do Departamento de
Pessoal da Universidade, foi inexcedível em seu patriótico esforço para o renascimento da insubstituível Orques:
tra Sinfônica Nacional.
Era o que eu tinha a dizer.

o SR. JÚLIO COSTAMILAN (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a notícia de que o Ministro da Previdência e Assisténcia Social, Waldir Pires, entrega amanhã, ao Presidente José Sarney, o Programa de Metas Prioritárias da
Previdência, se constituiu num fato da maior importância, porque interessa a milhões de segurados que aguardam medidas concretas e efetivas para caracterizar as
mudanças que se fazem indispensáveis com o advento da
Nova República.
Desde que assumiu o Ministêrio, o Sr. Waldir Pires se
empenhou decididamcntc em reformular a Previdência
Social brasileira, dando-lhe novas condições para o cumprimento de suas finalidades, tendo para isso constituído
comissõcs encarregadas de estudar e ordenar o sistema
prcvidenciário, buscando a sua democratização, desburocratização e humanização, para tornar mais eficiente a
máquina administrativa.
Os brasileiro têm acompanhado o empenho ministerial no com bate às fraudes, pelas quais imensos prejuízos
são acarretados aos cofres da Previdência, e agora, através do Programa de Metas, será desenvolvido um método mais eficiente para, possivelmente, acabar com este
tipo de proccdimento ilícito, com adoção do aperfeiçoamento da perícia médica, auditagem nos benefícios e revisão das aposentadorias, entre outros. Esta ê uma questão que deve ser considerada permanentemente, pois as
fraudes são responsáveis pela evasão de recursos para
benefício daq ueles que a rigor não fazem jus à assistência
social, em prejuízo de tantos que, sendo titulares do direito de assistência previdenciária, a recebem de forma
restrita, sujeitos ao pagamento de valores complementares pelo atendimento médico, hospitalar e de laboratório.
O Programa de Metas vai cuidar da implantação de
um cadastranlenlo dos segurados da Previdência Social
com o objetivo de ajudar o trabalhador quando requerer
a sua aposentadoria e, ao mesmo tempo, impedir a ocorrência de fraude. Não são poucos os casos de trabalhadores que perdem a carteira profissional, na qual constam anotaçães de seus contratos de trabalho. Não dispondo de qualquer outra anotação ou registro, os trabalhadores se vêem impossibilitados de fazer prova de tempo de serviço perante a Previdência para fins de aposentadoria, uma vez que o órgão previdenciário não fornece
elementos a respeito, ficando a prova exclusivamente sob
responsabilidade do segurado. O cadastramento oferecerá, no momento que necessitar da prova de tempo de serviço, todos os períodos em que contribuiu o trabalhador
para os cofres da Previdência, facilitando o reconhecimento de seu direito e ao mesmo tempo identificando
qualquer fraude.
O Programa de Metas trata da arrecadação, que deverá ser mais rápida e eficiente, da extinção das filas nos
postos do INPS e postos e hospitais do INAMPS; pela
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instalação de computador, e para democratizar a gestão
da Previdência estabelece a reestruturação do Conselho
Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária
CONASP a redefinição do relacionamento
Previdêneia-Sindicatos dc Trabalhadores e a criação de
conselhos com unitários da Previdência Social a nível dos
Municípios.
Destacamos a iniciativa do Ministro Waldir Pires, que
agora será oficializada com a entrega, amanhã, ao Presidente José Sarney, do Programa de Metas Prioritárias da
Previdência, pelo cumprimento do qual se estará dando
ao setor da Previdência Social brasileira, adequação aos
princípios proclamados c defendidos pela Nova República, à qual cabe a responsabilidade de efetivar as mudanças desejadas pelo povo.
O SR. SIQUEIRA CAMPOS (PDS - 00. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em razão do veto aposto pelo Sr. Presidente da República ao Projeto de Lei Complementar n 9 314/85, que
estabelece normas menos injustas para remuneração do
Vereador, e pela falta de maiores esclarecimentos das intenções do Governo e das bancadas governistas nas duas
Casas do Congresso Nacional quanto a reparações que
devemos a esse mandatário do povo, um grande número
de Deputados resolveu formar o Bloco Parlamentar de
Defesa do Vereador, que atuará, desde agora, especialmente quanto à tramitação da proposta conhecida pnr
Reforma Tributária de Emergência.
Trancorrendo hoje o "Dia do Vereador", constitue
esta nossa posição e iniciativa e a melhor forma de homenagear os Vereadores do Brasil.
Inicialmente, desejam os componentes do BPDV contar com o apoio dos demais integrantes do Congresso
Nacional e de todos qoe lutam pela reforma tributária
para ensejar um tratamento mnisjusto aos Municípios e
Estados brasileiros, hoje totalmente desprovidos de poder e de condições de sobrevivência em razão da distribuição injusta dos recursos tributários nacionais.
Necessário se faz o apoio dos ilustres Prefeitos de todos os Municípios brasileiros para esta posição que tomamos cm defesa do Vercador, que mesmo
constituindo-se na pedra angular da democracia, está relegado a uma situação aviltante, quase que totalmente
impossibilitado do exercício de sua nobilitante missão.
A situação do Vereador brasileiro chegou a tal ponto
que coloca em risco a estabilidade das instituições democráticas que ele sustenta, dada a sua perfcita integração
no meio do povo, do qual ê o melor agente e melhor interlocutor.
Vereadores existem - e constituem a maioria esmagadora - que percebem, cada qual, o equivalente a um salário mínimo, muitos percebendo a insignificante quantia de cento c vinte mil cruzeiros mensais. Isto é, menos
do que pagam aos trabalhadores flagelados pelas secas
que integram as aviltantcs "Frentes de Trabalho" do
Nordeste brasileiro.
E os Vereadores não contam com os benefícios da Previdência e Assistência Social.
Esta situaçào não pode perdurar e não podemos aceitar a enganosa posição governamental, com as suas costumeiras promessas.
Por isso, o Bloco !"drlamentar de Defesa do Vereador
resolveu atuar de forma decidida, mas não radical, neste
momento em que estamos para analisar e votar a proposta de uma Reforma Tributária de Emergência para
terem vigência novos e mais justos critérios de distribuição da renda tributária aos Municípios, Estados e
Territórios Federais.
Relacionamos diversos itens que constituirão uma relação de exigências mínimas em favor do atendimento
das reivindicaçães dos Vereadores do Brasil, sem as
quais não haverá condiçães de exercício do mandato
parlamentar mais importante na democracia, o mandato
de Vereador.
Dois pontos, porém, são inegociáveis neste momento
de início de luta: não concordamos com o aumento de
impostos e a falta de compromisso do Governo e dos
seus Líderes no Congreso quanto ã aprovação de projeto, do Executivo ou de pariam entar, que estabeleça critérios menos injustos que os atuais para remuneração do
Vereador, a partir de I' de janeiro de 1986.
É inegável que os políticos subiram ao Poder. Assim,
não sejustifica, sejam quais forem os argumentos, deixar
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o Vereador, o melllOr de todos os mandatários do povo,
na situação de pobreza e aviltamcnto em que se encontra, que constitue verdadeira fronta às populações dos
diversos Municípios do Brasil.
Somos, pois, inteiramente favoráveis à Reforma Tributária de Emergência. Os seus benefícios devem, porém~ ser estendidos aos Vereadores.
Ao concluir, conelamo aos meus eminentes Pares, que
integram as duas Casas do Congresso Nacional, a integrarem o Bloco Parlamentar de Defesl1 do Vereador,
para podermos redimir os parlamentares federais dos diversos partidos da omissão com que temos nos comportado com relaçào aos nossos colegas que intcgram as Câmaras Mu nicipais de todo o País.
Aos Vereadores do Brasil, a nossa maior e mais sincera homenagem.
Era o que tinha a dizer.
O SR, SANTINHO FURTADO (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidentc, Srs. Deputados. a caprinocultura no Brasil vem recebendo, desde
1976, grande fomento com a criação da Caprileite, em
Minas Gerais.
Essa empresa surgiu com o objetivo de congregar os
caprinoeultores, visando a melhorar nosso plantei, que
hoje está em torno de 14 milhões de animais, sendo que
70% destes estão concentrados no Nordeste, principalmente na Bahia.
Segundo o jornalista Paulo Francisco, em matéria
publicada no jornal "O Estado do Paraná", os caprinos
foram introduzidos no País no início da colonização e
adaptaram-se muito bem ao clima nordestino, vivendo
livremente no agreste. sem que houvesse uma preocupação com sua exploração econômica. Ho uve então miscigenações, originando animais Hcrioulos", mistos, que
resultaram do cruzamento de várias raças. No Nordeste,
as cabras passaram então a ser criadas a nível de família,
com um meio de obter principalmente leite para a amamentação de crianças.
Atualmente, a Associação Brasileira de Criadores Caprinos - ABCC -, com sede em Recife, já vem desenvolvendo programas de melhoramento genético, com a
importação de reprodutores e matrizes das raças Saanem
e Toggemburg - Suíça - e Anglo-Nubiana - Inglaterra".
A cabra oferece um leite muito rico em gordura e proteína e se constitui num animal muito requisitado à pro~
dução de leite para a amamentação de recêm-nascidos e
~ara o fabrico de queijos nobres.
Ainda, segundo Paulo Francisco, no Brasil, bem como
no Paraná, o leite de cabra, apesar de estar sendo empregado na fabricação artesanal de qucijos finos, é ainda
consumido essencialmente a nível de família ou de maternidade. No Nordeste, devido aos problemas de subnutrição das crianças, que determinam um elevado índice de mortalidade infantil, o leite de cabra é muito difundido como forma de amenizar esta situação.
Segundo os nutricionistas, em grande parte o baixo
consumo de uma alimentação adequada entre a população brasileira de menor poder aquisitivo faz com que o
índice de mortalidade nos primeiros meses de vida seja
muito expressivo. E, na maioria das vezes, a subnutrição
ê decorrente da falta de consumo de alimento rico em
proteína, cálcio e sais minerais, como é o caso do leite.
Uma cabra da raça leitcira, como a Saancn ou a
Anglo-Nubiana, pode produzir diariamcnte até dois litros de leite, com um teor de gordura de 4%. Em média,
10 litros do produto são suficientes para produzir um
quilo de queijo.
Além, é claro, da exploração do leite, pode-se criar caprinos com a tinalidade de produção de carne. Os cabritos possuem uma carne com baixo teor de gordura e colesterol e, por isso, ela vem sendo muito procurada por
clínicas de emagrecimento e por aqueles. que fazem dieta
ou que têm problemas de coração. O preço da carne destes animais, abatidos em média aos sete meses, quando
alcança cerca de 30 quilos, gira em torno de Cr$ 8 mil".
No Paraná, hoje, existem cerca de 300 mil cllbeças, a
maioria pertencente a pequenos criadores. A criação em
nosso Estado poderia ser bem maior se houvesse disponibilidade de matrizes e reprodures.
Cabe às nossas autoridades, portanto, criar condições
para o desenvolvimento da caprinocultura no Paraná,
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inclusive "despertando o interesse de muitas pessoas
que, aos poucos, vão descobrindo que instalar um criatório nào custa caro e ainda pode lhes render um bom lucro".

o SR. ALBf:RICO CORDEIRO (PDS - AL. Pron uncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recebo das principais lideranças dos bancários
nordestinos um justo e urgente apelo no sentido de que
os banqueiros nacionais tenham sensibilidade e espírito
de justiça com relação aos pisos salariais estabelecidos
entre os bancários daquela região e os do restante do
País. O apelo é dirigido ao Sr. Roberto Konder Bornhausen, Presidente do Sindicato dos Bancos, e assinado
pelos Presidentes dos Sindicatos do Ceará, Alagoas, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Mossoró e Campina
Grande.
Leio o Telex dos Sindicatos e me solidarizo com a causa, o apelo e sua justiça, na esperança de que a reivindicação não se perea e encontre a receptividade que merece
junto aos banqueiros.
Eis o telex:
Deputado Federal Albérico Cordeiro
Câmara dos Deputados
Brasília/DF
Mais uma vez o Nordeste sofre as conseqiiências de secular discriminação injusta e perversa. Novamente os
bancários nordestinos terão pisos salariais inferiores aos
de seus colegas do resto do Pais. Enquanto bancários de
São Paulo e Paraná tiveram seus salários fixados em Cr$
1.050.000, bancários do Ccntro-Sul em Cr$ 980.000, e
Cr$ 965.000, os banc.ários do Rio Grande do Norte, Sergipe, Alugoas, Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará e
Amazonas poderão ter seu piso salarial fixado em apenas Cr$ 900.000,. Vimos portanto apelar para o espirito
combativo e participativo de V. Ex' sempre voltado a defesa dos interesses do Nordeste no sentido de encampar a
nossa luta dirigindo-se ao representante dos banqueiros
Sr. Roberto Konder Bornhausern até terça-feira dia I.
de outubro, prazo apresentado pelos baoqueiros para
encerramento da negociação com o objetivo de
sensibilizá-lo a unificar nosso piso no valor de Cr$
925.000, proposta acordada entre o Presidente do Sindicato dos Bancos do Cearú e o Sindicato dos Bancários
daquele Estado. ConfIando nas gestões de V. Ex' aguardamos com expectativa o resultado da sugestão ora solicitada. Atenciosamente:
An tania Augusto Coelho, Presidente do Sindicato dos
Bancários do Ceará.
Claudionor de Araújo, Presidente do Sindicato dos
Bancários de Alagoas.
Horácio Paiva, Presidente do Sindicato dos Bancários
do Rio Grande do Norte.
Fernando Vilar, Presidente do Sindicato dos Bancários da Paraiba.
Raim undo Vieira, Presidente do Sindicato dos Bancários de Mossoró.
Abraào Crispim de Sousa, Prcsidcntc do Sindicato dos
Bancários de Sergipe.
José Brandão Maracajá, Presidentc do Sindicato dos
Bancários de Campina Grande.'~
O SR. AMAURY MüLLER - (PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte, Srs. Deputados, "Estudo Nacional dc Despesa Familiar", efetuado
há li anos e só agora divulgado, revela que 37,5% da população pesquisada viviam em estado de penúria alimentar, com elevado grau de subnutrição e desnutrição, e
acentuada incidência de doenças associadas à fome crônica.
Convém salientar que, à época da pesquisa, o País ainda vivia sob o impacto do "mito do milagre", cuja escandalosa publicidade indicava "extraordinários avanços
nos campos econômico e social", de tal forma que O
povo brasilciro - segundo a retórica mentirosa do regime militar - experimentava uma fase ilimitada de prosperidade.
Ao subtrair da opinião pública esse quadro trágico de
miséria generalizada, a ditadura mentiu para a História e
para si mesma. Na verdade, as estatísticas fantasiosas,
manipuladas nos laboratórios do oficialismo e sob a égide da figura sinistra de Delfim Netto, jamais enganaram
a quem quer que seja. O modelo imposto à Nação, com
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seus pruridos megalômanos, autorizou a concentração
da riqueza em poucas mãos, transferindo para uma clitc
privilegiada, em muitos casos ligada ou subserviente ao
capital estrangeiro, O esforço e o trabalho de toda a população. Pois foi esse modelo elitista, fortemente concentrador. excludente, antinacional e antipm'o que emoldurou a farsa grosseira do "milagre brasileiro".
Hoje, desgraçadamente, o País colhe os frutos áridos
dessa sórdida maquinação: de 20 em 20 minutos a diarreia mata uma criança, ao tempo em que a tuberculoseuma doença extiota e desconhecida na maioria das
nações - ceifa a vida de um brasileiro a cada 30 minutos.
Dados publicados pela Sociedade Brasilcira dc Pediatria indicam que 30 milhões de crianças são rigorosamente desnutridas e outras 13 milhões não têm acesso
nem ao ensino pré-escolar. Em algumas regiões, onde
são mais acentuados os níveis de pobreza absoluta, a
taxa de mortalidade infantil ê superior a 320 por 1.000
crianças nascidas vivas. Nos campos c nas cidades, mesmo cm regiões menos miseráveis, a fome endêmica cresce
assustadoramente, elevando os percentuais de óbitos e
agravando os índices de criminalidade e violência.
A criminosa mentira, que o autoritarismo impôs ao
Brasil por longo período, começa agora a ser desmascarada. A transição para a democracia, incubada em mais
de duas décadas de lutas e sacrifícios, começa a revelar
os traços brutais e sanguinários de um regime sem entranhas.
Mas, Sr. Presidentc, a violêocia cega do rcgime militar
não se limitou à imolação de milhões de brasileiros. Foi
mu ito além, patrocinando a mais deplorável orgia de
corrupção e desmandos administrativos. Hoje, entre estarrecida e perplexa, a opinião pública verifica que a suposta moralidade dos que governaram o País à revelia do
povo não passava de um verniz hipócrita, que mal encobria o mar de lama que cercava quase todos os escalões oficiais.
Paradoxalmente, centenas de brasileiros, que ousaram
denunciar esse escárnio que a ditadura lançou à face da
Nação, foram punidos com insólita violência. Muitos foram presos. torturados e assassinados nas cnxovias do
regime. Outros tantos tiveram mandatos cassados e susDensos seus direitos políticos. Não poucos foram sumarÍmTIcntc demitidos de seus cargos. funções e postos. A
fúria revanchista dos que se adonaram ilegitimamente do
poder não teve limites.
Nada disso, porém, interrompeu a marcha da História.
Toda farsa, sustentada habilmente pelo autoritarismo
ano após ano, um dia seria desmascarada.
Os fatos não admitem tergiversações ou atitudes contemporizadoras. O crime de lesa-pútria não pode ficar
impune, a menos que se queira enterrar a cabeça no chão
da hipocrisia e ignorar a verdade.
Afinal, a lei foi feita para todos e deve ser aplicada a
todos que a infringiram, doa a quem doer.
A Nação e o povo não podem ficar indiferentes ao genocídio patrocinado pelos "salvadorcs da Pátria".
Era o que tinha a dizer.
O SR. DlMAS PERRIN (PMDB-MG. Pronuncia0
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
acredito que todos os brasileiros sentem-se preocupados
com as próximas eleições ffiWlicipais, principalmente as
de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Ninguém ignora que muitos interesses estão em jogo.
Do resultado dessas eleições vai depender o futuro do
processo de democratização em curso no Brasil.
As forças obscurantistas que, em 1964, golpearam as
instituições nacionais e nos impuseram um regime dita~
torial que entregou nosso País ao domínio das multinacionais e dos banqueiros internacionais, condenando O
povo e os trabalhadores brasileiros à miséria, ao desemprego, ao dcsencanto e, também, às perseguições e à repressão policial, não estão contentes com o rumo dos
acontecimentos. Querem reverter o processo a fim de
que possam continuar usufruindo das benesses que desfrutavam à custa de arbítrios e violências. Querem continuar ·~comendo à vontade", como diz o povo, sem rece~
ber críticca de quem quer que seja.
No entanto, e felizmente, nosso povo não tem a memória curta, como pensam algumas pessoas.
Em São Paulo, o candidato do PMDB, Senador Fernando Hcnrique Cardoso, caminha para a vitória, com
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seriedade, lirmeza e a garantia das forças realmente positivas daquela grande cidade.
Em Belo Horizonte, o Deputado Sérgio Ferrara, cada
dia, se consolida mais como o candidato preferido pelos
bclorizontinos. especialmente pela classe média e pelos
trabalhadores moradores da periferia, que conlJecem
muito bem o candidato da Frente Liberal, um homem
simpático e agradá vel, mas que, na hora de agir, só beneficia os membros de seu grupo, os ricos, deixando os demais no abandono.
As pesquisas indicam o crescimento e fortalecimento
da candidatura de Sérgio Ferrara.
No entanto, creio que merece nosso apoio a proposta
formulada pelo ilustre Senador Itamar Franco no sentido de ser efetuada a integração dc todos os candidatos
peemedebistas numa só candidatura, a fim de que aquele
grande "frentão" que garantiu a campanha das diretasjá e a eleição de Tancredo Neves pelo Colêgio Eleitoral
seja mantido, para facilitar a eleição de um candidato
oriundo do PMDB, capaz de reunir os votos de todos e,
dcpois de eleito, assegurar à população belorizontina
uma administração realmente parlicipativa, popular, dinámica, aberta e objetiva.
Nesse sentido, dirigo-me ao Governador Hélio Garcia, principal coordenador e dirigente do processo político em Minas Gerais, solicitando-lhe que estude a possibilidade de realizar com os candidatos originários do
PMDB - oS companheiros Sérgio Ferrara, do PMDB,
Jorge Carone, do PDT, Aritana Cobeorp, do PCB, e Genival Tourinho, do PTB - um encontro de alto nível,
em que se assegure a todos participação efetiva na campanha, uma justa promoção de seus partidos e de suas
propostas, mas se consigna rcunir todos numa só di·
reção, a fim de que a vitória seja, desde já, garantida, e o
eleito receba o apoio dos que hoje concorrem com ele.
Estc é, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu apelo ao
Governador de meu Estado e aos candidatos a Prefeito
oriundos do PMDB.
O processo de democratização não pode ser interrompido nem revertido. Custou muita luta, muito sacrifício.
Até vidas humanas. Que todos os esforços sejam feitos no
sentido de assegurar-se a sua continuidade.
Não podemos permitir quc os arbítrios c a violência
comecem de novo. O povo deseja caminhar para a frente
c não voltar para o obscurantismo.

o SR. MAURfLIO FERREIRA LIMA (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, os jornais todo o Pais publicaram com
destaque o escân dalo verificado em Pernambuco, envolvendo O Banco do Estado em uma nebulosa negociação
de captação de recursos externos para empresas açucareiras, clientes daquela organização financeira. Denunciado por um Deputado oposicionista na Assembléia Legislativa de meu Estado, o escândalo tomou conta do noticiário nacional, voltando Pernambuco a freqüentar as
colunas da imprensa brasileira com mais um caso vergonhoso como o foi o triste "Escândalo da Mandioca".
O já conhecido "Caso BANDEPE", resultado da intermediação por parte de firmas especializadas em mobilização de recursos externos, revela, por outro lado, a
pobreza das autoridades estaduais, em termos de capacitação para negociar com credores ou financiadores a
captação de recursos e a rolagem de dívidas. Recorre-se
a firmas ou meros escritórios de intermediação para gestões que poderianl ser desenvolvidas por elementos do
próprio banco oficial. As intermediações são danosas ao
Banco e são fontes geradoras de corrupção, com as comissões tomando rum os discutíveis; criam suspeitas de
envolvimento de interessados na partilha do bolo das comissões, o que é mais preocupante.
O "Caso BANDEPE" envolve, ainda, um fato mais
estarrecedor: são duas firmas intermediadoras. Uma encaminhou as negociações e a segunda recebeu ou quer receber a comissão de mais de quatrocentos mil dólares.
Da troca de acusações entre as intermediárias c o
BANDEPE muita coisa suja apareceu, o que não cOlldiz
com o que aparcnta em tcrmos de seriedade, o governo
de meu Estado.
Espero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a verdade
esteja do lado da direção do BANDEPEque alega falsidade na carta em que uma das firmas denuncia o problema do pagamento das comissões.
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A instalação de uma COI~issão Parlamentar de Inquérito, no timbito da Assembléia Legislativa, deverá esclarecer todos os pontos obscuros dcssc rumoroso escândalo e não é possível que Pernambuco fique à mercê,
apenas, das palavras do Governador do Estado, assegurando que tudo será resolvido e devidamente esclarecido.
É mais uma questão de honra para o meu Estado. Questão de honra que não pode ser enterrada como aquela
colocada pelo Governador quando o Major Ferreira fugiu da prisão. Até hoje o principal protagonista do famigerado "Escândalo da Mandioca" não foi recapturado,
ficando a honra e a dignidade de Pernambuco situadas,
apenas, nas palavras, de S. Ex' O Governador.
O Governador de Pernambuco não pode aparecer
como um simples ídolo de pano ou mero monumento de
areia. Sua preocupação com o caso deve ser aquela que
toma conta da opinião pública do Estado. A verdade
tem que aparecer, mesmo que o desvendamento da questão implique punições a pessoas, familiares se não em
laços de amizade ou vínculos políticos, ferindo orgulhos
e vaidades incompatíveis com a dignidade e respeito que
Pernam buco merece.

justifiquem um a reestruturação do nosso comportamento para que tomemos posições mais rígidas, sem que extrapolemos, em nenhum instante, a fronteira do
equilíbrio, da decéncia e do bom propósito em servir à
Nação hrasileira.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está rigidamente no limnite do senso a exigência de que o
PDS deva ser colocado na linha de oposição ao Governo
da Nova República. Aliás, depois de reveses, como os
sofridos no Colégio Eleitoral, e das defecções, que reduziram os quadros partidários e parlamentar em todo o
País, a luta pela sobrevivência das forças residuais só terá sentido se deflagrada na trincheira oposicionista, onde
não será difícil exercer esse papel, desde que saiba explorar com certa habilidade política os erros que o adversário vem comentendo à frente do poder.
Cremos, Sr. Presidente, que na medida do posível a Liderança do Partido na Câmara e no Senado está posicionada corretamente, criticando as falhas do Governo, que
até agora não deu testemunho de preparo para conduzir
os destinos desta grande Nação.
Percebe-se, entretanto, que dentro do próprio PDS
existem segmentos insatisfeitos com a "timidez oposicionista" que se acharia em prática nas duas Câmaras do
Congresso Nacional. Para esses contingentes políticos, a
oposição deve ser conduzida de modo radical, sistemático, no estilo da chamada "lei do cão", ao contrário da
que o partido deslancha no momento.
A mim me parece extremamente absurda e inconseqüente a idéia. En durecer uma oposição ainda no limiar
do período de governo é sacrificá-Ia a si mesma,
expondo-a ao risco da perda de credibilidade, com inexorável queda para o campo da inoperosidade e, conseqüentemente, do ridículo.
O PDS é um partido que tem organização, boa estruturação partidária e, acima de tudo isto, um nome a preservar no conceito da opinião pública e dos seus milhares
de filiados em todo o País. Ê esta, ao nosso juízo, uma
forte razão para não se desgatar num processo de oposição, igualitária ao que sofreram no passado os Governos da Revolução, quando erros e accrtos cram cmbotados dentro do radicalismo, para que a Nação não pudesse distinguir o joio do trigo.
O exercício do contraditório não impõe, necessariamente, uma interpretação acima da Iucidez. Oposição sadia, construtiva, responsável e, sobretudo, ética não
toma o descaminho do insulto, da agressão verbal e da
infâmia. Podemos e estamos procurando escudar nossas
críticas em fatos concretos, sem descermos a níveis inde~
sejáveis e inadaptáveis ao realisnto da conjuntura que
atravessamos.
Sinceramente, Sr. Presidente, exigir que o PDS endureça e caia na cegueira do ortodoxismo para criticar o
Governo logo ao limiar de sua chegada ao topo do poder
não parece atitude condigna com o papel de oposição
que sirva aos interesses comuns do povo e do País.
Todos os pressupostos indispensáveis para que o PDS
obtenha o respeito nacional estão em prática pelas lideranças que o comandam na direção nacional do partido,
na Câmara e no Senado. A oposição que estamos predíspostos a exercer envolve princípios basilares, desde a vigiláncia indormida aos atos que contrariam os anseios
do povo, à crítica formal, construtiva e responsável. Não
podemos nem devemos ir além ou ficar aquém desse li,mite. Pelo menos enquanto não aflorem definições que

O momento, Sr. Presidente, exige coerência e bom senso de todos nós. Se extravasarmos nossas verves em críticas avulsas, apenas para iludir a opinião pública dizendo
que estamos na trincheira da oposição, cega c sistemática, perderemos grande oportunidade de reeuperação do
prestígio político, que não depende, apenas, de fiscalizar
os atos do Governo, mas, fundamentalmente, de não expormos o partido a novos desgastes, quando todas as
perspectivas se mostram favoráveis, justamente por falta
do cumprimento de promessas que os construtores da
Nova Repúhlica assumiram sob o manto de uma opa·
sição desordenada, agressiva e até infamante aos gover·
nos da Revolução.
Era o que tínhamos a dizer.

Não procedem, desse modo, as preocupações dos
companheiros interessados em que o PDS saia da oposição moderada para a agressividade ostensiva. O risco
dessa aventura poderá ser fatal. Não esqueçamos que as
vítimas de críticas exarcebadas nos governos passados já
estao quase todas redimidas dos "erros e pecados" que
as entao oposições lhes atribuíam, a maior parte fruto de
imaginações políticas, para que chegassem, como chegaram, ao topo do poder.
A mentira, Sr. Presidente, é mais veloz do q ne a verdade, porém não subsiste à força do tempo. Ê preferívcl
que nos mantenhamos fiéis às críticas que consigam tirar
a venda dos olhos do Governo para que ele visualizc os
caminhos da verdade e do interesse nacional, do que
atropelá-lo com a radicalização, cujo efeito não terá a
duraçao de uma dor de cabeça após o paciente tomar um
comprimido "Doril" ...

o SR. JOÃO MARQUES (PMDB - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
as coisas mais preocupantes na vida de um trabalhador,
quando passa dos quarenta anos, é a garantia de sua
aposentadoria e a pensão para seus familiares. Essa incerteza toma conta de todos os trabalhadores rurais, que
são obrigados, por circunstâncias da vida, a viver como
"bóias-frias", empregando as suas forças em troca de um
salário baixo e sem amparo da Previdência Social.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, criticamos, condenamos, denunciamos desta tribuna os empresários que assim procedem, e pedimos sempre ação enérgica do Governo contra esses elementos desumanos, mas não encontramos explicações, quando verificamos a existência
do regime "bóia-fria" em órgão público, como acontece
com os seringueiros de Belterra e Fordlândia, bases físicas do Ministério da Agricultura, situadas nos Municípios de Aveiro e Santarém, no Estado do Pará.
A exploração do Seringueiro como "bóia-fria" pelo
Ministério da Agricultura data de 1958, quando a administração do Estabelecimento Rural do Tapajós criou a
figura do seringueiro contratista ou arrendatário, que
trabalha no seri ngal de Belterra e Fordlândia, sem vínculo empregatício com o Ministério da Agricultura, recebendo pelo que produz, sem descontar contribuição previdenciária, vivendo sem qualquer amparo legal.
O trabalho do contratista ou arrendatário consiste em
sangrar as seringueiras, depois colher o látex e... levar o
produto ao posto de recepção. O posto de recepção e o
seringal são de propriedade do Ministério da Agricultura, e na ocasião da entrega do produto é pesado e medido o sernambi e o látex, depois avaliado em cruzeiros o
trabalho do seringueiro, e no final do mês, bem poucos
alcançam o salário mínimo.
Como se vê, o empresário que comprou o látex e o sernam bi nestes 27 anos foi sempre o Ministério da Agricultura e o produto foi retirado do seringal de sua propriedade, de forma que, se não foi descontada cota para a
Previdência Social, é por culpa da administração do Governo.
Trazendo o problema para a data de hoje, estamos
com os seringueiros de quase trinta anos de serviço e não
se tem uma solução de aposentadoria e pensão para as
famílias desses brasileiros. Entre Belterra e Fordlândia,
somam-se mais ou menos quatrocentos seringueiros con-
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tratados, que correspondem a quatrocentos famílías sem
segurança social para a velhice dos seringueiros e
esperança de uma pensão para as viúvas.
No ano de 1984, a administração da DEMA-Parú inventou uma cooperativa dos seringueiros, para se ver livre desse encargo social de 27 anos, querendo convencer
os seringueiras de que esta é a melhor solução, quando,
nu verdade, é li mais cruel e enganadoura, porque o seri ngal está com mais de cinqüenta anos de idade, coberto
pela mata, e a cooperativa não terá condições econômicas para refazer o seringal, porque a vida económica da
seringueira inicia aos oito anos do plantio.
Em 1978, uma comissão técnica do Ministério da
Agricultura foi até Belterra e Fordlânida estudar a viabilidade econômica dos seringais do ERT e concluiu condenando o seringal e recomendando o replantio.
A Delegacia Federal de Agricultura, mesmo sabendo
deste detalhe, induziu os seringueiros a aceitar a cooperativa, e, para aparentar que estava ajudando, fez o Ministério da Agricultura emprestar a área do seringal de
Belterra, pelo prazo de dez anos, à cooperativa dos seringueiros. Como a área do seringal é emprestada e não
doada, pode-se concluir que, decorridos os dez anos, será devolvida ao Ministério da Agricultura, e estes atuais
seringueiros já morreram, ou ficaram dez anos mais velhos, sem aposentadoria, e as viúvas sem pensão.
Eslamos diante de um quadro triste, onde aparece o
Governo enganando o pobre seringueiro. Devido a isto,
apelo ao Ministro da Agricultura e ao Presidente da República, para que criem uma Tabela Especial de Emprego, para aproveitar estes quatrocentos seringueiros como
auxiliares rurais, evitando que no futuro fiquem sem
aposentadoria e suas famílias sem pensão. Ao mesmo
tempo, fazemos justiça por estes 27 anos de trabalho no
seringal do Ministério da Agricultura.
Para criar uma Tabela Especial de Emprego aproveitando os seringueiros de Belterra e Fordlândia, o Ministério da Agricultura dispõe de parecer do Tribunal de
Contas da União, que estabeleceu aos Ministérios criar
Ta belas de Emprego, com a finalidade de aproveitar todas as pessoas que prestam serviços nos órgãos públicos,
contratados por convénios, por empresas particulares e
os servidores temporários, como é o caso dos seringueiros de Belterra e Fordlândia. Neste sentido, a Presidência da República editou o Decreto-lei n' 1.874, de 8 de
junho de 1981, que nos arts. 2', 3' e 4' tratam do assunto.
Com referência às Tabelas Especiais de Emprego, temos vários exemplos em Brasília, onde o Governo Federal colocou, nessas Tabelas, milhares de empregados de
empresas particulares que trabalhavam nos órgãos governamentais prestando serviços, ao passo que os seringueiros de Belterra e Fordlândia prestam serviços ao
próprio Ministério da Agricultura. Mais uma razão para
serem aproveitados na Tabela Especial em questão.
li ma

O SR. ASSIS CANUTO (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
portentoso processo de desenvolvimento por que passa o
Estado de Ron dônia tem trazido àquela região novas
perspectivas para o futuro, tanto com o crescimento populacional decorrente das sucessivas migrações de camponeses quanto através do fortalecimento natural da
economia da regiao.
Diante disso, e com a instalação de milhares de novas
cmpresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços, é natural a criação de novos empregos, o que propicia o surgimento de proporcinalmente maior número
de dem andas trabalhistas.
Contando apenas com uma Junta de Conciliação e
Julgamento, na Capital do Estado, é inevitável o acúmulo das pautas, com evidentes prejuízos para a coletividade; além disso, as grandes distâncias entre os Municípios
acarretam dificuldades adicionais ao empregado que necessite recorrer à Justiça do Trabalho.
Em razào dessa carência, enviamos ofício ao Exm Q Sr.
Ministro da Justiça, Fernando Lyra, encarecendo a
criação de novas Juntas e um Tribunal Regional do Trabalho em Rondônia, o qual poderú ter sob suajurisdição
o vizinho Estado do Acre.
Ê o seguinte o teor da comunicação:
"Of. n' 361(85(GAB. AC.
de outubro de 1985.
Brasília,
Senhor Ministro:
Ê indiscutível o surto de progresso por que passa
o Estado de Rondônia; todos os brasileiros interes-
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sados no porvir estão acompanhando com interesse
o fenômeno da célere ocupação daquela vasta
porção de terra que tem atraído tantos migrantes de
regiões já densamente povoadas quanto investidores, que têm prestado decisivo apoio ao engrandecimento da cconomia local.
Como decorrência natural desse processo, inúmeras em presas têm procurado a Ju nta Comercial
do Estado buscando o registro de firmas e sociedades: a título de exemplo, mencione-se que ao longo
do ano de 1983, foram efetuados 3,076 registros, enquanto que no exercício seguinte esse número
elevou-se para 3.459.
Tal incremento da economia, se, por um lado,
acarreta a criação de grande número de novos empregos, propicia, também, a eventualidade de elevaçào da quantidade de causas trabalhistas. Em
funçào disso, tomamos a liberdade de encaminhar a
V. Ex' o pleito das comunidades locais, no sentido
da criaçào de Juntas de Conciliação e Julgameoto e
de um Tribunal Regional do Trabalho, o qual poderia ter jurisdiçào também sobre o vizinho Estado do
Acre.
EHtamos cienles de que o preclaro Ministro Co-

queijo Costa, Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, encampa a mesma reivindicação, tendo
tido oportunidade de encaminhar a V. Ex' extenso
memorial descritivo das condições peculiares do Estado no que respeita ao embasamento desta aspiração.
Assim, emprestamos nossa solidariedade a um
pedido que se reveste de todos os méritos necessários à análise acurada, na certeza de que saberá V.
Ex' apreciar a matéria à luz dos preceitos do interesse público.
Sem mais, apresentamos os protestos de elevada estima e distinta consideração. - Assis Canuto,"
Era o que tinha a dizer.

o SR. DENISAR ARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os jornais do Rio de Janeiro vém dando amplo destaque às discussões travadas em torno da conveniência
ou não da instalação em nosso País de uma fábrica de latinhas de alumínio para embalagem de bebidas, óleos comestíveis c lubrificantes, tintas, leite em pó etc.
Fomos nós, aqui desta Tribuna, que demos o primeiro
alerta sobre os graves riscos que representaria a implantação dessa indústria norte-americana aos interesses de
empresas nacionais e, principalmente, da Companhia Siderúrgica Nacional, que ja investiu cerca de quatrocentos milhões de dólares numa linha de produção de folhas
de flandres especificamente para atender à demanda dos
fabricantes brasileiros.
Exaustivamente esgotamos em argumentos incontestáveis praticamente todos os aspectos da questão, para
concluir que a vinda da Reinolds Metais é exatamente
prejudicial para o País, seja pela ociosidade de 50% do
setor, seja pelos danos a serem causados à CSN que fatura nessa linha em torno de cem bilhões de cruzeiros
anuais.
Apontamos, ainda, a circunstância negativa do projeto norte-americano se embasar na saída de preciosas divisas ao exterior e da vinda de equipamentos obsoletos
atualmente desativados na matriz da empresa nos Estados Unidos.
Numa cntrevista concedida ao "Jornal do Brasil",
edição de 18 de setembro fluente, o Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Juvenal Osório Gomes,
defende a permanéncia do aço para fabricação de latas
de bebidas não só pela capacidade industrial instalada,
como também pela qualidade superior do produto. Ele
destaca que no mundo inteiro a folha de flandres é utilizada para embalar alimentos muito mais agressivos do
que cervejas e refrigerantes e o sucesso é absoluto. Tal êxito também ocorreu nos Estados Unidos até que a indústria siderúrgica ficou obsoleta deixando-se superar
pelo alumínio.
O Presidente da CSN acrescentou que isso não ocorrerá jamais no Brasil"porque a indústria siderúrgica brasileira ê moderna e apoiará o empresariado que representa
a sua clientela".
Por último, Juvenal Osório Gomes declarou que a
CSN poderá desenvolver pesquisas ou, se necessário, até
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adquirir tecnologia para produzir uma folha competitiva
com a do alumínio e que as empresas já instaladas no
País têm condições de fazer as latas de duas peças (sem a
costura lateral) a partir da folha de flandres e só não o fizeram até agora porque a produção não é suficiente.
Outro depoimento importante, Sr. Presidente, foi o
prestado pelo Vice-Presidente da Companhia Cervejaria
Brahma, Erwin Perez, que manifesta sua confiança de
que o parque industrial já instalado no Brasil venha a ter
a tecnologia necessária para desenvolver o novo modelo
de embalagem para conquista de novos mercados consumidores.
Convém lembrar, contudo, que as cervejas brasileiras
e os refrigerantes aq ui fabricados têm excelente aceitação
no mercado europeu e, também, no norte-americano.
Dada a circunstância de que nosso aço sofre restrições
protecionistas lá fora, temos a oportunidade de penetrar
nesses mercados fechados ao aço através das latinhas de
cerveja e refrigerantes.
Ademais, como informa o Vice-Presidente da Brahma,
enquanto nos Estados Unidos predomina o alumínio, na
Europa prepondera a folha de flandres. Ele acrescenta
outro importante dado: 110 que se refere ao mercado interno não há grandes chances da venda de bebidas em
lata ampliar a sua participação que hoje é de 6% do total,
porque o preço final é caro e pouco compatível com a
realidade salarial do País e que as situações em que o
consumidor adquire uma bebida enlatada são sempre
emergenciais, como excursões em finais de semana ou
lerias em eampings.
Vê-se. pois. que o selor não comporta novo concorrente, ainda mais quando atuará com moeda forte colocando em desvantagem os fabricantes de um produto
que agora começa a tcr alguma expansão.
No tocante aos interesses do consumidor devemos ressaltar quc a embalagcm de alumínio será bem mais cara,
onerando ainda mais o produto que hoje representa apenas um terço do custo total, sendo os dois terços restantes representados pelo material empregado para ar condicionar a bebida.
Não há, de nossa parte, qualquer sentimento de xenofobia à participaçào do capital estrangeiro na economia
interna do País, desde que, efetivamente, venha a prestar
contribuiçào ao desenvolvimento social e nào crie entranes à estabilidade das empresas que já atuam em nosso
território, mesmo que não fossem nacionais. Porque, acima de tudo, devemos estar atentos à defesa de direitos
a dquiridos e à consolidaçào dos princípios de Justiça,
muito embora o campo econômico nem sempre se revele
rico em gestos de ética e respeito mútuo entre os seus
protagonist:Js.
O que precisamo, fazer, com inadiável urgência, ê
adotar medidas legais eficazes que contenham a invasão
de capitais estrangeiros no Brasil em áreas de que não carecemos da importnçào de recursos financeiros e onde o
nosso empresariado vem conseguindo, com duros esforços, se consolidar.
Rcnovo aqui, portanto, o mcu apelo ao Govcrno da
Nova República, que ajudei a implantar e1cgcndo Tancrcdo Neves c José Sarney, a que não permita se perpetre
tal desntino contra os sagrados interesses nacionais. O
projeto da Reynolds Mctals tem de ser desaprovado, por
extremamente nocivo ao País.
Era o que tínhamos a dizer.

.o

SR. ALCIDES FRANCISCATO (PFL - SP. Pronuncia o scguinte discurso.) - Sr. Prcsidcnte, Srs. Dcputados, a comitiva de políticos que acompanhou o Presidente José Sarney cm viagem a Nova lorquc, inclusivc os
parlamentares oposicionistas, não tem escondido o seu
otimismo quanto aos entendimentos em torno da dívida
externa brasileira, demonstrando a segura convicção de
quc teremos uma negociação política, afastado do
problema o Fundo Monetário Internacional, substituído
pelos governos dos bancos crcdorcs.
Devemos estar atentos ao exemplo do México que, depois de cumprir todo O receituário do FMI, ficou reduzido a mcnos de trés bilhões de dólares de rcscrvas, sem tcr
como solver a dívida acumulada, vendo recrudescer o
processo inflacionário, cumulativamente com a recessão.
Trata-sc de um remédio muito amargo, que deve ser
arquivado na farmacopeia do FMI, enquanto procuramos o entendimento direto com os credores, por intermédio dos respectivos pllÍses. Qu ando o Presidcntc ad-
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vertia que não pagarem as a dívida à custa da fomc do
povo e de sérios perigos conscqüentes para as instituições democráticas, estava falando para valer. Todo o
mundo entendeu isso. E o próprio aplauso que coroou
aquela histórica declaração. de representantes de cerca
de cento e cinqüenta países na ONU, foi uma demonstração de solidariedade mundial.
O Governo brasileiro continuará prestigiando o grupo
de Cartagena, devendo tornar ainda mais nítida nossa
posição, na reunião de dezembro naquela cidade coIOlr.biana, quando os chanceleres latino-americanos encontrarào a melhor fórmula de encaminhamento da dívida
externa dos países do Continente.
Os banqueiros credores estão silenciosos. Não pretendem descartar-se do FMI, "um criado às ordens". Nem
gostariam de solução política no encaminhamento da liquidação da dívida.
Enquanto isso, é possível que as Comissões de Finanças dos parlamentares sul-americanos sejam convidada, a discutir o problema e surgerir-Ihe solução, aproveitando uma reunião entre !O e 13 de outubro, em Montevidéu, do Parlamento Latino-Americano.
Os hanqueiros internacionais - que se reúnem, hoje,
no mais poderoso ""trusi" do mundo, a transnacional do
dinheiro - t.erão, pela primeira vez na história, que aceitar negociações em plano de igualdade com os devedores, dessangrados, secularmente, pelos juros escorchantes desses harpagões sem entranhas. Esperamos que, na
verdade, o presidente americano entenda o otimismo dos
países devedores e não volte por qualquer motivo a encarar a dívida pelo consenso técnico, mas sim pelo encaminbamento político, como ê a questão.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. ANTlJNIO CÂMARA (PMDB - RN.
Pronuncia o seguinte discuf"o.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Rio Grande do Norte possui vales
riquissimos em solo, e, dentre eles, cito o exemplo dos
vales únidos do PunaÍl e Don Marcolino.
A área agricultável destes dois vales perfaz um total de
480 hectares. Todavia, as colônias agrícolas de Punaú e
Don Marcolino cstão totalmente prejudicadas em
virtude das enchentes do Rio Maxaranguape e o seu
afluente, o Rio da Prata.
Diria que muito mais pela falta de drenagem do que
mesmo pelas encbentes ocorre este transbordamento.
Para se evitar constantes prejuízos e, muitas vezes, a
perda total da produçã o, desestimulando,
conseqiíentemente, o produtor rural, pelas inundações,
gerando ainda um problema social pela fuga do homem
do interior, é que necessário se faz a drenagem urgente,
desde a foz até a nascente, dos prefalados rios,
beneficiando assim centenas de fammas que produzem
às margens dos rios Maxaranguape e da Prata, como é o
caso das colônias agrícolas do Punaú e Don Marcolino.
Atcndendo, pois, a apelos destcs agricultores é que
enderecci ao Dr. Vicente Cavalcante Fialho, Diretor do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento
(DNOS), telex com o seguinte teor:
"Atendendo solicitação agricultores vale úmido
de Don Marcolino, solicitamos alocar máquina e
existe disponível, ao contrato vigente em caráter
emergência. Outrossim existem duas minutas
contratos faltando apenas licitação. Solicitamos
ainda urgência tramitação e conseqüente liberação
recursos respectivamente hum bilhão e duzentos
milhões e três bilhões de cruzeiros. Atenciosas
saudações. Dr. Geraldo Melo, Presidente do PMDB
- RN, Dr. Antônio Cámara, Deputado Federal".
O SR, FREITAS NOBRE (PDT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
estado de completo abandono em que se encontra a
biblioteca pública pode ser medido por um simples fato:
em São Paulo, desde 1978 não se tem notícia de qualquer
publicação que forneça uma lista completa das
bibliotecas do Estado. Sequer os funcionáros do setor
têm idéia de quantas sejam elas.
São Paulo, cidade de 10 milhões de habitantes, possui
tão-somente 20 bibliotecas de bairro e uma integrada ao
Centro Cultural São Paulo. O Conselho Regional de
Biblioteconomia registrou nos últimos dois anos a
inauguração de apenas duas novas bibliotecas na cidade.
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E não se trata apenas de um número ínfimo de
bibliotecas, mas também das condições em que operam
as já existentes. O exemplo da Biblioteca Central Mário
de Andrade, fundada há 43 anos pelo então prefeito
Prestes Maia, parece ser exemplo dos mais significativos.
Esta biblioteca convive hoje com filas intermináveis
para consultas e leituras, com a falta de livros novos em
seu acervo e, como parece já se ter tornado um triste
hábito, a falta de funcionários, que têm que se desdobrar
para conseguir atender aos 2 mil usuários que se utilizam
diariamente dos seus serviços.
Quando da sua construção, a Biblioteca Mário de
Andrade foi considerada obra faraônica, porque previa
uma capacidade de acomodação para 400 mil livros.
Hoje, já conta com mais de I milhão de volumes, e não
se encontra mais espaço para acomodá-los devidamente.
O elevado número de pessoas que utilizam os serviços
das poucas bibliotecas disponíveis, mostram que
interesse em ler não ê o que está faltando. São
neecssárias, portanto, providências urgentes no sentido
de criar mais bibliotecas circulantes, em que se possa
retirar livros para leitura em casa, c conservar
devidamente as já existentes. A crise econômica c os
baixos salários impedem grandes parcelas da população
de adquirir livros; nem por isso devem os indivíduos em
tais condições permanecer marginalizados da vida
cultural. Pelo contrário: é dever do Estado garantir-lhes
acesso à cultura.
É necessário ampliar o serviço de bibliotecas e,
principalmente, divulgar suas atividades e o conteúdo de
seus acervos. Também as novas gerações devem crescer
atentas para a importância do livro e da leitura. Serviços
como os oferecidos pela Biblioteca Central da
Universidade de São Paulo, que possui informações
sobre os mais diversos volumes, podendo indicar sua
localização no Estado, no País e mesmo em bibliotecas
estrangeiras, precisam ser conhecidos pela população.
Isto poderia provocar até mesmo maior integração entre
centros de pesquisa e estudo, e a sociedade em geral.
O que importa é que o interese pela leitura existe e
precisa ser incentivado. O problema da cultura jamais
poderá ser negligenciado. A solução começa pela criação
de novas bibliotecas e pela cuidadosa conservação dasjá
existentes.
O SR. IRINEU COLATO (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados
com indisfarçável sentimento de repulsa, quero trazer ao
conhecimento desta Casa e dos setores governamentais
competentes fatos insólitos que vém ocorrendo na agéncia da Caixa Econômica Federal do Municipio gaúcho
de Porto Xavier, fatos de sérias implicações morais e administrativas, e que representam o exercício de práticas
que institucionalizam a perseguição de caráter politico e
a discriminação inaceitável.
Consoante denúncias amplamente veiculadas e comprovadas pela imprensa estadual, o Vereador e candidato a Prefeito pelo PMDB, Sr. Carlos Neri Frolich, insatisfeito com o resultado das provas de seleção para o
preenchimento das vagas existentes no quadro de estagiúrios, pleiteou e conseguiu a anulação das mesmas, invocando sofismas elementares e criando uma situação
que, além de comprometer o prestígio da CEF junto à
comunidade local, contradiz com a longa trajetória de
trabalhos e esforços daquela entidade no aprimoramento
do seu sistema de recursos humanos.
Como é do conhecimento público, o motivo que determinou esse esdrúxulo e ilegal proeedimento teria sido a
aprovação e classificação da filha de um vereador do
PDS no referido concurso, circunstância que, evidenciándo o profundo desapreço das autoridades daquela
agência e dos líderes pcemedebistas locais pelas formas
demoerátieas de eonvivéncia política, representa sobretudo um caso cristalino de utilização abusiva do poder,
flagrante injustiça e total menosprezo pelas normas fundamentais do Direito.
Vale ressaltar que as provas anuladas foram elaboradas e aplicadas, por força de convênio firmado nesse sentido com a Caixa Econômica Federal, pelo Centro Integrado de Ed ucação Empresa/Escola, respeitável estabelecimento de ensino que tem sabido merecer a confiança
e o apreço da população local, seja pela seriedade de seu
compor,lamento, seja pela sua atuação responsâvel no
universo da vi da municipal.
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De acordo com entrevista concedida ao jornal A Notícia, de São Luiz Gonzaga, o próprio candidato a Prefeito, Sr. Carlos Neri Frolich, teria confirmado textualmente "que foi seu Partido que vez a seleção dos candidatos
a estagiários da Caixa Econômica Federal no Município", o que identifica, no mínimo, a existência de uma
condição anômala, aética e necessariamente injusta.
Estou seguro de que as ocorrências enunciadas, al6m
de irreconciliáveis eom as exigências populares dc probidade administrativa, ferem nossa consciência de povo civilizado, porquanto nenhuma razão plausível está a justificar esses atos de violência, que atingem mais à comunidade do que aos próprios candidatos preteridos.
Ao unir, pois, minha voz às manifestações de repúdio
por todos esses métodos e provocações que criam um clima insuportável de intoleráncia e de intraqüilidade, ao
hipotecar a mais irrestrita solidariedade aos candidatos
injustamente desatendidos, permito-me encarecer às autoridades responsáveis da Caixa Econômica Federal providências imediatas visando a coibir os abusos mencionados, à luz de princípios políticos e sociais claramente
dennidos e de acordo com os nobres objetivos de eqUidade e justiça social.

o SR. JOÃO HERMANN NETO (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, qual é a responsabilidade de um cidadão que
assume o direito de eleger seu representante num município considerado área de segurança nacional? Este é o caso, hoje, de Paulínia. Durante anos, desde sua emancipação, recebeu ela a nomeação de seus governantes. Durante todo esse tempo os democratas questionavam a legitimidade do cargo que os nomeados ocupavam e acima
de tudo se perguntavam por que não podiam escolher
seu Prefeito. Votava-se para Senador, Deputado Federal
e Estadual, Vereadores, Governadores até, mas para governar a cidade não se podia.
Mais tarde contar isto pareeerá até ridículo, mas infelizmente foi essa a verdade. Veio a derrubada do regime
autoritário e elegeu-se Tancredo Neves e Josê Sarney.
Vieram as mudanças institucionais através do Congresso
Nacional e entre elas as eleições para Prefeito e vieePrefeito em Município de segurança nacional. Com isso
surge essa grande curiosidade.
Por que pessoas que foram nomeadas pelos generaisPresidente, que comeram do bom e do melhor nas mãos
da ditadura enquanto o povo era levado ao sofrimento,
querem voltar agora à Prefeitura? Quanta desfaçatez,
que falta de caráter!
Por que não lutaram ao lado do povo enquanto esta
Nação era injustiçada, os pobres e oprimidos eram perseguidos e os ricos privilegiados? Por que preferiram ser
Prefeitos "biônicos" gozando do bom e do melhor nas
màos dos que os apaniguavam?
Assim foi em Pa ulínea. Essas pessoas, hoje candidatas,
ficaram rastejando nos gabinetes pedindo a indicação
própria para Prefeito. Não foram pedir votos aos paulinenses, mas foram bajular os Governadores. Não iam a
Jono Aranha, ao Guatemoji ou às casas populares, eles
iam para Brasília, para o i"dlácio em São Paulo levando
presentes e puxassaquismo a quem mandava.
Locupletavam-se depois de nomeados Prefeitos e o povo
de i"dulínia sabe disso. Todo mundo fala sobre o que tinha antes e o que tem agora.
Não é este pron unciamento ou eu que o estou dizendo.
Fala-se no bar, no armazém, na loja, na igreja, no clube,
no campo, em todo lugar, pois nada como uma cidade
onde a gente sabe a origem da pessoa, o que ela tinha e
aonde está, O que tem hoje.
Este é o grande desafio do povo de Paulínia: identificar por que essas pessoas querem voltar. Elas querem ganhar ainda mais depois de tudo quejá ganharam? Construir mansões maiores do quejá tém? Ter mais fazendas
do que as quejá compraram? Por que querem voltar os
ex-Prefeitos que voltaram as costas ao povo e adoravam
os deuses pagãos de Brasília e de São Paulo?
Paulínia, os paulinenses, tém uma responsabilidade
perante o Brasil. Os que se enriqueceram à nossa custa
não podem voltar à prefeitura porque seremos um povo
sem espinha depois da violência que nos fizeram no passado.
Foi a nossa luta, a luta dos democratas, a luta dos que
não tiveram medo e que não bajularam, foi a garra do
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MDB e depois do PMDB e seus aliados que permitiu
voltarmos a ter esperança e elegermos nosso Prefeito.
Votar nos que antes agrediram e nada fizeram pelo
povo é inadmissível e vergonhoso. Temos que eleger
aqueles que, apesar das perseguições, não se venderam
aos favores dos privilegiados c ficaram ao lado dos paulinenses.
Minhagente de Paulínia, é a hora da verdade. Aos que
gozaram a vida à nossa custa diremos "não"! Aos que
lutaram ao nosso lado daremos o nosso "sim" e o nosso
voto. Vamos eleger, para que todo o Brasil saiba e seorgulhe de nós, Benedito e pazetti, do PMDB. Sejamos o
exemplo para que quando se contar a História de nossa
Pátria possa colocar-se ao lado dos nossos heróis, de Tiradentes a Taneredo Neves, mais um exemplo de luta,
mostrando que estamos ao lado de Ouro Preto e São
João dei Rei.
Paulínia, brasileiros, não se vergou ao dinheiro e à
opressão, ficou alerta e com batente.
Paulínia, brasileiros, não esperou, fez sua hora, lutou
enquanto covardes se amedrontavam.
Paulinea, brasileiros, escolheu em 1985, entre os que a
exploraram c enriqueceram à custa do seu povo, aqueles
que na oposição não perderam a esperança da libertação.
Paulínia, brasileiros, 6 exemplo de dignidade. Dirá
"não" ao passado, condenará pelo voto popular os prefeitos "biônicos" que a enganaram.
Brasileiros, orgulhem-se de Paulinia. Ela falará alto e
livre, enterrará o passado da vergonha e não lhes colocarú cruz em cima, porque não é a cidade profana. Os paulinenses colocarão a cruz e o xis nos candidatos do
PMDB para que Paulínia se transforme no campo santo
da democracia e inspiração permanente de um povo que
é corajoso c honesto.
Paulínia, Benedito, Pazetti, PMDB, democracia e Brasil são sinônimos da vitória dajustiça e da dignidade que
sairào das urnas em 15 de novembro de 1985,
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSf: COLAGROSSI (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quando a agricultura brasileira vem lutando, inutilmente, contra a proscrição total dos incentivos que lhe eram
destinados, principalmente o juro subsidiado, que tanto
incrementou o seu desempenho entre 1981 c 1983, temos
que pensar numa solução acima das intenções dos eventuais detentores do poder, colocada em termos institucionais.
Assim fizeram o Nordeste e a Amazônia, quando, da
Constituição de 1946, desgraçadamente revogada pela
ditadura burocrática, fizeram constar os dispositivos
destimmdo um percentual fixo da arrecadação tributária
nacional, para aplicação no desenvolvimento das suas
regiões. Assim, não era necessário mendigar favores a
Ministros nem cortejar o Poder Central, tanto mais
quanto a exação orçamentária era realm ente fiscalizada
pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional.
Mais recentementc, depois de uma longa luta, iniciada
em 1976, para melhorar as dotações do Ministêrio da
Educação, o Senador João Calmon optou pela apresentação de uma proposta de emenda à Constituição - que
não obteve quorum da primeira vez - obrigando a
União a gastar treze por cento, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento dos seus
orçamentos em educação.
Somente a lo de dezembro de 1983 foi aprovada a
Emenda Constitucional nO 24, enquanto, a 24 de julho
deste ano, o Presidente José Sarney regulamentou a matéria, para sua imediata aplieação.
Agora, às vésperas da cónvocação de uma Assembléia
Nacional Constituinte, precisamos pensar numa vincuiação financeira desse tipo, destinada a socorrer a agricuitura brasileira. Destinando-se ao Ministério da Agricultura dois por cento da renda tributária federal, às Secretarias da Agricultura três por cento da arrecadação
estadual e aos Municípios, cinco por cento das rendas
tributárias ao fomento das atividades agropecuárias tudo isso mediante mandamento constitucional- teríamos os meios necessários para a ajuda, o incentivo, a assistência c a ajuda técnica exigíveis pela lavoura e pela
pecuária brasileira, cada dia mais desencorajadas pelo
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aumento dos preços dos insumos, pelos preços insuficientes, pela carência de crédito, que nos levam à situação atual de importadores de alimentos.
Com esses recursos, seria incentivado o cooperativismo, principalmente de crédito, produção c consumo;
teríamos uma rede suficiente de redes c armazéns; fomentaríamos a melhoria racial dos rebanhos, incrementando a sua produtividade; incentivaríamos a mecanização da lavoura, a seleção de sementes c a melhoria dos
cultiváveis.
Como se verifica, a reforma constitucional pode indicar um caminho largo para que nos tornemos uma potência agropecuária.
Era o quc tínhamos a dizcr, Sr. Presidente.

o SR. JOsf: EUDES (PT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há alguns
dias, como é do conhecimento do Sr. Presidente e dos
Srs. Deputados, travou-se uma briga entre a imprensa o
o Congresso Nacional, que culminou com a publicação,
pelo Jornal de Brasília, de uma foto e uma nota, comparando o circo ao Congrcsso Nacional.
De todas as matérias publicadas até agora sobre essa
briga, a que mais me chamou a atenção, pela sua coerência, foi a do nosso genial humorista MiIlôr Fernandes,
publicada no Jornal do Brasil de 11 de setembro de 1985.
O texto é o seguinte:
"O Circo e o Congresso
A nota que o Jornal de BrasOla publicou, comparando o circo com o Congresso, ninguém negue, é
altamente ofensiva aos profissionais do circo - e
não tenho a mais remota intenção de ironizar.
Pois bem; quando pensei que os humildes trabalhadores circenses viriam protestar contra a comparação desmerecedora, quem revelou uma indignação descabida e vitoriana foram os congressistas.
Pior, porém; toda a imprensa, ao condenar o excesso dc rcação do Congresso, reconheceu, implicitamente, o direito dos congressistas se sentirem ofen-

didos. Quer dizer, a imprensa, como o Congresso,
acha os trabalhadores de circo indignos por definição.
Que fique claro: entre o palhaço eo senador- e,
repito, não tenho a mais remota intenção de ironizar - eu fico com o palhaço, e seus irmãos, o trapezista, o mágico, o domador. Não conheço nenhuma
profissão mais séria do que a do profissional de Circo. Boa parcela desscs profissionais já nasce naquilo, o malabarista é colocado no arame assim queanda, um domador não improvisa, pois o leão não entra em cambalachos, o mágico Icva anos aprendendo scus truques e o palhaço a vida inteira aperfeiçoando seus números.
Além disso, os trabalhadores circcnses são naturalmente obrigados a uma disciplina férrea - um
domador não entra bêbado numajaula nem um trapezista sobe no voador com excesso de peso - e o
trabalh o de circo é obrigatoriamente solidário, não
só nos números perigosos mas também no conjunto

dos trabalhos. A grande estrela, logo depois de seu
número glorioso, já está nos bastidores ajudando
humildemente a rolar um tapete e carregar um tamborete. Alêm disso, o profissional circense faz, tradicionalmente, trés sessões aos sábados e domingos,
corrc riscos permanentes e só ganha seu pão se corresponder ao interesse do público.
E, afinal: eu nunca vi, em nenhum circo, o netinho do Presidente domando um tigre por recomendação, a sobrinha do banqueiro engolindo fogo com
pistolão, nem a prima da dona Carmem rebolando
pra ser nomeada trapezista. E, claro, só por extrema
gozação, algum circo, algum dia, anunciará, como
número extraordinário, um palhaço biônico.
Se o Congresso (e outras organizações do Estado) imitasse a probidade, a dignidade, e a estrutura
do circo, o País estaria salvo."

o SR. JOSf: JORGE (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro desta tribuna fato extremamente importante para
o ensino superior em Pernambuco e no Nordeste: a assinatura, que tive a honra de presenciar e dela participar
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como representante de meu Estado e de minha região, do
convênio entre o Ministério da Educação e a Universidade Federal de Peniambuco.
A celebração, no dia 23 passado, desse convênio, propiciou um aporte de 27 bilhões e 260 milhões de cruzeiros àquela Universidade. Tais recursos, repassados pelo
Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação (CEDA TE), serão aplicados na melhoria da qualidade de ensino, no aumento da capacidade da UFPE em
atuar na comunidade, através de programas de ensino,
pesquisa e extensão, e na consolidação da universidade
bmsileira, reduzindo as disparidades regionais no que
diz respeito ao ensino superior.
Este é o décimo convênio assinado com instituições
brasilciras de ensino superior, prova inconteste de que o
Ministro Marco Maciel está realizando grande esforço
para elevar o padrão de ensino ministrado ao povo brasileiro. Já foram bcneficiados com o Projeto MEC-BID III
os Estados do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso e Goiás, através das suas Univcrsidades Federais, além da Federal Fluminense e a Universidadc de Juiz de Fora.
Na mesma ocasião, o Ministro Marco Maciel assinou
um convênio específico, no valor de Cr$ 309,7 milhões
destinados à recuperação do Arquivo c da Biblioteca
Pública da Faculdade de Direito da mesma Universidade, um dos acervos de maior significado para a cultura
do Nordestc e do Brasil.
Vcrifica-se, Sr. Presidnete, Srs. Deputados, que a prioridade tem sido para as Universidades situadas no Norte, Nordeste c Ccntro-Oeste, cxatametnc as mais carcntes de atenções e recursos do ME, que vem sabendo aplicar, também nesse caso, a justiças econômica com as en-

tidades menos dotadas de vcrbas.
A política posta em prática pelo ilustre Ministro Marco Maciel visa a eliminar as conseqüências que as desigualdades regionais provocam na qualidade do enisno
nas Universidades dos Estados mais pobres. Como organismo vivo, dinâmico, integrante do meio social, as instituições de ensino superior refletem também as condições

vigentes no ambiente em que se inserem, formando um
ciclo vicioso que o ME quer quebrar: regiões pobres geram ensino de baixa qualidade, e este eterniza os problemas, pela absoluta incapacidade de encontrar soluções.
Não há dúvida hoje que o crescimento equilibrado de
cada região do País é a condição "sine qua nan" para o

desenvolvimento da Nação. Da mesma forma, eliminar
as desigualdades sociais é a forma de fazer prevalecer a
democracia absoluta, aquela em que a política, a econo-

mia e a educação oferecem oportonidades justas e iguais
para todos. Nesse esforço, é destacável o papel das instituições de ensino, principalmente as de nível superior,
que no Brasil vêm há alguns anos passando por uma das
mais profundas crises.
É essa situação que o Ministro Marco Maciel quer reverter e, dentro das limitações orçamentárias do ME

para este ano, tem começado a exercer um papel decisivo. Acredito que, a partir do próximo ano, a educação
no Brasil começará uma nova fase, que se caracterizará

não só pela melhoria do ensino em todos os níveis, mas
pela extensão a todos os brasileiros de seu direito constitucional de obtcr cducação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, regitrando o apoio imo
prescíndivcJ do ME às universidades brasileiras, entre as
quais destaco a Universidade Federal de Pernambuco e a
veneranda Faculdade de Direito do Recife, consigno ao
Ministro Marco Maciel o aplauso da bancada pernambucana pela louvável iniciativa de suprir as deficiências
orçamentárias das instituições federais de ensino superior em Pernambuco e de outros Estados, em cumprimento ao seu firme propósito de colocar a educação brasileira entre as mais eficientes e democráticas do mundo.
O SR. OSMAR LEITÃO (PDS - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho renovado desta tribuna integral solidariedade à causa municipalista. Há pouco, comentando resultados de
reuniões promovidas pela Associação brasileira de Municípios, seção do Estado do Rio de Janeiro, fiz consignar nos Anais da Casa a afirmação de que as lideranças
comunitárias mantinham viva a expectativa de uma próxima reforma tributária.
Com efeito, já não é mais possível retardar a ampla reform ulação da estrutura tributária vigente. As Prefeitu-
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ras hú longo tempo não têm como promover o atendi-

mento de obras e serviços reclamados pelos muníeipes,
pois as distorções do sistema de distribuição das receitas
concentraram no Poder Executivo federal a parte mais
significativa dos tributos arrecadados.
Assim, à questão da autonomia financeira de Estados
e Municipios corresponderam iniciativas parlamentares,
estudos governamentais e sugestões à Constituinte, todas
objetivando, a curto, médio e longo prazos, determinar
um maior aporte de verbas àquelas unidades da Federação e ci dades.
A disponibilidade de maiores dotações ocorreria em
funçào de o Poder Central restituir aos Governos estaduais e municipais a parte que avaramente retém do
montante atualmente arrecadado, mediante distribuição
eq uitativamente disciplinada, conforme se propôs em tod os os casos.

Eis por que para o povo, em geral, e para os líderes comunitários, em particular, o noticiário sobre o assunto,
divulgado no último fim de semana, configurou grande
decepção.
Segundo esses informes, o Governo aceitaria deferir
uma reforma tributária de emergência, que atenderia, em
parte, ao pleito dos Municípios, desde que, em contrapartida, o Congresso Nacional aquiescesse em convalidar, no mesmo projeto, um aumento de impostos.
Ao contrário de se dispor à pretendida divisão do bolo
atualmente arrecadado, os Ministros da área econômica
condicionaram o apoio do Governo à reforma tributária
de emergência à concordância do Parlamento com um simultáneo aumento de impostos, "para atender ao acrêscimo das despesas".
"O Governo só quer aprovar a emenda de reforma trio
butária se, no dia de votação da matéria, for aprovada
também uma emenda contendo um novo pacote de imo
postos" - informa o Correio Braziliense do último sábado - aduzindo que o Ministro da Fazenda crê na indispensabilidade desse aumento, "para atender as reivindicações dos Prefeitos".
Os responsáveis pelos números do Governo aspiram,
há muito, a acrescentar maiores restrições àjácombalida
capacidade contributiva dos cidadãos, para o que se valem dos pretextos mais próximos e inconsistentes, à falta
de alternativas convincentes e apropriadas que definiti·
vamente solucionem os problemas da economia.
Nesse passo, verifica-se que o Poder Executivo teima
em não liberar, em favor de Estados e Municípios, qual·
quer parcela nova do total amealhado por sua voraz máquina arrecadadora; deseja, isto sim, quem sabe, no futuro, devolver às comunidades tão-só a parte do produto
recolhido com os novos tributos.
Todavia, a luta dos mu nicipalistas sempre esteve centralizada numa eqüânime distribuição da receita já arrecadada, nunca se cogitando, na espécie, de um aumento
da arrecadação por via de tributos majorados, como forma de agigantar os recursos do Tesouro c, assim,
permitir-se maior participação de Estados e Municípios
na renda nacional.
A população suspcita de que se quer, afinal, pôr em vigência o tantas vezes sugerido aumento de impostos,

utilizando-se a justificativa da melhoria na distribuição
das verbas, para assim vencer a maciça resistência da

opinião pública - notoriamente adversária de qualquer
medida que ainda mais venha a penalizar os contribuintes.
Nesse caso, as negociações que se vêm efetivando a
nível de Ministros e líderes governamentais, pressupondo novo achaquc tributário, a pretexto de satisfazer o
reivindicado pelos municipalistas, conduzirão a resultados inaceitáveis pelo povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO CORRf:A (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte disco/so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
vitória eleitoral de Tancredo Neves, diante de um Plenário altamente qualificado, representou, na verdadc,
uma singular manifestação de confiança das lideranças
políticas oposicionistas e de um forte e amplo número
parlamentar. Não pode, por isso mesmo, ser subestimada, scndo forçoso convir, no entanto, que aquele Colégio
foi singularmente conduzido pelas manifestações populares.
Ciente disso, o Presidente elcito rcsolvcu constituir um
Conselho Político para intermediar decisões de interesse
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do Executivo c do Parlamento, apoiando-se, no Congrcsso, na bancada da Aliança Democrática.
Acontece que os componcntes das forças que apóiam
o Presidente José Sarney não se entendem,
multiplicando-se nestaCasac no Scnado as queixas contra as decisões tomadas pela República, sem qualquer
audiéncia prévia do Conselho Político, idealizado pelo
Dr. Tancrcdo como uma espécie de Podcr Moderador.
A situação política piora dia a dia, com os Ministros
inabordáveis, numa luta de foicc no Ministério pelo
domínio de áreas. As marchas c contramarchas, continuam. Primeiro, foi a fórmula adotada para o cálculo da
correção monetária, o que o Ministro Sayad considcraria de "fórmula burra", que resultou numa espetacular
evasão da poupança popular das cadernetas; dcpois, a
entrevista do Presidente do lNCRA, ameaçando com
uma reforma agrária que atingiria os latifúndios produtivos, sendo necessário que O Presidente desmentisse essa
intenção nos meios de comunicações; segue-se o reajuste
do BNH, que não contentou ninguém, acompanhado da
ameaça de execução de todos os inadimplentes, mais de
meio milhão de pessoas; na greve dos bancários, ninguém do Conselho foi ouvido nem cheirado, guardando
os representantes governistas singular silêncio neste plenário, durante aquele movimento. Ainda tivemos a inflação de 14% do més de agosto.
Finalmente, nas sucessões estaduais, o PMDB enfrenta o PFL, que começa o scu retorno ao seio do PDS, por
meio de alianças municipais.
Não é preciso nenhum profeta político para prever
que, no próximo ano, o Presidente Sarney estará governando pelo veto, com a fidelidade de pouco mais de um
terço de Parlamentares no Plenário, completamente desarmado para as eleições de 1986.

o SR. JOsf: MENDONÇA DE MORAIS (PMDBMG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e
Srs. Deputados, São Gotardo, em Minas Gerais, comem orou 70 anos de emancipação, com inauguração, reforma e ampliação da Escola Estadual São Pio X. Parabéns
à comunidade e aos dirigentes políticos locais.
Ontem estive presente em São Gotardo, em Minas Gerais, onde sou o Deputado Federal majoritário pelo
PMDB. Além de ser o 70" aniversário de emencipação
daquele progressista Município mineiro, também foi entregue pela CARPE à comunidade a reforma, reconstrução e ampliação da Escola Estadual São Pio X.
Inaugurada em 1963, pelo então vigário local e hoje
Bispo de Sete Lagoas, D. José Lima, e pelos Prol. Leopoldino Lima e Carlos Anselmo, a Escola Estadual São
Pio X é a expressão maior do idealismo, do esforço e persisténcia de pessoas que acreditam no que estão fazendo.
Combatida, desprezada e esquecida, a Escola Estadual
São Pio X é agora o modelo de uma escola dinâmica e
educativa para a nova realidade brasileira.
O Governo mineiro atendeu aos reclamos da população. formulados por meu intermédio, como seu legítimo rcpresentante majoritário, e pelo Deputado Estadual
Hugo Gontijo.
Já criado c instalado o Scgundo Grau naquela Escola,
de agora para frente os jovens são-gotardenses muito reccberão em sua formação intelectual e cristã.
Qucro parabenizar a ex-diretora Brenda de Melo e o
atual, recentemente indicado, por questão de justiça e de
valoração do seu trabalho e por reconhecimento de seu
idcalismo. o Prol. Leopoldo Lima, pelos éxitos conseguidos na ampIíação daquela escola.
Parabenizo a população ordeira e progressista de São
Gotardo pelo crescimento cultural, social e agropecuário. E na região do Alto Paranaíba que se 10caIíza o
projeto denominado PADAP, onde as experiéncias com
o plantio de soja, café, trigo e outros cereais tém-se revelado promissoras e tranqüilizadoras para o futuro de
nossos cerrados do Brasil central.
Cidade limpa, asfaltada, com todo o conforto que
uma cidade de porte médio pode oferecer aos seus habitantes, São Gotardo se destaca no cenário mineiro.
Cumprimento o Prefeito Dr. Paulo Uejo, bem como a
Câmara de Vereadores pelas realizações sociais e administrativas.
O SR. OSVALDO'MELO (PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
politica do Governo, no que se refere às tarifas na área
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de transportes urbanos e interestaduais, causa g~ande
preocupação e revela muita irresponsabilidade.
O atual Governo da Nova República tem privilegiado
muito a adoção de medidas em beneficio exclusivo do se. tor automobilístico, em detrimento do povo assalariado
e dos usuários dos transportes coletivos, criando, assim,
muito em breve, condições para explosões sociais em
vári os Estados da Federação.
A Comissão Interministerial de Preços (CIP) autorizou aumentos, em junho, julho, agosto e setembro deste
ano dos preços de chassis de ônibus e caminhões, na ordem respectiva de 13,73%,9,5%, 15% e mais 15%, totalizando o acumulável de mais de 40% de aumento global,
nestes últimos meses.
Também os pneus foram aumentados em 18,34%, em
julho e agosto, na ordem 18,34% e 24,37%. Câmaras de
ar, no mesmo período, sofreram reajustes de 29,14% e
24,72%, totalizando um acumulável de 58%. No que se
refere às peças, os índices de correção, no período, chegaram a quase 100% de correção, enquanto que a política da Nova República, em relação a combustíveis, ultrapassou a onda altista do Governo Figueiredo, quando
costumeiramente eram concedidos aumentos bi-mensais.
Já neste Governo Josê Sarney foi adotada uma política
de aumento mensal a partir de julho, totaIízando um
acumulado de 31,8%.
Observamos que no PND o transporte urbano é caracterizado como uma questão de politica local, tornando-o
compatível com os anseios da comunidade.
É fácil verificar que a relação entre o que diz o PND e
a politica econômica ê absolutamente discordante. O
Governo Federal, até 1981, assumia a responsabilidade
pela política tarifária do sistema rodoviário, através do
CIP. Daí em diante o Governo fez um churrasco, e que
ficou com a carne e distribuiu os ossos para os Governos
estaduais e municipais. Isto é. determina de forma inconseqüente o preço dos insumos e deixa com os Governos,
estadual e municipal, a tarefa de decidir sobre tarifas.
quando é sabido que as tarifas são produtos dos custos
operacionais das empresas de ônibus, que têm dois itens
básieos: os insumos e o salário do trabalhador.
Se não houver mudança. ocorrerá uma explosão social
em vários Estados do País, porque a população já não
agüenta os aumentos sucessivos dos ônibus, que hoje já
comprometem 30% do salário dos trabalhadores.
Nessas condições, apelanlOs para os Srs. Ministros dos
Transportes, da SEPLAN e da Fazenda para que atentem nos graves problemas das tarifas dos transportes coletivos, urbanos e interestaduais, sob pena de colapso
nesse importante setor ou explosão social de parte dos
usuários, que não terão podcr aquisitivo para enfrentar
as majorações de tarifas.
O SR. STf:LIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
sessão de 13 de março deste ano ocupávamos esta mesma
tribuna para reclamar contra a situação dos representantes da Previdência Social em cidades desprovidas de
agências daquela instituição.
Relatávamos, na oportunidade, o absurdo de se remunerar com apenas Cr$ 280 mil um trabalhador encarregado de múltiplas tarefas, da maior responsabilidade, e
ainda obrigado a custear todas as despesas com o funcionamento dessa repartição. Ao agente previdenciário no
interior são atribuídos os encargos de pagar as taxas de
água, luz e 'defone, bem como o pagamento de um auxiliar de escritório, que é indispensável.
As suas tarefas extrapolam as atribuições inerentes à
representação, passando, tam bém, ao atendimento de
problemas de saúde da população e conseqüente encaminhamento a hospitais de outras cidades, com inevitáveis
gastos com transporte, sem que tais desem bolsos sejam
ressarcidos.
Em maio, a alta direção do INPS decidiu conceder um
aumento nos vencimentos desses abnegados agentes, os
quais passaram a perceber Cr$ 530 mil mensais, extremamente irrisório para fazer face ao crescente índice inflacíonário que ainda mais onerou as despesas dessas agências.
Dizíamos da nossa estranheza que tudo isso venha
acontecendo simultaneamente com as denúncias quase
que diárias de estarrecedoras fraudes na Previdência Social, causando-lhe um rombo de trilhões de cruzeiros de
déficits.
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O atual Ministro, Waldir Pires, vem enfrentando os
terríveis desafios de inquebrantável firmeza e já anuncia
a redução aizero, em dezembro próximo, do assombroso
déficit no orçamento da instituição. O seu segredo: rígida
austeridade administrativa e combate sistemático à corrupção que lavrava solta e impune. E tendo de enfrentar
uma difícil greve no setor, S. Ex' com sua vasta experiéncia de homem público, soube superar os obstáculos e
conseguiu um acordo com a categoria mediante os obstáculos e conseguiu um acordo com a categoria mediante
a concessão de um abono de 20 por cento sobre os salários, proposta já encaminhada ao Congresso pelo Presidente José Sarney.
Queremos, agora, fazer um apelo ao Ministro da Previdência pela extensão do beneficio também aos representantes da Previdéncia Social, já que os mesmos exercem atividade estreitamente vinculada àquele Ministério,
além de receberem importância simplesmente ridícula
pelo seu útil trabalho.
Tal concessão seria, portanto. mero paliativo, eis que
não resolve a situação da classe, o que somente será
possível dando-se nova estruturação ao setor,
melhorando-se os Vencimentos e a qualidade do atendimento, através de recursos da própria Previdéncia. para
se dotar essas agências de conforto e de máxima eficácia.
O SR. PACHECO CHAVES (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em fins de julho último, o Ministro da Previdência
Social, Waldir Pires, baixou portaria constituindo uma
comissão para, dentro de sessenta dias, rever a legislação
rcferente à previdéncia rural. Participam do novo órgão
o Secretário-Geral do Ministério, Sérgio Gaudenzzi, o
Secretário de Serviços Médicos da Previdência Social,
José Saraiva Felipe, além de representantes dos Ministêrios do Trabalho e da Agricultura, da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e da Organização das Cooperativas Brasileiras.
A experiência previdenciária no meio rural é relativamente recente, de cerca de dois decênios, não tendo atingido, por deficiência de recursos, os mesmos níveis de
eficiência que a aplicação da Lei Orgânica da Previdéncia Social tem propiciado ao trabalhador citadino.
Inicialmente, a atuação do FUNRURAL propiciou,
pelo menos, atendimento médico-hospitalar ao trabalhador, ressentindo-se da necessária amplitude e universalidade.
Deve-se advertir de que, na realidade, o trabalhador
só terá a assisténcia que puder pagar, mesmo tendo-se
em vista a contribuição patronal e a complementação do
Estado.
O Ministro Waldir Pires, quando criou aquela comissão, advertiu que o trabalhador rural só pode dispor, hoje. de dez mil cruzeiros anuais para recursos médicos e
sua incorporação à previdência social é muito baixa, representando menos de trinta por cento, em relação ao
trabalhador urbano. Tendo-se em vista que a população
rural do País atinge, atualmente, cerca de quarenta milhões de pessoas. torna-se evidentemente necessária a
participação da União, a fundo perdido, no atendimento, pelo menos médico-hospitalar, aos nossos camponeses.
A revisão das normas em vigor deve atender, antes de
tudo, à instituição de um fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. decorrente de igual contribuição do ~m
pregador, do cmpregado e do Estudo, gerido por um órgão de que participem representantes dos Ministérios da
Prcvidência Social, do Trabalho e da Agricultura, da
Confederação Nacional cios Trabalhadores na Agricultura c da Confederação Nacional da Agricultura, administrados os serviços. a nível municipal, pelas Cooperativas Rurais e Sindicatos dos Trabalhadores na Agricultura.
Sem meios próprios, dificilmente obtcremos a eficiência operacional da previdência rural, objetivo que não
pode ser esquecido pela Nova República.
O SR. JOsf: CAMARGO (PFL - SP. Pronuncia o.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. se
a cotação do café, no mercado interno, atinge. este més,
seiscentos mil cruzeiros, tendo chegado, no mesmo
período do ano passado, a duzentos e sessenta mil cruzeiros a saca, considerada, no período, uma inflação de
duzentos e vinte por cento, o cafeicultor está perdendo
duzentos e cinqüenta mil cruzeiros em cada saca.
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Enquanto isso, o preço médio da saca de café, no mercado internacional, gira em torno de cento e cinqüenta
dólares, mas o produtor recebe cerca de cinqüenta dólares, os cem restantes confiscados pelo Governo para subsidiar outros setores da economia, tanto a importação
como a exportação de produtos gravosos.
Nesse contexto, o produtor também subsidia o consumidor de café, pois o seu preço, no varejo, equivale a metade do valor do produto no mercado externo.
Agora, quando o Governo resolve reavaliar o setor,
policiando os gastos das agências do !BC no exterior, é
necessário que os cafeicultores apresentem inteiro apoio
ao Ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Gusmão, para que, corrigidas distorções administrativas no
velho Instituto, seja possível orientar uma política de recuperação do preço do produto no mercado interno,
uma vez que podemos fazer muito pouco, no que tange à
cotação internacional.
Trata-se de importantíssimo setor da nossa economia,
do financiador do nosso desenvolvimento industrial,
principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gcrais c Paraná.
Atualmente o Brasil produz vinte e cinco milhões de
sacas. Se estabilizar sua produção em vintc milhões, rcservando cinco milhões para o consumo interno - com
três milhões de pés, poderemos conseguir uma elevação
de duzentos dólares por saca no mercado externo, produzindo mais de dois e mcio bilhõcs de dólares, ficando
cerca de sete trilhões de cruzeiros de receita para os produtores.
Verifica-se não ser necessário ampliar o plantio do café, devendo-se melhorar sua produtividade e sua qualidade, scndo possível, com esses números, propiciar mais
de dois e meio milhões de empregos dirctamente na lavoura eafeeira.
Na agricultura, somente o café, em tais condições, poderia pagar salários dc mais de um e meio milhões de
cruzeiros aos seus trabalhadores, dependendo do nível
de produtividade e da sua participação real na produção.
Tudo isso, no entanto, exige o preço justo para o produto, abdicando-se de pelo menos metade do confisco
cambial.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
27 de setembro comemoramos o Dia do Ancião. Esta é
uma data extremamente simpática e que não poderia deixar de ser consignada ein nossos Anais.
Mas. nem só de festa deve ser o dia de hoje. Creio ser
importante que pensemos e pensemos no problema do
ancião, no Brasil. É verdade que somos um País de população extremamente jovem. E, talvez mesmo por isso,
não temos dado a atenção que se faz necessária para o
problema do ancião.
No Brasil fazemos uma grande discriminação contra
as pessoas mais velhas: empregos são negados, oportunidades não sào concedidas, o afeto nem sempre é o que
deveria ser. Os asilos têm sido uma solução muito fácil
para isolar os velhos. Freqilcntemente, esquecemos que
um dia também seremos velhos c que sentiremos todo o
peso da solidão.
Por isso mesmo, Sr. Presidentc, desejo que, nesta data,
as a utoridades brasileiras da Nova República sejam despertadas para essa problemática e promovam intensas
campanhas de valorização da pessoa mais velha, do ancião. Que a nossa previdência social lhes dê maior afeto e
carinho; que nossas instituições os acolham com amor e
não apenas por obrigação; que sejam criados programas
de aproveitamento de sua capacidade de trabalho etc.
Assim agindo, estaremos resgatando a divida que cada
um de nós contraiu para com os mais idosos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as etapas decisivas de instilueionalização da democracia, que se iniciam, agora, com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, traduzem perspectivas
animadoras para a consolidação do Plano Nacional de
Reforma Agrária da Nova República, que visa, acima de
tudo, a colocar em uso milhões de hectares agricultáveis
mantidos como reserva de valor, para evitar, como diz o
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Ministro Nelson Ribeiro, que o País se transforme, dentro de uma década, em uma imensa praça de guerra,
onde se multipliquem os conflitos agrários,
Pela imprensa de todo o País, tem-se notícia de que é
pensamento do Presidente da República, José Sarney, direcionar o Plano Nacional da Reforma Agrária ao desenvolvimento do setor agricola, para que o País possa
aumentar de forma substancial a sua produção de alimentos, a fim de permitir a geração de divisas e o bemestar social.
Entendemos que a questão da reforma agrária transcende o objetivo de se promover uma nova e adequada
distribuição fundiária no País, porque se insere, como
algo mais amplo no contexto de um verdadeiro processo
democrútico.

Na realidade, muito mais do que conceder um pouco
de chão a famílias sem teto e abandonadas, a reforma
agníria representa a luta pelo princípio fundamental da
democracia - a participaçào de todos - devendo-se
abrir, a partir de sua implantação, horizontes reais de
um novo modelo econômico-social para o Brasil.
O problema agrário se inter-relaciona a muitas outras
questões técnicas e vitais para a sociedade brasileira,
como a concentração da renda, a desordenada ocupação
urbana, as disparidades regionais, a destruição dos ecossistemas. a participação dos trabalhadores rurais, numa
demonstração evidente de que sem a execução desse PIano não se conseguirá alcançar o tão sonhado objetivo de
justiça social no Brasil.
O Governo da Nova República assumiu com o povo o
compromisso de implantar a reforma agrária e conside·
rou este assunto prioritário em sua administração, por
constatar que 80% das terras tituladas do Brasil estão nas
mãos de apenas 540 proprietários, dos 5,2 milhões de
proprietários rurais existentes no País, c que o Brasil
conta ainda com 42 milhões de hectares de terras aproveitáveis inexploradas e mais de 240 milhóes subutilizadas.
Hoje. um terço do País (2,7 milhões de km'), está nas
mãos de latifundiários, c empresas multinacionais já se
apropriaram de mais de 35 milhões de hectares de terras
no Brasil. Não obstante isso, a participação das propriedades com mais de mil hectares na produção de alimentos corresponde apenas a 1/5 do total, embora controlem a metade dos recursos fundiários.
O inverso ocorre com propriedades com menos de cem
hectares, que respondem pela metade do valor da produção agrícola, e e controlam apenas 1/5 dos recuros
fundiários. Essas contradições todas têm resultado em
conflitos pela posse da terra, que eclodiram em vinte Estados da Federação, num total, até agora, de 923 casos
que envolvem 474 mil famílias.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, vemos no Plano Nacional da Reforma Agrária a resposta concreta do Governo da Nova República, na pessoa do Presidente Josê
Sarney, à promessa de levar justiça social aos trabalhadores rurais e sem terra. Neste contexto, as prioridades
do Governo Sarney, enfatizando o desenvolvimento do
setor agrícola, através da produção de alimentos e reconhecendo o papel das áreas produtivas, merecem aplausos, porque vão ao encontro dos anseios e das esperanças
do povo brasileiro.
Desejamos, também nos congratular com o Ministro
Nelson Ribeiro, da Reforma e Desenvolvimento
Agrário, pelo acerto de suas medidas na elaborção do
Plano Nacional da Reforma Agrária, em Poder do Presi·
dente Josê Sarney, que, tão logo retorne do exteiror, en·
caminhará a esta Casa. Nesse documento, que reputa·
mos da mais alta importância social e econômica,
encontram-se inseridos mecanismos que permitem que a
produção nacional cresça de forma a resgatar a dívida
social de abastecimento alimentar a toda a populaçào e
gerar divisas indispensáveis ao fortalecimento da economia nacional, proporcionando adequadas condições de
vida ã população rural do Pará, da Amazônia, enfim, do
Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RALPH BIASI (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
motivo do nosso discurso ê registrar a abertura, ontem,
do VI Congresso Brasileiro dos Economistas, que prossegue hoje e vai até amanhã.
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Esse Congresso, que reúne economistas e "estudantes
de economia de todo o País e do qual me sinto honrado
por ter sido escolh ido o seu Presidente, na qualidade de
Presidente da Comissão de Economia, tem por escopo
levantar debates sobre a política econômico-social do
País e apresentar, num documento final, propostas con~
eretas para a Assembléia Nacional Constituinte.
Tomaram parte da Mesa de abertura do Congresso,
além deste Deputado, o Ministro da Cultura, Dr. Aluísio
Pimenta; o Dr. Aníbal Pinto, representante da CEPAL
- Comissão de Economia Para a América Latina - ; o
Secretário-Geral do Ministério da Reforma Agrária, Simão Jatenc; o Reitor da UnB, Professor Crist6vam
Buarque; o Presidente do Conselho Federal de Economia, Dr. Silvando Cardoso; o Secretário de Finanças do
GDF. Marco Aurélio Martins; o rcpresentànte do Mi·
nistro da Previdência, Celecino Carvalho Filho, e O jurista Dalmo Dallari.
.
O ponto alto da abertura do Congresso, Sr. Presidente, se deu com o pronunciamento incisivo do Professor
Dércio Garcia Munhoz, que fez uma análise crítica da
atual situação econômica brasileira, sendo muito aplaudido ao terminar o seu pronunciamento.
No seu discurso, o Professor Dércio Munhoz afirmou
que só a mobilização popular poderá influir de forma decisiva na resolução dos problemas econômicos que afe·
tam a vida do País. Afirmou que, apesar dll sensibilidade
dos formuladores da política econômica, "nada mudará
se a sociedade não se mobilizar para exercer pressões".
Ainda no seu discurso, chamou a atenção para o que
chamou de "ameaça constante de derrama fiscal" e criticou a montagem feita pela Secretaria de Planejamento
do orçamento fiscal c monetário unificado, que embute
como déficit os custos financeiros da dívida externa e interna a serem financiados pelo contribuinte, por meio de
aumento de arrecadação de impostos e mais cortes nos
investimentos das estatais.
Ao final do discurso, condamou, o Professor Dércio
Munhoz, os congressistas a pensarem no momento em
que se encontra a opinião pública brasileira, diante do
processo de normalização democrática. Segundo ele, o
grande momento nacional de mobilização pelas eleições
diretas está, agora, sendo substituído pelo momento do
desencanto, com as atitudes tomadas até agora pelo Governo, e mostrou-se preocupado com a iminência do terceiro momento: o momento da repulsa, que pode ser manifestado "pelo voto contra aqueles quc não realizam o
que prometeram nas ruas".
Ao concl uir o seu discurso, pediu O Professor Dércio
Munhoz, um crédito de cofiança ao Governo, porém,
condicionado a uma intensa participação popular como
forma de influenciar as suas decisões.
Registro, portanto, Sr. Presidente:para que conste dos
Anais da Câmara, esse importante pronunciamento do
Professor Dêrcio Munhoz. por encará-lo como uma advertência ao Governo da Nova República, que, se mantiver a atual fórmula econômica, estará correndo o sério
risco do "terceiro momento", pondo por terra toda a
luta travada para que alcançássemos a democracia plena
no País.
É necessário repensar e partir para soluções concretas
que espelhem a satisfação da sociedade com os homens
que esta colocou no Poder. É preciso que pensemos em
termos de uma nova sociedade.
Era o que tinha a dizer.

y - O SR. PRESIDENTE (José Frejat) - Passa-sc
ao Grande Expediente, destinado à Homenagem póstuma ao ex-DeputadpFederal Osires Pontes.
Tem a palavra o Sr. Furtado Leite na qualidade de autor da proposição e pelo PFL.
O SR. FURTADO LEITE (PFL - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
pálida mauhã do dia 1- de setembro último, o Estado do
Ceará recebeu, em meio a sentidas manifestações de pesar, a notícia do trágico acidente que culminou com o súbito desaparecimento de um de seus mais ilustres e queri.
dos filhos, O ex-Deputado e Senador Osircs Pontes.
Membro de respeitável família pertencente à mais tradicional estirpe da Zona do Norte Cearense, Osires Pontes, a exemplo de seu amantíssimo pai, o eminente Deputado João Pontes, dedicara todos os frutuosos anos de
sua vida política e de cidadão comum a uma única e
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grandiosa causa, scnão a mais complexa dentre todas: a
da defesa das legítimas aspirações do homem nordestino.
Reconhecido, ainda em vida, com máxima justiça,
como uma das mais sólidas expressões políticas de nosso
Estado, Osires Pontes houve por notabilizar-se através
do acentuado traço de virtudes cívicas e morais com que
dignificou sua longa e profícua trajetória na vida pública, com larga projeção nacional.
Plenamente vitorioso no setor privado, Osires Pontes
soube deixar amadurecer o momento certo para atender
ao chamamento cívico que lhe fluía nas veias, fazendo
pulsar na alma sertaneja, a incontida vontade de levar
adiante a obra iniciada pela inabalável Iidcrança do veterano e estimado João Pontes.
Eis que ·no ano de 1947, o pacato rincão natal de Massapé, ao norte do Estado, orgulha-se de ver brilhantemcntc iniciada a carreira pública de Osires Pontes, já
desfrutando, desde logo, da significativa estatura política
de Deputado Constituinte.
A partir de cntão, fora dada partida para o memorável
percurso da obstinada e destemida luta pelo aperfeiçoamento dos valores democráticos institucionais, fazendo
reclamar insistentementc para o Nordeste. o dever da
atenção governamental de garantir igual cota de oportunidade e progresso, em relação ao desenvolvimento das
demais regiões do País.
Os doze primeiros anos da intensa vida parlamentar
exercitou-os na tribuna da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, chegando a ocupar a Presidência daquela
Casa do Poder Legislativo, ocasião em que houve por
demonstrar, com invulgar desempenho, o talento do
líder vocacion ado e a austeridade comedida do político
cônscio da alta responsabilidade do compromisso representativo.
Fruto dessa autodeterminação encontra-se patente,
nos termos do Projeto de Lei n9 1.883, de 1960, de sua
autoria, quando, já investido do mandato de Deputado
Fcderal, lutou ardorosamente pela criação da Comissão
do Desenvolvimcnto da região de U ruburetana, no Ceará, visando a fomentar o crescimento local, o desenvolvimento da produção pecuária e mineral, bem como das
condições de vida de seus habitantes.
Consoante impressionante disposição de luta, Osires
Pontes não se recusou a integrar a Comissão do Pol6gono das Secas, fazendo-se impor pela notável agudeza de
seu caráter altamente I úcido, criativo e com bativo e, a
um lempo, brando, compreensivo e sereno, capaz de
considerar o desafio dos fatos dentro da normalidade
que deve permear a condução do debate político.
Dá-nos suficiente prova o requerimento de informações que fez encaminhar ao Ministério de Viação e
Obras Públicas, em abril de 1966 (portanto, já em pleno
regime de exceção), buscando conhecer dados que pudessem justificar a questionável decisão governamental
de reduzir sensivelmente a capacidade de armazenamento de água do cntão rccém-construído Açude de São
Gabriel, dc 8 milhõcs para 4,5 milhões de metros cúbicos.
Não menos notória, a campanha que liderou em favor
do aproveitamento das potencialidades econômicas do
Vale do Acaraú fez projetar, ainda mais intensamente,
sua firme presença na tribuna, na defesa dos recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos, para o assentamento de projetos de irrigação, piscicultura, lavoura de sequeira e agroindústria.
Seu denodado empenho à frente do movimento pelo
aumento da capacidade irrigatória do Açude de Araras e
a construção do Açudc de Serrote concretizou, durante
grande período, invulgar esforço dc luta para vencer as
já rotinciras dificuldades orçamentárias.
Afirmara, de certa feita, que aquelas medidas eram
"de exeqüibilidade dependente apenas da alocação de
dotações expressivas que as viabi!ize, sem as tradicionais
interrupções nos respectivos cronogramas liberatórios".
Osires Po ntes desenvolveu intensa e valiosa colaboração no exercício do cargo de Presidente da Comissão
de Redação da Câmara dos Deputados e ainda como
membro efetivo da Comissão de Orçamento, em uma
das mais tum ultuadas fases do governo revolucionário,
quando não mais o Congresso desfrutava das prerrogativas de legislar sobre matéria financeira. Osires Pontes
costumava dizer que o País ficara "anestesiado por um
prolongado hiato da prática da vida democrática".
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Em outu bro de 1980, ao assumir o mandato senatorial, substituindo o eminente Senador Mauro Benevidcs,
que se licenciava, retomou com forte impulso a dcfesa
dos sagrados interesses da brava gente nordestina. À êpoca, denunciou haver "uma constrangedora desproporção entre o montante das postulações governamentais, políticas e empresariais, divulgadas pelos meios de
comunicação social e os níveis em que se situam as
atuações do Governo Federal, caracterizadas pela tardança do atendimento, pela escassez dos recursos financeiros disponíveis e por não abranger essa assistência o
total das carências que devem ser supridas".
Ouço o nobre Deputado Cêsar Cals Neto.
1

O Sr. César Cals Neto - Meu caro Deputado Furtado Leite, no momento em que a Nação brasileira, através do Congresso Nacional, se prepara para conquistar
mais uma importante etapa da sua História, que é a reforma tributária, trago o testemunho da visão municipalista que teve o ex-Deputado e ex-Senador Osires Pontes.
Acompanhei de perto sua vida pública e, na condição de
Prefcito da quinta maior cidade do P'àÍS - Fortalezarccebi várias vezes sugcstões do então Senador e Deputado Os ires Pontes, as quais mostravam viva preocupação
com as cidades, com os municípios e com o desenvolvimento de nossa gente. Fique certo de que, neste momento, V. Ex' representa, na homenagem a Osires Pontes, o
pensamento do povo cearense.
O SR. FURTADO LEITE - Acolho o aparte de V.
Ex'. Realmente, V, Ex' faz justiça ao bravo sertanejo
cearcnse que tanto trabalhou para o desenvolvimento do
Estado do Ceará.
Por inúmeras vezes, Osires Pontes lamentou profundamentc o descncontro de pontos de vista cntre o Poder
Legislativo e Executivo, particularmentc quando pouco
ou quase nada fora decidido cm face das exaustivas conclusões contidas no relatório final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito para verificação das falhas e distorções existentcs na política para o Nordeste,
em 1966, e ainda pela Comissão Mista de Scnadores e
Deputados - a Comissão Coordenadora de Estudos do
Nordeste/COCEME, - nosso grande trabalho, hoje sepultado porque não teve apoio de ordem lcgal - cuja
valiosa contribuição, em 1971, fora tão-somente objeto
de isoladas manifestações de reconhecimento à seriedade
do trabalho levado a termo.
Trilhando os áridos caminhos por onde transitaram
centenas de camponeses famintos, batidos pelo sofrimento, pelo cansaço, Osires Pontes jamais se conformou
com a impiedosa sorte de um território aniquilado, ora
pelo rigor de uma seca tortuosa, ora pela inclemência das
chuvas que tudo devastam e destroem, trazendo mais miséria, pânico e desespero. Isto era um sofrimento para
nosso ex-colega, Deputado Osires Pontes.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Jorge Arbage.
O Sr. Jorge Arbage - Eminente Deputado Furtado
Leite, no instante em que a represeentação política brasileira demonstra a grandeza da sua capacidade na luta em
defesa dos interesses nacionais, V. Ex', nllma feliz iniciativa, aprovcita a oportunidade para reverenciar a memória do cx-Deputado Osires Pontes, um dos brasileiros
nordestinos que, nesta Casa, deixou o marco do seu trabalho, do seu ideá rio e da sua luta fecunda na defcsa da
sua Região. Associo-me a V. Ex' por todos os conceitos
que formula a respeito da personalidade lúcida, brilhante, inteligente e humana desse grande nordestino que, a
exemplo de tantos outros vultos da História do Nordcste
- que é a própria História do Brasil - prcstou ao seu
povo o esforço, o trabalho relevante para que aquela Região pudesse realmente ser integrada, a curto prazo, no
processo de descnvolvimcnto brasileiro. Parabéns a V.
Ex'
O SR. FURTADO LEITE - Muito obrigado a V. Ex'
Acolho com prazer o seu aparte.
Prossigo, Sr. Presidente.
Lcaldadc c autenticidade demonstraram ser qualidades pcrmanentes e marcantes no curso influente de sua
dinâmica atuação parlamentar, em que houve por emprestar, como poucos, o vigor de sua témpcra à incansável luta pela redenção social e cconômica do Nordeste.
Rendo esta homenagem, Sr. Presidente, com muita
autoridade, pois tivemos uma convivência de bons amigos. Iniciamos nosso mandato federal no Palácio Tira-
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dentes, mas sempre em partidos diferentes, entretanto,
por um dever de justiça, faço este pronunciamento homenageando um colega de grandes virtudes e com quem
tive o privilégio de conviver, testemunhando suas grandes qualidades de homem público.
Fazendo interpretar o sentimento de profundo pesar
de que todos fomos e estamos tomados pela inesperada
notícia de seu repentino falecimento, dedico a sua digníssima esposa, D. Maria Dagmar Vidal Pontes, aos filhos
Luiz Alberto e Valéria, a seus dignos irmãos José Pontes,
Dr. Aurimar Pontes, Dr. Vilmar Pontes, todos políticos
de evidência, e demais familiares, a comovida homenagem.dos amigos que deixou nesta Casa, reafirmando a
expressão do respeito que Osires Pontes soube conquistar, numa patente demonstração de quanto é capaz a
força do desprendimento, o alto espírito de doação e a
crença nos valores sagrados da pessoa humana.
Era o que tinha a dizer.
O SR; PRESIDENTE (José Frejat) - Concedo a palavra ao Sr. Chagas Vasconcelos, que falará pelo PMDB.
O SR. CHAGAS VASCONCELOS (PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Prcsidente, Srs. Deputados, não poderia eu imaginar, quando aqui cheguei para
a honrosa missão do desempenho do mandato que me
outorgava o povo do Ceará, que durante este período,
quc etl julgava scria de muita alcgria, viria eu a experimentar momento de tanta emoção como ao receber da
Lidcrança do meu partido missão que jamais desejaria
desempcnhar - a dc interpretar, em nome dos meus colegas de bancada, os sentimentos e a homenagem do nosso partido ao velho companheiro que partiu quando
muito dele precisávamos.
Talvez fosse de praxe, Sr. Presidente, que trouxesse
por escrito o meu pronunciamento, o pensamento do
meu partido sobre a perda irreparável. Mas fujo a esse
costume porque quero que minhas palavras sejam ditas
com a mesma naturalidade e espontaneidade com que
Osires Pontes vivia, com aquela expansão, com aquela
alegria de menino, com aquele otimismo que não parecia
ser do nordestino marcado e sofrido, mas que nele eram
presenças, reais, constantes, características da sua vida,
do seu proceder, do seu agir.
Osires não teve a oportunidade de cursar estabelecimento de nível superior, ou não quis fazê-lo. A responsabilidade, que sempre foi o forte da sua personalidade, fez
com que cedo abandona",e a escola fundamental e regular, para se dedicar exclusivamente à escola mais sábia, a
da vida.
O destino fez com seu pai o que fez com ele, tirando do
convívio da família o varão ilustre, o líder da minha região, o homem dedicado aos interesses daquela terra, o
Deputado João Pontes, que viu em Osires o seu substituto - a mesma decisão, a mesma coragem, o mesmo vaIar, enfrentando as mesmas vicissitudes c os mesmos
obstáculos, e colhendo, nas estradas que seu pai pcrcorrera, as mesmas consagrações, as mesmas ovações e as
mesmas rcsponsabilidadcs.
O nobrc Dcputado Furtado Leite traçou, em pinceladas seguras, o que foi a atuação parlamentar de Osires
Pontes. Aquele matuto saído do sopé da serra Taperoá,
lá nas barrancas do rio do Canto, aq uele menimo ainda
atônito diapte da Capital cearense, que se abria a seus
olhos, representava parcela considerável da gente do
meu Estado. Tomou assento na Assembléia Constituinte
de 1947, sem ser bacharcl, na,terra dos bacharéis, sem ser
'doutor, numa assembléia de doutores, integrando um
bancada onde pontilhava um Parsifal Barroso, um Wilson Gonçalves, um Walter Cavalcanti, um Franklin
Chaves e tantos outros que se tornaram luminares da
Ciência Jurídica, da Medicina e da vida política no meu
Estado.
Aquelc matuto da zona nortc chegou para vencer,
para sc impor pela sua inteligéncia, pela sua capacidade
je trabalho e, principalmente, pelo seu jeito de conquistar amigos, de atrair para o seu círculo pessoas que podiam ser úteis no desempenho da árdua missão que lhe
confiara o povo do seu Estado e, especialmente, da minha região, a zona norte do Ceará.
Mas a Assembléia Legislativa cearcnse era pequena
para Os ires Pontes. E não acreditávamos nós, scus clcitores, que ele tivesse a ousadia tamanha de querer alçar
vôo maior. Não acreditávamos nôs, seus eleitores, que o
poderíamos ter representado a nossa terra na Câmara
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Baixa do País.Osires aceitou o desafio: veio conhecer o
Rio de Janeiro e veio assam brar os politicos da então
Capital, não pelo seu valor intelectual- que a formação
escolar não lhe havia permitido - mas veio assombrar
pela grandeza do seu coração, pela sua tenacidade na luta, numa demosntração evidente de que o cearense sabe
lutar Com as armas que lhe põem na mão.
E representou ele muito bema sua terra, a sua gente~
durante longos anos, convivendo com os luminares da
vida politica nacional e com eles discutindo de igual para
igual. Trazia como bagagem, para conviver ao lado daqueles que tinham experiências nas letras e nos estudos,
apenas a sua experiência de vida. N6s, seus amigos,nós,
seus eleitores, que ficamos temendo pelo seu desempenho, foi com assombro que recebemos notícias das suas
amizades, dos seus relacionamentos com as altas esferas
da República. Tornou-se amigo pessoal do Presidente
João Goulart e partícipe da vida administrativa do País.
E para que, Sr. Presidente, o sacrifício daquele menino,
daquele rapaz matuto, no convívio com as altas csfcras?
ra servi r a sua terra. Para, através desse relacionamento, arrancar aquilo de que o Cearã precisava, para participar das grandes decisões nacionais.
Quando a noite do obscurantismo caiu sobre esta terra, e quando o braço do arbítrio, da prepotência começou a ceifar as liberdades dos cidadãos brasileiros, os
irmãos de Osires foram atingidos. Parecia ser a ordenação daquilo que se queria: la capitulação do grande
Iider de Massapê. Osires viu cair seu irmão Aurimar
Pontes. Osires viu ceifada a carreira brilhante de um dos
grandes homens públicos do Cearã, seu irmão Pontes
Neto. Osires viu como que uma cortina a cerrar-se sobre
seu futuro, que era o futuro e a grandeza do seu Massa-

"'à

pé.
Mas ele continuou de pé, eom a mesma dignidade do
seu pai. Ele continuou de pé, com a mesma postura dos
seus antepassados, sustentando a bandeira do MDB e dizendo àqueles que procuravam a sua capitulação através
do sacrifício dos seus irmãos, que todos poderiam cair,
até ele, mas não cairia nunca a dignidade da e1ã de João
Pontes, nào seriam rasgados os exemplos daquele varão
secu lar, que fi zona norte do meu Estado tornou eterno
na geração dos seus filhos, dos seus netos e no exemplo
dos seus sucessores.
Concedo, com prazer, o aparte ao nobre Deputado José Carlos Vasconcelos.
O Sr. José Carlos Vasconcelos - Eminente Deputado
chagas Vasconcelos, na homenagem póstuma que a Câ·
mara presta a Osires Pontes, ouvimos do colega Furtado
Leite a descrição detalhada da atuação parlamentar do
Deputado Osires Pontes. Traça agora V. Ex' os sentimentos de Osires Pontes, toda a sua vida, desde ajuventude, sua luta e sua firmeza enfrentando o autoritarismo
e defcndendo as bandeiras do PMDB. Corno Líder em
exercício do PMDB - V. Ex' fala em nome do partido
- quero incorporar ao seu pronunciamento as homenagens que presto ao Deputado Osires Pontes, em meu
nome pessoal e também em nome de Pernambuco, a cuja
bancada pertenço.
O SR. CHAGAS VASCONCELOS - Agradeço de
coração ao meu nobre Líder a interferência. Não podia
ser outro o seu pronunciamento neste instante em que
ocupa a Liderança da nossa bancada, porque o PMDB,
meu nobre Deputado José CArlos Vasconcelos, tem uma
dívida muito grande para com Osires Pontes. Nós, do
Nordeste, c especialmente do Ceará, sabemos o quanto
foi doloroso e duro militar todos esses anos nas hastes
oposicionistas. E para Osires principalmente isso se tornava um sacrifício porque, como disse há pouco, ele sentu na própria carne toda a iria dos que haviam usurpado
o Poder. Apesar de não ter o que iesponder, apesar de
não poder ser responsasbilizado por qualquer deslize em
sua vida pública, tinha ele um pecado maior para a época: integrava a Oposição. Era um homem de coragem e
de fibra, que os situacionistas de então não admitiam
existisse na vida pública nacional. E o nosso partido, Deputado José Carlos, o teve sempre na trincheira mais
avançada. Com sua humildade, mas com a autoridade
da inteireza do seu caráter, era ele sempre o primeiro naR
linhas de frente, porque não temia que o apontassem à
execraç:lo dos seus coestaduunos. Sua vida de homem
público era retilínea e ilibada. Muito mais fácil lhe seria
renegar o passado, muito mais fácil lhe seria empunhar o
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turíbulo da insensatez dos poderosos de então: muito
mais fácil lhe seria engrossar o caudal daqueles que se
tornam áulicos de todos os poderes, bajuladores de to·
dos os poderosos. Mas, não. Preferui ficar com o seu
MDB, como na expressão do poeta cearense, "morrendo
e resistindo, resistindo e morrendo".
Quando o partido precisou de um companheiro para
integrar a chapa de Mauro Benevides ao Senado da República, numa disputa em que ninguém acreditava na vitória, Osires estava lá. Respondeu presente ao chamado
do partido e, com Mauro Benevides, percorreu o Ceará
inteire. Aquele homem que não estava acostumado aos
pahmques e aos comícios, surpreendia a todos nós com o
arroubo da sua eloqüência sertaneja. Falava pouco, Sr.
Presidente, mas dizia muito.
Permitam-me recordar, nesta hora, uma observação
que fiz certa vez num comício do interior, quando, Osircs Pontes pronunciou um belíssimo improviso. Eu disse:
Osires, muito bom! Ele respondeu: "Chagas, carreira
comprida, não; boto o boi no mato; mas em carreira curta eu sou bom." Em discurso curto levava ele sua mensa·
gem ao povo, que o entendeu, tanto assim que Mauro
Benevides e Osires Pontes receberam a consagração do
meu Estado. Para nossa felicidade ele representou o Ceará por alguns meses no Senado da República.
Sr. Presidente, oito anos depois, enfrentando as mesmas vicissitudes, as mesmas dificuldades, o PMDB precisou de Osires Pontes, juntamente com Mauro Benevides,
para integrar a chapa de Vice-Governador. Sabíamos
que a vitória nas umas não podíamos conseguir, mas
Osircs Pontes sabia que conseguiria a vitória maior, que
era o cumprimento do seu dever. Osires Pontes mais uma
vez respondeu presente. E a dupla de 1978, a dupia da
eleição de Senador, percorre mais uma vez o sertão cearense. E Osires Pontes, com uma carreira curta, sem botar o boi no mato, cumpriu o seu dever, fiel ao seu partido, servindo a uma legenda que nesta tarde, pelas humildes palavras deste orador, rende a homenagem que
queríamos prestar nesta Casa que foi dele, pois a homenagem maior teremos certeza de prestar honrando a memória, o passado, a dignidade, a compostura, a valentia
c o peemedebismo de Osires Pontes.
Ouço o nobre Deputado Oswaldo Lima Filho.
O Sr. Osvaldo Lima Filho - Nobre Deputado, como
amigo c companheiro do Deputado Osires Pontes nas fileiras do Partido Trabalhista Brasileiro de então, e seu
colega em diversas legislaturas no Palácio Tiradentes e
nesta Casa, quero trazer a minha solidariedade ao seu
discurso c expressar a minha admiração comovida àquele companheiro, que foi sempre uma expressão corajosa
e a utêntica da gcnte sertaneja, desempenhaudo com dignidade e eom correção o mandato que lhe confiou o
povo do Ceará. Por isso, é com saudade que me associo
ao seu discurso pela memória do companheiro Osires
Pontes.
O SR. CHAGAS VASCONCELOS - Nobre Deputado Oswaldo Lima Filho, o seu pronunciamento nào
poderia faltar nesta hora, porque sei que V. Ex' foi um
dos companheiros mais ligados a Osires Pontes. Muitas
vezes falou-me ele de sua participação, do seu posicionamento e do seu comportamento como homem público. E
ninguém, sem desmerecer os demais, poderia dar melhor
testemunho nesta Casa do que foi Osires Pontes senão V.
Ex'.
Ele não quis m,ús voltar às lides legislativas. Seu filho,
Luís Pontes, o su bstitui como Deputado à Assembléia
Legislativa do meu Estado e tenho certeza de que o fará
muito bem. Ultimamente Osires passava a servir seu Estado na atividade econômica c se tornara fazendeiro:
voltara à terra, voltara às origens e percorria os mesmos
caminhos de então.
Entretanto, Sr. Presidente c Srs. Deputados, foi nesta
volta que Osires encontrou o término de sua existência:
30 dias faz hoje do acidente fatal. E o Ccarã,.inteiro vai
passar muitos 30 dias relcmbrando a perda do seu filho.
Nesta hora, eu, que fui seu eleitor e recebi seu apoio
para chegar a esta Casa, queria ter a voz dos poetas, para
poder em balar em sons maviosos a minha homenagem
que seria regada por uma lágrima de saudade, porque
Osires Pontes, pelo que foi para o meu Estado, minha
terra, meu partido, merece tudo i~so e muito mais.
Mas elé vai receber de nós, seus conterrâneos e corriligionários, mais do que uma lágrima de saudade, vai rece-
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ber a certeza de que, por maiores que sejam as vicissitudes quesc abatam sobre O seu Nordeste, sobreo seu Ceará e a sua Massapê - juramos, perante o altar da Pátria,
representado por esta Casa - haveremos de ser fiéis à
sua luta, à sua dignidade, ao seu passado, ao seu ideal de
servir a sua terra e ao seu povo.
O SR. PRESIDENTE (José Frejat) - A homenagem
que esta Casa presta à memória do ex-Parlamentar Osiris Pontes, mais do que o cumprimento do dispositivo regimental especifico, reflete o sentimento de admiração e
respeito que todos temos para com o saudoso colega,
que tanto honrou o Congresso Nacional.
Não julgo necessário enfatizar os pontos mais representativos da vida desse político respeitável, que, atuando no cenário nacional em momentos densos e cruciais
da recente História brasileira, jamais desertou de seus
deveres cívicos ou faltou à sua vocação de bem servir ao
Nordeste e ao País.
Tendo começado sua vida pública como Deputado e
Constituinte junto à Assembléia Legislativa do Ceará, da
qual chegou a ser Presidente, Osiris Pontes foi Deputado
Federal durante várias legislaturas, assumindo, em outubro de 1980, o cargo de Senador da República,
impondo-se pela idoneidade, pela competência, e pelos
méritos no desempenho do mandato popular.
Nas duas Casas do Congresso teve, efetivamente,
atuação preclara, revelando-se grande nos atributos do
caráter, nas qualidades da inteligência, na força do idealismo, na dedicação à causa pública, na coerência do
pensamento, na solicitude militante em defesa dos interesses coletivos.
A partir de um profundo compromisso com os valores
morais e demoerãticos do povo brasileiro, Osiris Pontes
teve papel decisivo na elaboração de importantes medidas para o desenvolvimento do Nordeste, tendo sido
constante a sua presença onde quer que se colocassem temas relativos ao aprimoramento político e social do
povo brasileiro.
Vivendo vida de trabalho, e trabalho para o Brasil, o
1"drlamcntar, cujo passamento ainda nos enluta, engran·
deceu como poucos a arte de ser político. percorrendo os
caminhos da existência com a inconfundível marca do
patriotismo, c fazendo da liberdade seu verdadeiro apostolado.
Por tantos e tão relevantes motivos, a Mesa da Câmara dos Deputados honra-se de poder prestar seu reverente tributo de respeito à memória da extraordinária figura
humana que foi Osiris Pontes, lamentando a desventura
de seu trágico desaparecimento, mas na certeza de que a
História saberá emoldurar, em sua justa dimensão de
grandeza, a obra e a personalidade daquele que soube
ser, nesta Casa. um autêntico representante do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Frejat) - Passa-se à 2parte do Grande Expediente.
Tem a palavra o Sr. José Mendonça de Morais.
O SR. JOsE: MENDONÇA DE MORAIS (PMDBMG. Sem revisão do orador) - Sr. Pn,sidente, Srs. De·
putados, estamos vivendo momento histórico e político
no Brasil que exige muito dos homens que têm o encargo
de bem representar o povo brasileiro no Congresso Nacional, nas grandes aspirações de mudança que pregamos no passado e nas quais continuamos a insistir no
presente. O País está vivendo um clima propício a grandes reformas, na base da administração pública de nossa
Pátria. Muitas propostas de emendas constitucionais estão sendo examinadas, estudadas, para depois serem votadas por nós, visando exatamente a aprimorar a administração pública, reintroduzindo o equilíbrio social, o
equilíbrio nacional. Eu tenho refletido muito, Sr. Presi·
dente, sobre a exigência que o povo está nos fazendo. "O
que estão fazendo os Deputados e Senadores"? O que estamos fazendo em resposta à ânsia do povo, que não
pode ser decpcionado pelo atual Congresso Nacional?
Estamos na iminência de votar uma proposta de reforma tributária. Possivelmente amanhã este assunto ocupará o Plenário desta Casa. Esta Casa deverá estar repleta de Prefeitos Municipais, querendo que a Emenda Airton Sandoval seja votada ou que o Governo apresente ai·
guma proposta que venha atender às necessidades administrativas da comunidade básica de uma Nação, que é o
Município.
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Nesses momentos de reflexão, tenho recebido na minha mente alguns pensamentos e gostaria que os Parlamentarcs, os mcus companheiros, refletissem sobre eles.
Qual tem sido realmente o comportamento politico dos
Parlamcntares ncstc momento nacional? Estamos nós
corrcspondendo àqucla aspiração do povo, àquela confiança natural, ou estamos dando razão continuamente
às críticas c aos criticas que nos questionam a todo instante? No momento, estamos passando por um recesso
tormentoso com a imprcnsa, no enfoque sobre o ParIa·
menta Nacional. Mas cste silêncio da imprensa em cima
do esvaziamento da participação parlamentar não significa quc o questionamento não perdurará em cima de
nós, por toda a Nação. O que estamos fazendo para melhorar esta Nação? O que estamos fazendo para reformar os costumes brasileiros? O que estamos fazendo
para que a República se faça nova, quando até pouco
tempo seu comportamento manifestava e demonstrava a
sua velhice, para não dizer a sua caduquice ao longo da
História? Sr. Presidente, entendo que precisamos votar
as leis de reforma nacional. Mas antes precisamos, não
votar, mas adotar a reforma do comportamento político
contínuo, em todos os seguimentos, em todas as atividades nos Estados, nos Municípios, nas Comissões Espe.
ciais ou Permanentes, nos nossos gabinetes.
N,io sou moralista, não tenho poder para dar conselhos a ninguém, mas tenho a obrigação, como membro
do Parlamento, imbuído do dever de defender a instituiçào, de alertar os nossos companheiros que, antes das
reformas pedidas pela Nação, que está esperançosa,
façamos uma reforma dos nossos valores políticos nesta
Casa, que toda a Nação registra.
A reforma do nosso comportamento, da nossa participaçào nos debates da vida pública é mais forte hoje, do
que votarmos as reformas, por exemplo, tributária, bancária c partidária. Entcndo, Sr' Presidente, Srs. Deputados, que a reforma do nosso comportamento político é
muito mais importante para a Nação do que as que vamos votar, porque está na base a credibilidade do povo
em nossas atitudes, em nossas ações, no momento em
que votarmos leis para a reforma dos nossos sistemas
políticos. A reforma da moralidade administrativa, da
moralidade pública, portanto, é reflexo da moralidade
administrativa, da moralidade pública, portanto, é reflexo da moralidade privada. O coletivo é o nosso somatório de partes de individuas. Se as partes não forem solidamente construídas, teremos um coletivo fragmentado,
apodrecido em algumas de suas partes, fácil de ser destruído depois. E eu temo, Srs. Parlamentares, que, se não
fizermos a reforma do atual Parlamento, nas eleições de
1986, queiramos nós ou não, ela virá, pela substituição
dos bomens e dos valores.
Nos finais de semanas,.tenho percorrido cidades do interior. Tenho debatido com universitários. Tenho auscultado o povo. Tenho ouvido líderes de comunidades, e
qual não foi a minha surpresn? Recebi deles as nfirmações mais pesadas em cima do questionamento, por
exemplo, dos jetons, que muitos recebem, no Congresso
Nacional, sem que estejam presentes. (Palmas.)
Sr. Presi dente e Srs. Deputados, a juventude brasileira
anda questionando os valores dos que a dirigem, que são
os politicos. Há uma grande expectativa no que se refere
ã mudança da administração pública, devolvendo aos
políticos a responsabilidade de dizer ao resto da Nação,
ou a toda a Nação, quais os melhores caminhos a serem
trilhados para que haja um equilíbrio social, na relação
interpessoal. E a gente fica a questionar, e Srs. Deputados: até quando os nossos eleitores vão dizer que estão
satisfeitos com a nossa participação como representantes
do povo, nessa luta que a Nação toda deseja ver vitoriosa para o equilíbrio social? Fala-se numa reforma
agrária, questiona-se o sistema agrário nacional, mas será que os políticos incumbidos de votar e de fazer a reforma agrária estão levando ao povo o seu questionamento sério e sólido a respeito da reforma agrária? Será
que o sujeito da reforma agrária, que é o homem, está
sendo questionado, valorizado e perguntado? Quem ê
que quer ir trabalhar a terra, quem é que quer uma reforma agrária, sem uma definição política agora? Tenho estudado",muito esse assunto de reforma agrária c tenho
chegado a uma posição que acho fundamental para o
brasileiro ao responder as perguntas que ell mesmo me
faço: para quem a reforma agrária? Por que a reforma
agrária? Qual o ambiente que estamos preparando para
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quc se possa viabilizar concretamente uma reforma que
perdura para O bem da Nação brasileira, para que não
h~0a insucessos, como em outros países. como sabemos
pela História.
Com todo o prazer ouço o Deputado Bento Porto, do
Mato Grosso.

o Sr. Bento Porto - Estou ouvindo com muita
atcnção as palavras de V. Ex' quando questiona, nesta
hora em que se proclama na Nova República o papel do
Congresso Nacional. Alerto a Casa para os posicionamentos cm relação às grandes expectativas do povo brasileiro. Traz V. Ex' à tona uma questão importantíssima.
Mas eu começaria respondendo rapidamente a minha
impressão sobre sua indagação. A primeira, ilustre compan heira da Casa, é de que, com a mudança do regime, a
sustentação das decisões do Executivo mudou do regime
militar, dos militares, para o Congresso Nacional. Mas o
Congresso, ilustre companheiro, continua esvaziado,
continua scm liderança. Ninguém assumiu o Congresso.
O Presidente, que faz a sua campanha para a Presidência
dcsta Casa, com base no restabelecimento das prerrogativas, cruzou os braços. Não há o que fazer no Congresso, porque não temos ainda rcstabclccidas as prerrogativas. Somente há 15 dias, há menos de um mês, após discurso que fizemos há alguns dias, em que fomos censurados, é que outros discursos surgiram e que o Presidente
Ulysses Gu imarães acordou e nomeou comissão para estudar o restabelecimento das prerrogativas. E começou a
reagir contra a campanha insidiosa em cimado Congresso, porque, como bem disse V. Ex', jeton é uma forma
superada de remuneração aqui nesta Casa, e não contam
a dignidade e a presença de ninguém. Mas o problema,
nobre Deputado, não está sú na área do Congresso. O
problema está também na área do Executivo. A quebra
das espeetativas do povo brasileiro. Hoje, ao ler as manchetes dos jornais, constatei com muito sentimento, no
Correio Braziliense uma manchete indigna de uma
nação: "Soldado da Polícia Militar estupra jovem de
nove anos, na tranqüila e pacata cidade mineira de
Unaí." Enquanto isto, o que é que o Sr. Ministro da Justiça tem feito, efetivamente, para com bater a violência?
Os nossos presidias continuam na mesma miséria da Velha Ropública. No.ta hora (1 Sr. Ministro anda atrás da
cacaria da Velha República, quando d"via reunir comandantes militares, Secretários de Segurança e não é com a
miserá vel quantia de um trilhão de cruzeiros, no seu
orçamento que vai fazer alguma coisa para resolver o
problema da violência, que é uma doença que se esparramou por todo o território nacional. V. Ex', nobre Deputado, traz uma questão muito séria a este plenário. Uma
questão que preocupa a todos os homens sérios nesta
Casa. Temos de ter liderança. O Sr. Presidente desta
Casa tcm de assumir o papel de conduzir o Congresso, a
Cámara dos Deputados, ao mesmo tempo, agindo objetivamcnte em relação às expectativas do povo, tem de fazer com que o Executivo cumpra com a nova era que o
País está disposto a viver.
O SR. JOsf1: MENDONÇA DE MORAIS - Agradeço ao Deputado Bento Ponto o aparte, que deve fazer
com que todos também reflitamos sobre o momento que
estamos vivendo. Eu dizia há pouco tempo, num aparte
nesta Casa, que quem vai defender o Legislativo jamais
será o Executivo, mais sim nós mesmos, membros deste
Parlamento, não com palavras, pois que não precisamos
de palavras para defender a nossa atitude, mas de ações
concretas, de participação consciente da nossa responsabilidade. Muito mais importante do que o nosso valor
social e político, é a nossa responsabilidade na condução
dos destinos desta Pátria, como fiscais naturais do Poder Executivo, com rçspresentantes do pensamento do
povo. Vale muito mais nossa conduta do que os belos
discursos que tenhamos feito nesta Casa, ou que venha·
mos a fazer. Ouço com prazer o Deputado Plínio Sam·
paio.
O Sr. Plínio de Arruda Sampaio - A razão da minha
presença neste microfone de apartc, nobre Deputado, é o
prestígio de que V. Ex' goza nesta Casa. E quando V.
Ex 9, com esse prestígio, trata de um assunto tão sério
quanto o da reforma agrária, senti·mc no dcver de dar
uma palavra sobre as questões que V. Ex' levantou. A
primeira diz respeito à dicotomia política agráriareforma agrária. Essa tese tem sido levantada pela socie-
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dade rural brasileira, pelo Conselho Nacional de Agricultura, pela Sociedade Nacional de Agricultura, como
uma alternativa à reforma agrária. O que na verdade,
existe ;; uma complementariedade. Não há reforma
agrária sem uma politica agrária. O que é fundamental é
que, wb o pretexto de uma política agrária, se enquadre
e se descaracterize a reforma agrária. E é por isso que V.
1

Ex Ç me viu, há dias, nessa mesma tribuna que V. Ex9-

agora ocupa, denunciando um plano espúrio que queria
criar a política agrária e, sob o biombo da política
agrária, desfazer a reforma agrária. De modo que me solidarizaria com V. Ex' Há a necessidade de uma política
agrária, mas ela precisa ser complementar, apoiando
uma verdadeira reforma agrária. Do contrário ela é um
biombo para fazer um desvio. Segundo, V. Ex' pergunta
para quem e para que uma reforma agrária. Reforma
agrária para quem? Reform~ agrária para quê? Uma reforma agrária para acabar com a pobreza, para os
pobres do campo, Deputado, uma reforma agrária para
evitar o éxodo rural, para trazer a cidadania a milhões de
brasileiros, para honrar os compromissos do seu partido.
A reforma agrária é um programa do seu partido. Uma
reforma agrária para honrar as conclusões da Comissão
de Política agrícola do PMDB, presidida pelo Deputado
Oswaldo Lima Filho, que a prometeu à Nação. Então, o
que nós outros, que não somos do PMDB, mas que respeitamos pessoas como V. Ex', pessoas dignas que querem o bem do Brasil, é que realmente não se somem com
as forças mais reacionárias e conservadoras, não usem
aqueles argumentos que servem para diminuir o ímpeto
da reforma agrária, mas venham, patriotas que são,
somar-se conosco, para que consigamos dar esse passo
fundamental, antes de mais nada, Deputado, para podermos viver numa democracia em nosso País. Muito
obrigado pela sua atenção.
O SR. JOsf: MENDONÇA DE MORAIS - Quero
dgradecer ao Deputado Plínio Sampaio o aparte que enriquece o meu discurso e dizer a S. Ex' que também entendo que no bojo da reforma agrária temos de encontrar a linha mestra de uma política agrária. Não se pode
evitar o momento histórico, pregado por Tancredo de
Almeida Neves, que dizia ser inadiável a reforma
agrária, para que, com esse argumento de que não podemos fazer uma reforma agrária sem uma política a&rária,
não a façamos. Temos de fazer a reforma agrária em parâmetros em que ela venha responder:" para que reforma
agrária? Já que fiz alguns questionamentos e alguns foram respondidos nos dois apartes que me honraram os
Srs. Deputados, gostaria de dizer que a reforma agrária
deve vir sim. Para qué? Para aumentar a produção brasileira, para permitir melhor acesso à terra pela via da posse ou pela via da propricdade. Acesso à terra pela propriedade ou pela posse ou por outros mecanismos, que
haja neles uma justiça encarnada e, acima de tudo, que
haja também instrumentos para que aqueles que são os
sujeitos da reforma agrária, que venham a ter o acesso à
terra, tenham o dinheiro, os recursos da lecnologia, do
juros suportável, de rccurso abundante para que possamos ter produção a custos suportáveis para o consumidor, porque jamais, nesta Nação, alguém que esteja hoje
radicado na cidade voltará para a zona fural. Se temos
hoje 80% de brasileiros na zona urbana, não vamos tirar
nem I % de quem já está na cidade para devolvê·lo à
agrura da vida campestre, da vida rural. É necessário,
sim, que, venha a reforma agrária - que não pode ser
precipitada, e que tem de ser amadurecida com raciocínio, com argumentos que nós, políticos, devemos levar
ao povo brasileiro. É preciso que esta reforma agrária
ven ha para ficar, não para ser um fracasso, como aconteceu, por exemplo, no México, no Peru e em outras
Nação, onde sabemos que foram feitas reformas agrárias
precipitadas, e os resultados não foram satisfatórios nem
sazonados.
Ouço o nobre Deputado Cardoso Alves.
O Sr. Cardoso Alves - Quero me congratular com V.
Ex9 e com o nobre Deputado Plínio de Arruda Sampaio.
Percebo que V. Ex's se encontram no mesmo objetivo ...
O Sr. Plínio de Arruda Sampaio -

O que é mau para

V. Ex'.

O Sr. Cardoso Alves - ... a democratização do solo, a
produção de alimentos, uma política agrícola que enri-
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queça o País, a incorporação à fronteira agrícola das terr'àS que não estão produzindo, enfim, ambos querem a
mesma coisa. V. Ex' adverte que o campo só produz
com tecnologia, financiamento e trabalho. Outra coisa
não podc dizer o nobre Deputado Plínio de Arruda Sampaio. Vejo aqui também o nobre Deputado Oswaldo
Lima Filho, que só afirma isto, a cada instante: Não basta entregar terras, dar terras. Vão dar terras? Quem vai
dar? A quem vão dar terras? Que terras vão ser dadas? O
Deputado Oswaldo Lima Filho afirma constantemente
que é necessário que se distribuam terras, mas com as
terras distribuam-se também condições de fazê-Ias prod uzir - financiamento c tecnologia. Ambos, os Deputa.
dos Oswaldo Lima Filho e Plínio Arruda Sampaio, têmse preocupado muito mais com o "Rus" do que com o
"Agens". Eles sabem que O homem é mais importante do
que o campo, e devemos, em primeiro lugar, aprimorar o
homem para que ele possa aprimorar o campo. É isso
que V. Ex' quer. Todos queremos a mesma coisa. Estamos todos chovendo no molhado. Esta tese é do Brasil,
não é de ninguém, mas de todos nós, Deputados. Quero,
portanto, congratular-me com V. Ex' pela sua douta pregação, com o Deputado Oswaldo Lima Filho, pelo esforço que faz em defesa da sua tese, e com o nobre Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tambêm quer a paz
que é fruto da justiça no campo. Não quero a injustiça, a
guerra, a violência. Quero a paz, a produção, o atendimento ao homen do campo, o aperfeiçoamento da vida
rural, do homem c do campo.
O Sr. Plínio Arruda Sampaío - Com a conversão do
Deputado Cardoso Alves li tese da reforma agrária, o único risco que ela corre é o mesmo que corria meu pai, há
quarenta anos, quando leve uma gripe muito séria e o
barbeiro dele o olhou e o viu abatido disse: "Dr. João,
não se preocupe. O Sr. vai sarar e o seu perigo é morrer
de excesso de saúde". De modo que o meu medo agora
com a reforma agrária é excesso de apoio, dado que o
Deputado Cardoso Alves já vai somar do nosso lado.
Muito obrigado a V. Ex'
O SR. JOs1!; MENDONÇA DE MORAIS - Agradeço a V. Ex' o aparte. Gostaria de dizer aos que me
honraram com o aparte que realmente o Brasil começa a
amad urecer, mas é necessário que façamos com que a
nossa junventude entenda o que queremos, porque até
agora, com essa juventude universitária, com a qual tenho debatido os assuntos, percebo que ainda não há
consciência do que queremos, há uma espectativa por aí,
e os jovens estão querendo saber quem vai voltar para a
terra e trabalhar. Temos meios de conservar os homens
que ainda estão na zona rural, para que tenham as alegrias da vida, e não apenas o peso da produção, do trabalho de dia e noite, de sol e chuva. Mas com as vantagens da recompensa do trabalho bem dirigido, através da
valorização do produto agrícola, com uma retribuição
condigna ao seu esforço e seu trabalho.
Ouço com prazer o meu colega de Comissão Especial
pela Reforma Agrária, Deputado Lima Filho, exMinistro da Agricultura deste País.
O Sr. Oswaldo Lima Filho - No bre Deputado José
Mendonça de Morais, V. Ex' sabe do apreço e até da estima que tenho por V. Ex' Mas, nem mesmo esse apreço
e essa estima eliminam as grandes divergências que temos na matéria da reforma agrária.
O SR. JOSlt MENDONÇA DE MORAIS - São divergências fundamentais, talvez quanto ao comportamento, porque quanto li essência nÓs queremos a justiça
social, através do acesso li terra, do uso e da propriedade
da terra.
O Sr. Oswaldo Lima Filho - O que procuro defender,
e faço isso há trinta anos, é que o Brasil tem uma das
mais injustas e mais concentradas estruturas agrárias do
mundo. Não se compreende que, neste País, 47 mil proprietários possam dispor da propriedade e da posse de
mais de 100 milhões de hectares, enquanto há 10 milhões
de trabalhadores rurais que não possuem um palmo de
terra. Esse desequilíbrio não é por distributivismo, é por
socialismo que o exijo. É porque nenhuma democracia é
possivel num pais em que a propriedade fica nas mãos de
poucos. E, no Brasil, ela está concentrada em pouco
mais de J 2% dos proprietários. Imaginar-se, como pareCe ser o argumento do nobre companheiro ou do nobre
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Deputado Cardoso Alves, que é preciso assegurar primeiro o preço mínimo, a política agrícola e a assisténcia
técnica, para, depois, fazer a reforma agrária, não me parece acertado.

ma pelos homens públicos que a dirigem, porque senão,
no próximo ano, muitos de nós serão alijados da confiança do povo, nas eleições de 1986.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O Sr. José Mendonça de Morais - Nobre Deputado
Oswaldo Lima Filho, não há hierarquia; o que defendo é
a presença de todos esses ingredientes num ato só. No
ato da reform agrária, temos de ter todos esses componentes para uma boa produção, para a lucratividade natural da atividade de trabalhador do campo. Acho que
todas têm de vir juntas. Não pode vir uma primeira do
que a outra. Não se pode dividir a terra primeiro, para
depois, vir o componente agrícola. Tem de ser tuto junlo, como fundamento para a produção.

Durante O discurso do Sr. José Mendonça de Morais. o Sr. Epitácio Cafeteira. jf-Secretário. deixa a
cadeira da presidência. que é ocupada pelo Sr. Ulys.'es Guimarães, Presidellte.

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Lamento mais uma vez
discordar do nobre colega. V. Ex' é produtor rural e eu
também, mas sabemos que, no sistema brasileiro, não
existe crédito rural para quem não é proprietário rural.
Em mais, não existe crédito...
O SR. JOslt MENDONÇA DE MORAIS sim, principalmente com a carta de anuência.

Existe

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Não existe erédido rural
para quem não é grande ou médio produtor. Existem 5
milhões de produtores neste País, e eles não dependem
de nada disso. Não tém crédito, não têm assistência têcniea e estão produzindo. Eles são responsáveis pela produção de mais de 50% do alimento consumido no Brasil.
Por isso defendemos que devemos iniciar a reforma
agrária pelo assentamento mínimo de 7 milhões de trabalhadores sem terra, como proprietários rurais. Três
milhões, evidentemente - 3 milhões e meio, como prevê
o Governo - deverão pernamecer como trabalhadores
rurais sem terra. Mas isso, Sr. Deputado, é indispensável, sem o que não se terá paz social e nem democracia.
O mais será uma dilação que se vem fazendo, há séculos,
no Brasil.
O SR. JOslt MENDONÇA I>E MORAIS - Sr. Presidenle na minha reflexão, começava a dizer da necessidade da reforma do nosso comportamento político. Termi nando, gostaria de afirmar a esta Casa e a toda a
Nação que vejo que há uma competição desleal e desonesta por parte de detendores do Poder Executivo que
pretendem vir a ocupar os nossos lugares nesta Casa.
Eles estão fazendo manobras políticas com o dinheiro
público, principalmente os Srs. Secretários do meu Estado, Minas Gerais, alguns dos quais invadindo inclusive
áreas minhas, oferecendo benefícios com dinheiro público para os Srs. Prefeitos, que estão a mendigar esta reforma tributária, a troco do apoiamento maciço para suas
candidaturas no ano que vem.
Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex' e a esta Casa que
entendo, como subscritor da Emenda Manoel Costa, que
essa emendada traz no seu bojo uma grande reforma de
comportamento social, político, a partir do ano que vem.
Os homens que detêm o controle do dinheiro público arrecadado do nosso povo, na sua destinação para obras,
estão agindo injusta e corruptamente, desviando todo o
esforço coletivo em benefícios próprios.
Quero voltar ao assunto, dando os nomes dos secretários, em Minas Gerais, que estão negociando apoiamento para suas candidaturas, a fim de virem para esta
Casa. Homens, até agora, nem são participantes da luta
política, mas que têm o caixa forte de uma contribuição
social através dos tributos do meu Estado, negociando
apoiamento com os Srs. Prefeitos para, depois, comprarem votos com dinheiro do povo.
Quero manifestar a minha solidariedade, o meu apoio
li emenda moralizadora que amplia o prazo de desincom patibilização desses eorruptores da política nacional
que "gem em nome de uma Nova República, em nome
do meu partido, o PMDR Eles estão dem onstrando que
nada têm a ver com a filosofia pura do PMDB, que quer
a moraliz"ção administrativa pública. São homens que
vestiram a camis" do PMD B até nas eleições. Depois, no
poder, muitos deles estão piores do que alguns dos que
compunham a Velha República que combatemos e que
continuamos a combater pelos efeitos maléficos que até
h ojc está gerando para a Nação.
Quero, neste momento, agradecer a participação dos
aparteantes e a tolerância de todos que me ouvem e dizer
que é necessário que esta Nação comece a fazer a refor-

Durallte o discurso do Sr. José Mendonça de Morais, a S,. Bete Mendes. Suplellte de Secretário. deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Epitácio Cafeteria. 3v-Secretário.
Durante o discurso do Sr. José Mendonça de Morais, o Sr. José Frejat, 49-Secretário, t!eixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pela S~ Bete Mendes,
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) findo o tempo destinado ao Expedinete.
Vai-se passar li Ordem do Dia.

Está

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Acre
Alércio Dias - PFL; Aluízio Bezerra - PMDB; Geraldo Fleming - PMDB; José Melo - PMDB; Nasser
Almeida - PDS;
Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PMDB: Carlos Alberto de
Carli - PMDB; Randolfo Bittencourt - PMDB; Ubaldino Meirelles - PFL; Vivaldo Frota - PFL.
Rondônia
Rita Furtado -

PFL.
Pará

Carlos Vinagre - PMDB; João Marques - PMDB;
Manoel Ribeiro - PDS: Vicente Queiroz - PMDB.
Maranhão
. Cid Carvalho - PMDB; Enoe Vieira - PFL; José
Burnett - PDS; José Ribamar Machado - PDS; Nagib
Haickel- PDS; Sarney Filho - PFL; Vieira da SilvaPDS; Victor Trovão - PFL:
Piauí
Ciro Nogueira -

PMDB; Correa Lima -

PFL;

Ceará
César Cals Neto - PDS: Cláudio Philomeno - PFL;
Manuel Viana - PMDB; Orlando Bezerra - PFL:
Rio Grande do Norte
Agenor Maria - PMDB; Assunção de Macêdo PMDB; João Faustino - PFL; Wanderley Mariz PDS.
Paraíba
Joacil Pereira -

PFL;
Pernambuco

Antônio Farias - PDS: Arnaldo Maciel - PMDB;
Cristina Tavares - PMDB: Gonzaga Vasconcelos PFL; Josê Mendonça Bezerra - PFL; Nilson GibsonPFL; Oswaldo Coelho - PFL; Oswaldo Lima Filho PMDB;
Alagoas
Fernando Collor PMDB;

PMDB; Renan Calheiros Sefll:ipe

Gilton Garcia -

PDS;
Bahia

Antônio Osório - PTB; Fefix Mendonça - PTB:
Fernando Gomes - PMDB: Fernando Magalhães PDS; Hélio Correia - PDS: Horácio Matos - PDS;
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Leur Lomanto - PDS; Manoel Novaes - PDS; Raul
Ferraz - PMDB; Wilson Falcão - PDS.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo.

No momento, a Carta Magna limita-se a inscrever a
Assistência Judiciária entre os Direitos e Garantias Indi-

Espírito Santo

O SR. EDEME TAVARES - Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar umajunta de Conciliação
e Julgamento da Justiça do Trabalho na Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
O SR. FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei que
cstabclccc o horário corrido de seis horas para o funcionalismo federal.
O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Projeto de lei que
dispõe sobre a assistência ao emprcgado doméstico despedido nas condições que especifica.
O SR. MANOEL COSTA JÚNIOR - Projeto de lei
que estende a vedação do al'I. 16 da Lei n' 7.332, de I' de
julho de 1985, até I' de janeiro de 1987.
O SR. GERSON PERES - Requerimento dc informações aos Ministros do Planejamento e da Fazenda, a
fim de saber esclarecimento sobre as causas de oscilaçõcs
nos índices inflacionários.
O SR. PAULO MINCARONE - Projeto de lei que
dispõe sobre a administração dos consórcios e sobre a
aplicação dos reeursos provenientes do Fundo de reserva
e dos lances dos consorciados.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Projeto de lei
que autoriza a doação de prédios do domínio da União,
sitos no Município de Bom Jardim - PE, à Cooperativa
de Produção Agrícola e Indústrial de Bom Jardim, no
mesmo município, e dá outras providéncias.
O SR. MANOEL AFFONSO - Projeto de lei que
autoriza o funcionamento, em cada município brasileiro,
de no mínimo duas casas lotérjcas, e determina outras

sistência judiciária aos necessitados, na forma da Lei".
(Ar!. 153. 32). Enquanto isso, os direitos e atribuições

Nyder Barbosa PFL;

PMDB; Theodorico Ferraço Rio de Janeiro

Abdias Nascimento' - PDT; Aloysio Teixeira PMDB; Ãlvaro Valle - PL; Bocayuva Cunha - PDT;
Carlos Peçanha - PMDB; Clemir Ramos - PDC; Edson Tessier - PTB; Eduardo Galil - PDS; Emmanuel
Cruz - PMDB; Gustavo de Faria - PMDB; Hamilton
Xavier - PDS; Jiulio Caruso - PDT; José Colagrossi
- PDT; José Eudes - PSB; Osmar Leitão - PDS; Saramago Pinheiro - PDS; Sérgio Lomba - PDT; Simão
Sessim - PFL;
MÚlas Gerais
Altair Chagas - PFL; Carlos Eloy - PFL; Cássio
Gonçalves - PMDB; Castejon Branco - PFL; Christóvam Chiaradia - PFL; Emílio Gallo - PFL; Jairo Magalhães - PFL; José Machado - PFL; José Mendonça
de Morais- PMDB;José Ulisses - PMDB; Luís Dulci
- PT; Luiz Guedes - PMDB; Luiz Leal - PMDB;
Manoel Costa Júnior - PMDB; Mário Assad - PFL;
Navarro Vicira Filho - PFL; Nylton Velloso - PFL;
Oscar Corrêa Júnior - PFL; Paulino Cícero de Vasconccllos - PFL; Vicente Guabiroba - PDS; Wilson Vaz
- PMDB.
São Paulo

provid ênci as.

Alberto Goldman - PCB; Alcides FÍ'anciscato PFL; Aurélio Peres - PC do B; Cardoso Alves PMDB; Celso Amaral - PTB; Ferreira Martins PDS; Gastone Righi - PTB; Herbert Levy - PFL; Horácio Ortiz - PMDB; José Camargo - PFL; Maluly
Neto - PFL; Mário Hato - PMDB; Natal Gale PFL; Pacheco Chaves - PMDB; Paulo Maluf - PDS;
Paulo Zarzur - PMDB; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Ribeiro - PFL;
Goiás
Joaquim Roriz - PMDB; José Freire Wolney Siqueira - PFL.

PMDB;

Mato Grosso
Bento Porto - PFL; Cristina Cortes - PDS; Gilson
de Barros - PMDB;
Mato Grosso do Sul
Albino Coimbra - PDS; Harry Amorim Rosário Congro Neto - PMDB;

PMDB;

Paraná
António Ueno - PFL; Aroldo Moletla - PMDB;
Ary Kffuri - PDS; Celso Sabóia - PMDB; Dilson
Fanchin - PMDB; Hélio Duque - PMDB; Irineu
Brzesinski - PMDB; !talo Conti - PFL; José Carlos
Martinez - PMDB; Luiz Antônio Fayet - PFL; Norton Macedo - PFL; Renato Bernardi - PMDB; Renato Johnsson - PDS; Santinho Furtado - PMDB; Santos Filho - PDS; Walber Guimarães - PMDB.
Santa Catarina
Epitácio Bittencourt - PDS; João Paganella - PDS;
Odilon Salmoria- PMDB; Vilson Kleinubing- PDS;
Rio Grande do Sul
Darcy Pozza - PDS; Guido Moesch - PDS; Hermes
Zaneti - PMDB; José Fogaça - PMDB; Jálio Costamilan - PMDB; Nelson Marchezan - PDS; Nilton Alves - PDT; Oly Fachin - PDS; Paulo Mincarone PMDB; Rosa Flores - PMDB; Rubens Ardenghi PDS.

VI -

ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE lVlysses Guimarães) -

A lista
de presença acusa o comparecimento de 264 Srs. Deputados.

a SR. ADAtL VETTORAZZO - Projeto de Resolução que Cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar eventuais irregularidades e descumprimento dos riquisitos exigidos pela legislação do uso do
solo em tcrras do Distrito Federal.
O SR. HERMES ZANETI - Projeto de lei que dispõe sobre a dispensa de prestação de serviços de servidores eleitos para diretoria de assoeiamento de classe na
Adminstração Direta e Indireta.
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Projeto de lei que
proíbe a fixação de limite de idade para a contratação de
empregados por instituições financeiras.
O SR. FRANCISCO DIAS - Projeto de lei que institui o concurso fiscal "Sua Nota Vale Uma nota", e determina outras providéncias.
a SR. JOSÉ FREJAT - Projeto de lei que cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Compositores Musicais, e dá outras providêneias.
O SR. RUBENS ARDENGHI - Projeto de lei que
regulamenta O exercício da profissão de Despachantes, e
dá outras providências.
O SR. SARA MAGO PINHEIRO - Projeto de lei
que destina 30% (trinta por cento) dos reeursos das Loterias Federal, Esportiva e de Números aos Municípios, e
determina outras providências.
O SR. MARCONDES PEREIRA - Projeto de lei
quc torna obrigatória a assistência de um massagista às
competições esportivas.
- Projcto de·lci que revoga o al'I. 2' do Deereto-)ei n'
1.910, de 29 de dezembro de 1981, para isentar os aposentados e pensionistas da obrigação de recolherem contribuições para a Previdência Social.
O Sr. José Colagrossi - SI'. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação. como Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR, ,JOsf: COLAGROSSI (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PDT
es!" encampando um trabalho da Associação dos
Membros da Assistência Judiciário Militar Federal
como contribuição à Asscmblêia Nacional Constituinte,
que vcio do nosso Estado, o Rio de Janeiro, por proposta da Dra. Lourdes Maria Celso do Valle, Presidente da
Associação dos Membros da Assistência Judiciária Militar Federal.
Propõe-se que, na nova Constituição, a Assistência Judiciária deva ser inserida como órgão autônomo e independentc, com atuação junto aos juízes e tribunais da
União (Justiça Federal, Militar, do Trabalho e Eleitoral)
c com representação postulatória em todas as instâncias.

viduais, com parcimônia. Diz a lei: '"Será concedida as-

*

da Magistratura e do Ministério Público são descritos

sob titulação própría (Capítulo VIII "Do Poder Judiciário" e Seçao VII "Do Ministério Público" do Capítulo VII "Do Poder Executivo").
O Estado não pode desempenhar apenas as funções de
Estado julgador e de Estado acusador. Já é tempo de assumir, também, o não menos relevante papel de Estado
dcfensor, em nome de uma ajuda legal efetiva e abrangente ao necessitado.
Assim, a constitucionalização da Defensoria Pública
se impõe como meio de assegurar sua estrutura em uma
Procuradoria-Geral da Assistência Judiciária Federal,
nos moldes do Ministério Público, o que equivale a dizer, organizada em carreira, com autonomia administrativa e financeira, com chefia de elementos da classe e dotada das prerrogativas que garantam seu pleno exercício,
inclusive a de poder postular contra as pessoas de Direito Público.
O Sr. Edme Tavares - SI'. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, o nosso País, de

gr:mde dinamismo político, de freqUentes mutações econômicas e de transformações sociais, não pode prescin-

dir da participação da classe política para a realização
das aspiraçõcs nacionais. Em verdade, a democraeia nasce e repousa nos partidos políticos, cabendo-lhes debater
e participar, decisivamente, do aprimoramento das instituições políticas, visando, sobretudo, ao bem-estar social
de todas as parcelas da população brasileira. É imperativo nosso, como representantes do povo construir uma
sociedade mais livre, justa e progressiva e aprimorar os
mecanismos sociais. É fundamental elevar-se a qualidade
de vida de cada família nas diversas regiões do País, com
destaque especial para o Nordeste. Faz-se mister um desenvolvimento integral e humanístico. Convencidos estamos de que o regime democrático só será realidade,
quando se puder reunir, ao sistema de liberdades políticas, a ação construtiva de uma estratégia social, capaz de
promover o homem à condição de desfrutar as liberdades oferecidas. Tudo isso só se realiza, quando houver a
elevação do nível de vida, redução da incerteza económica para os trabalhadores, democratização das oportunidades e promoção do bem-estar para todos. Só considero útil e efetiva a reforma política e institucional, para o
Brasil, se tiver o aeompanhamento e decisão de um projeto de desenvolvimento com nítida orientação para o
social. Este é o fundamental para a democracia, com a
transformação social e a diminuição ou a eliminação da
pobreza.
Em regime de justiça e liberade, a nossa confiança no
prosseguimento desse esforço na condução serena e patriótica dos destinos do país, nesta quadra de desafios
que envolve toda a Sociedade Nacional.
É com determinação, eomprecnsivel c indispensável
apoio da classe política nacional que estamos solidários
ao trabalho que vem sendo executado pelo Presidente
José Sarney no sentido da intensificação desta jornada
de promoção democrática. cujo ciclo ainda não sc completou defin itivamente.
Estamos convencidos das responsabilidades impostas
pelo momento prcsentc, que somente poderão ser ultrapassadas pela superior liderança do Presidente José Sarney como fiador da estabilidade social e política do País
e por todos os brasileiros co-responsáveis pelos êxitos futuros da pátria comum. Este é O verdadeiro caminho da
vontade nacional, que tem no Presidente José Sarney o
estuário natural das aspirações de consolidação plena do
regime democrático e dos anseios de todos os cidadãos
que almejam crescente bem-estar social.
É na fidelidade a esses propósitos e na reafirmação dos
compromissos nu consecução dos projetos de construção

nacional que, no registro desta comunicação de Lide·
rança, esta a confiança na sociedade que queremos realizar aberta, democrútica, humana, justa e feliz.
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o Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação. como Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. JOSlt GENOlNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome da
bancada do Partido dos Trabalhadores, chamamos a
atenção para o problema criado em torno da convocação
da Assembléia Nacional Constituinte.
Cresce, nesta Casa c fora dela, o sentimento de crítica
11 Proposta de Emenda à Constituição enviada ao Congresso Nacional por S. Ex', o Sr. Presidente da República José Sarney e de repúdio à chamada Comissão dos
Notúveis.
Vários colegas, dos mais diferentes partidos, juristas,
entidades c movimentos apresentaram à Comissão Mista
encarregada de examinar a matéria inúmeras emendas e
subemendas.
É necessário, Sr. Presidente, transferir para o interior
do Congresso Nacional, palco privilegiado e decisório, a
questão do ato convocatório da Assembléia Nacional
Constituinte. Querer passar em seco o ato eonvoeatório
do Governo, querer legitimar, atavés desta Casa, a Comissào de Notáveis e um Congresso Nacional com poderes constituintes é apostar no risco e 110 impasse. É necessário abrir a discussão e o diálogo entre todas as forças
políticas, os partidos e os autores de emendas, analisando, num espectro mais amplo e num horizonte mais
aberto, as questões que dizem respeito ao ato convocatório da Constituinte.
Reafirmamos a necessidade de uma Assembléia Nacional Constituinte específica - e não nos prendemos a
datas. Reafirmamos alguns requisitos para a convocação
da Assembléia Nacional Constituinte, como proporcionalidade, revogaçâo de algumas leis e - se quisermos até suspensão da aplicação de determinadas leis. É necessário ouvir os segmentos da sociedade brasileira sobre o
processo de convocação da Constituinte. Se não tomarmos essa medida, se não trilharmos esse caminho, se votarmos em seco a proposta do Governo e legitimarmos a
Comissão de Notáveis, acredito que não haverá quorum
qualificado no Congresso Nacional para a aprovação da
matéria.
A nossa Comunicação de Liderança é exatamente
para chamar a atenção das lideranças de todos os parti.
dos politicos. no sentido de abrir um canal de discussão
para as várias propostas c buscar, quanto antes, uma forma de tratamento para o assunto, porque estamos às vésperas da aprovação, pelo Congresso Nacional, do ato
convocatório da Assembléia Nacional Constituinte.
Reafirmamos as posições do Partido dos Trabalhadores com relação à Assembléia Nacional Constituinte.
O Sr. Rubens Ardenghi - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. RUBENS ARDENGHI (PDS - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao fazer esta denúncia peço a atenção dos colegas e de V. Ex',
que. além de Presidente da Câmara dos Deputados, é
também Presidente do PMDB, partido do Governo c
que imprimiu uma política económica na qual privilegia
justamente os grandes banqueiros e as grandes empresas
nacionais e mu1tinacionais, em detrimento dos trabalhadores, especialmente dos pequenos produtores rurais.
Sr. Presidente, visitamos, há poucos dias, no interior
do Município de Palmeira das Missões, no Rio Grande
do Sul, o maior produtor de soja do País e da América
uma localidade chamada Linha Coqueiro, onde existe~
única e exclusivamente produtores minifundiários, com
três a cinco hectares de terra. Tendo indagado da população sobre a situação da sua cidade, fui informado de
que esta nào se chamava mais Linha Coqueiro e sim
Linha Crefisul, pois todas as pequenas propried~d~s
rais haviam sido dadas em pagamento por cobrança judicial do Banco Crefisul de Investimento, privilegiado
pelas altas taxas de juros e que inviabilizou a produçào
naquela área. Trata-se de fato inédito na História contemporânea do Rio Grande do Sul e do Brasil: uma linha
de moradores teve o seu nome mudado para Linha Crefisul.

ru:

Ora, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, este é um
fato lamentável, pois a Nova República, ao privilegiar os
grandes bancos nacionais, as grandes empresas nacionais
c multinacionais, em detrimento de pequenos trabalhadores rurais, faz com que o povo, já sofrido e em dificuldade, deixe suas terras e suas casas para irem engrossar
ainda mais os grandes cinturões de miséria das grandes
cidades brasileiras. Este fato mcrece de todos nós a reflexão de que é chegada a hora de mudar. A palavra de
Tancrcdo Neves, no Beira Rio, no ano passado, deve ser
honrada pelo Governo que ai está. Entretanto, as coisas
estão ocorrendo exatamente ao contrário: não há crédito
para a produção, e o Banco do Brasil sustou há poucos
dias sua linha de financiamento aos produtores rurais, a
fim de beneficiar justamente grandes bancos, como o
BRADESCO, o UNIBANCO e o ITAÚ, que hoje estão
no Governo do PMDB.
É preciso que o Governo se sensibilize com os milhões
de brasileiros, que, na desgraça e na desesperança, deixam suas terras onde gerações e gerações moraram com
seus familiares e ainda têm de trocar o nome para Crefisul, que é dos donos da Nova República, donos dos
grandes bancos nacionais e das empresas multinacionais.
O Sr. José Eudes, Líder do PSB - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. JOst EUDES (PSB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, cada vez está mais parecida
com uma árvore de Natal cheia de penduricalhos, com
parlamentares de todós os partidos interpenetrando-se
na apresentação de emenda e subemendas distorcidas
retorcidas c trucidadas, a fatidica e equivocada Emend~
José Sarney de convocação da Assembléia Nacional
Constituinte. São dezenas de emendas, sobre as quais o
Governo diz: "Não vou aceitá-Ias. Temos que votar a
proposta como está, sem mudar nada. Tem que ser
igual.·' Parece coisa do tempo do Presidente João Figueiredo, quando, fosse modificado algo, haveria sanção ou
até mesmo a retirada do projeto.
Não é possível, Sr. Presidente, que, no momento em
que tentamos consolidar a democracia no Brasil, o Presidente José Sarney continue a equivocar-se, na tentativa
de ver aprovada pelo Congresso Nacional a emenda de
convocação da Constituinte, embora ela conte com a repuls.a de inúmeros parlamentares de todos os partidos e
esteja sob a ameaça iminente de ser rejeitada.
Por isso mesmo faz-se mister que chegue pelo portavozes da Aliança Democriltica, PMDB à esquerda e
Frente Liberal à direita, esse clamor, que é o desta Casa,
de não aceitar votar a emenda do Sr. José Sarney. É necessário que ele a retire imediatamente e deixe este Congresso deliberar com liberdade, como deve ser. Caso
contrário, o povo brasileiro, cada vez mais, compreenderá que se trata de uma farsa, que nada tem de Constituinte. A int.enção, pura e simplesmente, é de conceder a este
Congresso poderes constituintes, sem que se assegure a
soberania, a independência dessa assembléia ansiosamente esperada pelo povo brasileiro.
O Sr. Celso Peçanha - Sr. Presidcntc, peço a palavra
para uma com unicação, como Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. CELSO PEÇANHA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje pela
manhã recebi noticia muito triste do Município de Cabo
Frio. na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Fui informado que o INAMPS, estaria com seus serviços de ambulatóri() c emergência paralisados por falta de pagamento. E que a Justiça havia determinado o fechamento
desses serviços prestados pelo Ministêrio da Pre '<lência
naquele Município. Sr. Presidente, atende aquele serviço
cerca de 300 mil pessoas dos Municípios de Cabo Frio,
São Pedro da Aldeia, Araruama e Saquarema. Faço apeIo ao Mio istério da Previdência e Assistência Social no
sentido de que tome medidas urgentes, para que amanhã
volte a funcionar o serviço médico naquele Município do
Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Aurélio Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma com unicação, como Líder do PC do B.
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O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o oobre Deputado.
O SR. AURJ;:LIO PERES (PC do B - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil está muito preocupado com a luta dos
trabalhadores, já que se t.rata de uma luta justa. Ê uecessário que os trabalhadores dela participem, para pôr fim
ao regime militar, para destronar os inimigos do povo
brasileiro c pôr fora os entreguistas da Nação. Agora
eles têm o direito de travar essa batalha para melhorar as
suas condições de vida. Os trabalhadores estão em plena
campanha. Registro, neste momento, a campanha dos
metalúrgicos de São Paulo, já deflagrada. Quero dizer
que a nossa preocupação está voltada para as autoridades deste País. O Governo da Nova República deve estar
sensibilizado para que as reivindicações dos trabalhadores sejam atendidas. Hoje fala-se muito no pacto social, e
o Partido Comunista do Brasil é favorável a ele. A posição do Partido Comunista é no sentido de queos trabalhadores possam assinar o pacto social hoje. O que os
trabalhadores não podem, Sr. Presidente, é abrir mão e·
fazer com que, mais uma vez, isso seja jogado nas suas
;ostas para resolver problemas que não foram criados
por eles. Defendemos o pacto, defendemos o direito de
trabalhador sentar ã mesa, negociar e entrar em acordo
com o patrão c com o Governo. Mas é necessário que algumas pontes sejam colocadas. Em primeiro lugar, o direit.o de greve não t.em negociação. Os trabalhadores
querem ter o direito de realizar greves a fim de garantir
as suas reivindicações, os seus direitos. As 40 horas semanais sem perda nos seus salários são questões de que
os tranalhadores não abrem mão. Não abrem mão também da trimestralidade, porque aqui os salários são eongelad os por 6 meses, enquanto o custo de vida, aquilo
que os trabalhadores consomem, não o é.
Portanto, Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil apóia a luta dos trabalhadores, sendo favorável a esse
pacto. porém, não abre mão dessa bandeira.
O Sr. Felix Mendonça - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PTB.
O SR., PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. FltLlX MENDONÇA (PTB - BA. Sem revisão do oradoL) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro lançou um candidato à Prefeitura de Salvador
exatamente consoant.e frustrações do eleitorado do
PMDB, que escolheu aquele q ue não era compatível com
as aspirações populares da cidade de Salvador. O nosso
candidato entra para enfrentar a campanha de candidato
dito como vitorioso. Mal esse candidato se lança, com o
apoio de toda a população, de todas us classes, sobretudo dos bairros. avolumam-se contra ele todas as formas
de impedimento. Agora mesmo levaram para lá, para
apoiar essa candidatura em praça pública, a figura do
Ministro Affonso Camargo, exatamente a menos indicada, por ser ele um senador "biônico". Menos indicada
ainda porque discriminou a cidade de Salvador durante
toda a sua gestão. Mais ainda, porque ocorreria o risco
de ser interpelado em plena praça públiea acerca do danoso contrato que assinou com o Banco Mundial, em
que entrega a direção da Rede Ferroviária Federal ãquele banco, c mais, em que extingue todas as ferrovias do
Nordeste. O nosso candidato, por intermédio do Partido
Trabalhista Brasileiro, protesta contra a presença indevidado Ministro Affonso Camargo nos comicios do PTB.
O Sr. José Carlos Vasconcelos - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação, como Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) palavra o nobre Deputado.

Tem a

O SR. .Joslt CARLOS VASCONCELOS (PMDBPE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, realizar-se-á sessão extraordinária da SUDENE para apreciação, pelo seu
Conselho Deliberativo, do plano diretor de desenvolvimento da região. Sr. Presidente, esse plano é uma grande
conquista do Governo José Sarney. O Nordeste, desde
que os governos autoritários c'{meçaram a implantá-los
de maneira arbitrária, defende, at.ravés de todos os segmentos sociais, a elaboração de um plano de desenvolvi-
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mento com a participação da sociedade nordestina. O
Superintendente da SUDENE, Dr. José Reinaldo, após
a elaboração do documento preliminar, já promoveu
~inco encontros com diversas lideranças de trabalhadores e de empresários a fim de discutir o plano de desenvolvimento do Nordeste. Após a sua elaboração, será levada à discussão na próxima reunião do dia 4 de outubro. Dr. José Reinaldo, através do Ministro do Interior, deverá remeter ao Congresso Nacional o plano de
desenvolvimento econômico, para que aqui possa receber, após ampla discussão, as emendas que julguem necessárias à sociedade brasileira. Esta conqui~ta é fundamentaI para que os recursos aplicados na região não beneficiem as estruturas dominantes, mas que promovam
reformas e assegurem ganhos substanciais ã coletividade,
a todo o povo do Nordeste.
Sr. Presidente, registro, portanto, com muita alegria, a
ação do Presidente José Sarney, a do Ministro, do Interior, Dr. Ronaldo Costa Couto, e a do Superintendente
da SUDENE a respeito da mobilização da região, no
sentido de aprovar a condução dos seus destinos.
Em segundo lugar, quero, de maneira mais clara, repudiar as declaraçães prestadas à imprensa pelo Deputado Gastone Righi, que acusou a Diretoria da COSIPA
de promover descontos nas folhas de pagamento dos
seus fu ncionários, através da venda de bônus para financiar a campanha do PMDB na cidade de São Paulo.
O Deputado Del Bosco Amaral nos traz, agora, telex
da presidência da COSIPA desmentindo de maneira clara as acusações feitas pelo Deputado Gastone Righi. Parece que as forças reacionárias do Pais, que sentem sau~
dades do autoritarismo, estão todas empenhadas na
eleição do Sr. Jânio Quadros em São Paulo. E, adotando
comportamento próprio dessas forças, estão usando da
calúnia, da mentira, da mistificação, tentando dessa forma se contrapor ã candidatura vitoriosa de Fernando
Henrique Cardoso.
É im portante, nessas comunicações de Lideranças,
que os problemas sejam colocados, porque em São Paulo, por exemplo, não se disputa somente a escolha de um
administrador para a cidade, mas ali se verifica parte
muito importante do processo de consolidação da democracia brasileira.
Todos temos a clara consciência de que a vitória de
Fernando Henrique Cardoso, conseqUentemente do
PM DB significa um passo fundamental- repito - para
a consolidação da democracia em nosso País.
O SR. ÁLVARO VALLE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra O nobre Deputado.
O SR. ÁLVARO VALLE (PL- RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, entreguei à Mesa, há vários
dias, requerimento assinado por 173 Srs. Deputados de
urgência para a votação do projeto que estabelece dois
turnos nas eleições municipais deste ano.
Ora, parece-me que talvez não haja proposição mais
urgente a ser por nós apreciada. As eleições serão realizadas a 15 de novembro, portanto, há tempo suficiente
para que a aprovemos, se a maioria desta Casa assim o
desejar. O projeto está pronto para ser votado. Há um
requerimento de urgência - repito - assinado por 173
Srs. Deputados. Posteriormente, fui informado de que
há vários requerimentos de urgência na Mesa. Após ter
pedido insistentemente, à Liderança do PMDB que apresentasse requerimento de preferência para a votação da
urgência, não tendo tido êxito na minha solicitação,
assinei-o, como Líder do Partido Liberal.
Sr. Presidente, V. Ex' tem, então, em suas mãos, um
requerimento de urgência, assinado por 173 Srs. Deputados, e um requerimento de preferência para votação desta urgência - e a matéria, efetivamente, é urgente. É importante que esta Casa se pronuncie, em tempo hábil,
sobre se teremos, ou não, dois turnos nas eleições de 15
de novembro. Apelo para V. Ex' nesse sentido. Estamos
às vêsperas, não de uma eleição, mas de uma grande farsa, no dia 15 de novembro, porque poderemos ter Prefeitos eleitos em 20 ou 30% dos votos do colégio eleitoral de
cada Município. Não se faz eleições, Sr. Presidente, para
se saber a vontade da minoria, e, sim, para se avaliar o
que quer a maioria. Esta é~ma oportunidade que tem
esta Casa de, junto à opinião pública, demonstrar a sua
capacidade de ação, a sua operosidade.
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Concluindo, Sr. Presidentê, apelo a V. Ex' e à Liderança do PMDB no sentido de que não façam do nosso
projeto - que é sério e pretende efetivamente resgatar a
nossa democracia, nestas eleições de 15 de novembroinstrumento para solução de problemas internos do partido.
Não estou conseguindo, Sr. Presidente - digo-o desta
tribuna - a colaboração regimental que deveria ter do
Líder do PMDB, que publicamente afiança ao País a posição de seu partido favorável ao~'dois turnos. Reitero
apelo para V. Ex', como Presidente da Casa, e para a Liderança do PMDB, no sentido de transformarem suas
palavras em ação: ao invés de apenas manifestar-se favortIVel aos dois turnos, que aja regimentalmente em
fu nção disso.
Solicito, da mesma forma, que V. Ex' nos informe
quando os nossos requerimentos, de urgência e de preferência serão votados.
l

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Informo ao nobre Deputado que, embora o projeto seja realmente de importância capital, há embaraços regimentais
devidos a urgências neutras, que, regimentalmente e por
entendimento da Lideranças, têm de ser esgotadas. Em
todo caso, a Mesa está à disposição de V. Ex' para os
procedimentos necessários, a fim de que a Casa possa,
havendo condições, manifestar-se sobre tão importante
matéria.
O SR. ÁLVARO VALLE - Perguntaria a V. Ex' se
essas urgências neutras que estão impedindo a tramitação do projeto dos dois turnos foram assinadas também pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - As urgências neutras também foram subscritas pelo PMDB.
O SR. ÁLVARO VALLE -

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Vai-se
passar à votação da matéria que está sobre a Mesa e a
constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a Mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:
PROJETO DE LEI N9 3.122-B, de 1980
Extingue a censura prévia para o livro, teatro e cinema e dá outras providêocias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os textos de peças teatrais e obras ci nem atográficas serão submetidas, previamente à sua apresentação, ao Ministério da Justiça, que, no prazo de 30
(trinta) dias, expedirá certificado de classificação, nos
termos desta lei.
Parágrafo único. O Ministério da Justiça instituirá o
Conselho Superior de Classificação, com poder de expedir os certificados de classificação a que se refere este artigo.
Art. 2' A classificação será feita por faixas etárias,
podendo a autoridade fazer recomendações que julgue
oportunas, para esclarecimento do espectador.
§ 19 Os responsáveis por teatros e salas de exibição
serão responsabilizados, se constatada a presença de menores desacompanhados de seus pais ou responsáveis,
em espetáculos não recomendados para sua idade.
§ 2' As penalidades decorrentes da ausência de fiscalização prevista no parágrafo anterior poderão variar de
multa de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) a Cr$ 100.000
(cem mil cruzeiros), reajustáveis de acordo com as variações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, até a suspensão temporária do funcionamento da sala, à cassação de sua licença para funcionamento, ou à proibição da continuação da representação
do espetáculo teatral.
Ar!. 39 A classificação levará em conta exclusivamente aspectos éticos e a influência da obra na formação
moral do espectador, considerando não só os valores
morais permanentes, mas os usos e costumes da comunidade que a consumirá.
Art. 4' Da decisão do órgão do Ministério da Justiça, a que se refere o art. I' desta lei, caberá recurso ao
Conselho Comunitário de Censura.
§ ,. O Conselho Superior de Classificação julgará os
recursos que lhe forem interpostos no prazo de 60 (sessenta) dias. findos os quais, se não houver decisão, o re-
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curso será julgado definitivamente pel" Ministério da
Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2' Se não houver decisão de recurso nos prazos
previstos pelo parágrafo anterior, a obra será considerada boa para apresentação.
Art. 5' O Conselho Superior de Classificação, subordinado diretamente ao Ministério da Justiça,
compõe-se de um representante e suplente:
I - do Ministério da Justiça;
11 - do Ministério das Comunicações;
1II - do Ministério das Relações Exteriores;
IV - do Conselho Federal de Cultura;
V - do Conselho Federal de Educação;
Vl- do Serviço Nacional de Teatro;
VII - do Conselho Nacional de Cinem~;
VIlI - da Associação Brasileira de Imprensa;
IX - dos autores teatrais, indicados por entidades de
classe;
.
X - dos autores de filmes, indicados por entidade de
classe;
XI - dos exibidores de filmes, indicados por entidade
de classe;
XII - dos produtores cinematográficos, indicados
por entidade de classe;
Xlii - dos artistas e técnicos em espetítculos de diversào, indicados por entidade de classe;
XIV - dos autores de radiodifusão, indicados por entidade de classe;
XV - dos autores de letra ou de música, indicados
por entidade de classe;
XVI- do Conselho Nacional de Cineclube;
XVII- do credo religioso professado pela maioria do
povo, de acordo com o último recenseamento, indicado
por autoridade religiosa;
XVIlI- dos educadores, indicados por entidade de
classe.
Art. 69 Os textos de programas de televisão gravados e os roteiros de programas ao vivo, exceto noticiários. serão submetidos à apreciação de uma Comissão
de três Têcnieos de Censura. designada pelo Ministério
da Justiça.
Ar!. 79 Da decisão da Comissão mencionada no artigo anterior caberá recurso aos Conselhos Comunitários de Censura, compostos de representantes e suplentes, designados pelo Ministério da Justiça, ou por sua delegação:
I - do Ministério da Justiça;
II - da emissora;
III - de autoridade religiosa, nos termos do inciso
XVII do art. 59 desta lei;
IV - de Associações de Pais e Mestres;
V - de autores, indicados por elltidade de classe;
VI - de artistas e têenicos em espetáculos de diversões, indicados por entidade de classe;
VII - do magistério, indicados por entidade de classe.
§ l' Se a decisão do Conselho Comunitário de Censura alterar decisão anterior da Comissão mencionada
no art. 6' desta lei e tiver sido tomada por menos de 6
(seis) votos favoráveis, dependerá de homologação do
Ministério da Justiça.
§ 2' Aplicam-se aos Conselhos Comunitários os prazos previstos no art. 49 desta lei.
Art. 89 Não será liberada a exibição de obra ou espetáculo sem comprovação de ajuste quanto ao valor e à
forma de pagamento dos direitos autorais e conexos.
§ 19 No ajuste, os titulares de direitos autorais e conexos poderão ser representados pelas associações autorizadas a funcionar.pelo Conselho Nacional de Direito
Autoral.
§ 29 A apresentação de certificado não dispensa a da
prova de autorização do autor ou de associação de titulares de direitos autorais e conexos a que estiver filiado.
Art. 9' Os dispositivos desta lei referem-se apenas à
censura e à classificação prêvias, não eximindo eventuais
responsáveis de penalidades, decorrentes do desrespeito
a dispositivos da legislação não revogada.
Ar!. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. I J. Esta lei revoga a Lei n' 5.536, de 21 de novembro de 1968 e demais disposições em contrário.
Comissão de Redação, 30de setembro de 1985. -:- Flávio Marcílio, Presidente - José Carlos Vasconcelos, Relator - Marío Hato - Freítas Nobre - Rita FurtadoDUson Fanchin.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
o

SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
PROJETO DE LEI N' 4.118-C, DE 1980
Determina o afastamento da autoridade responsável por violação dos direitos humanos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. '9 Constitui crime o ato do servidor público, do
Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, que implique lesão ou cerceamento dos direitos
da pessoa humana, definidos no Capítulo IV do Título fI
da Emenda Constitucional n' I, de 17 de outubro de
1%9 - dos Direitos e Garantias Individuais - ena Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, da
Organização das Nações Unidas _ ONU.
Pena: reclusão de I (um) a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Comprovada a existéncia do crime
e havendo suficientes indícios de autoria, será, desde o
recebimento da denúncia, afastado o servidor do seu cargo ou função.
Ar!. 29 As representações do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, de outras entidades
públicas, legalmente reconhecidas, incluídos os partidos
políticos, bem como as queixas de qualquer prejudicado,
serão consideradas suficientes à instauração de competente inquérito de investigação das violações previstas no
artigo anterior.
Art. 3' As representações e queixas serão apresentadas, por eserito, ao Juiz competente que, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, requisitará, da autoridade hierarquicamente superior ao acusado, informações sobre a
ocorréncia, que deverão ser prest,adas no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhadas das provas que houver.
Parágrafo único. A peça, contendo as informações e
as provas reunidas, será pelo Juiz encaminhada ao representante do Ministério Público para prosseguir na investigação ou, sc for o caso, oferecer denúncia, iniciando a
ação penal, quc seguirá o rito sumário.
Ar!. 4' Responderá por crime de responsabilidade a
autoridade que, por dolo ou culpa, deixar de dar cumprimento a esta lei.
Art. 5' O Poder Executivo, através do Ministério da
Justiça, regulamentará o disposto nesta lei, no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 69 Esta lei e'ntra em vigor na data de sua publicação.
. Art. 79
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Ar!. 2? A jornada de trabalho do advogado terá o limite máximo de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte)
horas semanais.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a mesa e vou submetcr a votos a seguinte rcdação
final:

ParágraFo único. A jornada de trabalho do advogado comprcenderá o tempo despendido na prática de atos
privativos do advogado, de acordo com a lei, ou necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da relação de emprego,.mesmo se executados fora do local de
trabalho.

PROJETO DE LEI N' 4.%I-C, DE 1985
Fixa os valores de retribuição do Grupo-Arquivo,
do Serviço Civil do Poder Executivo, e dá outras providências.
O Co ngresso Nacional decreta:

Art. J9 O cstagiário. inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, prestará o estágio necessário à habilitação
profissional, sujeito à jornada máxima de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.

Art. l' Ars níveis de classificação de empregos integrantes do Grupo-Arquivo, código LT-AR-2300, criado
COlh Fundamento no art. 49 da Lei n9 5.645, de !O de dezembro de 1970, correspondem as referências de salário
estabelecidas no Anexo desta lei.
Art. 2' A primeira composição das categorias funcionais do Grupo-Arquivo será cfetivada mediante reclassificação dos atuais ocupantes de cargos ou empregos pcrmancntes da atual sistemática do Plano de Classificação de Cargos com atividadcs que se identifiqucm
com as categorias funcionais" q uc se rcferc cste artigo e
de acordo com o seguin te critério:
I - na de Arquivista, os cargos ou empregos cujos
ocupantes possuam diploma de Arquivologista ou habilitação legal equivalente;
li - na de Técnico de Arquivo, os cargos ou empregos cujos ocupantes possuam diploma de Técnico de Arquivo ou habilitação lcgal equivalente.
Parágrafo único. Os servid ores dc que trata este artigo deverão manifestar, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data dc vigência desta lei, o desejo de serem reclassificados nas novas categorias, sem aI·
teração do respectivo regime jurídico.

Art. 4? O estagiário perceberá como bolsa mínima a
importância correspondente ao maior dos seguintes va~
lares:
a) 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no País;
b) 1/3 (um terço) do menor salário pago a advogado a
serviço do mesmo empregador.
Ar!. 59 Os honorários de advogado, previstos no
ar!. 20 da Lei n9 5.869, de I I dejaneiro de 1973 - Código de Processo Civil, aproveitarão exclusivamente ao advogado ou advogados - , sendo nula qualquer convenção que vise a destinar tal verba ao cmpregador.
§ I' Os advogados ligados por vínculo cmpregatício
a um mesmo empregador estabelecerão as rcgras de distribuição da verba de honorários entre todos eles.
§ 29 Fica revogado o ar!. 16 da Lei n' 5.584. de 26 dc
junho de 1970.

Art. 6' Na relação de emprego do advogado, o elemento subordinação não pode comprometer, em hipótese alguma, a independência têcnica do profissional a
quem cabe, com total liberdade, a orientação técnica a
ser dada a cada caso e a responsahilidade pelos atos praticados.

Ar!. 3' Na reclassificação de que trata o artigo precedente, o servidor será posicionado na referência de
vencimento ou salário igual ao percebido no cargo Ol
emprego que ocupava à data da vigéncia do ato queo reclassificar, nào fazendo jus à diferença de vencimento ou
salário com efeito retroativo.

Art. 7' O disposto ncsta lei aplica.se aos advogados
que estão sujcitos a regime de relação de emprego com
pessoa física ou pessoa jurídica de' direito privado ou
público c aos que prestam scrviços para entidades sindicais e escritórios de advocacia.

t\ rl. 8'
cação.
Art. 9'

t\rl. 4' O ingresso na. categorias funcionais do
Grupo-Arquivo far-se-á na referéncia inicial da c1assc A,
mediante concurso público de provas e Formação especializada, exigindo-se, no ato da inscrição, para a Categoria Funcional de Arquivista, diploma de Arquivologia
devidamente registrado ou habilitação legal equivalente,
e, para a Categoria Fun'cional de Técnico de Arquivo,
certiticado de conclusào do Curso Técnico de Arquivo
ou habilitação legal equivalente.

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Comissão de Redação, 30 de setembro de 1985. - FIá·
vio Marcílio, Presidente - José Carlos Vasconcelos, Relator - Freitas Nobre - Mário Hato - Rita Furtado,

Art. 5. As despesas decorrentes desta lei scrão atendidas à conta dos recursos orçamentários da União e das
autarquias federais.
Ar!. 69 Esta lei, inclusive quanto a seus efeitos financeiros, entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposiçôes em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Comissão de Redação, 30 de setembro de 1985. - Fiá·
vio Marcílio, Presidente - José Carlos Vasconcelos, Relator - Mário Hato - Freitas Nobre - Rita Furlado.

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

Revogam-se as disposições em contrário.

Comissão de Redação, lo de outubro de 1985. - FIá·
vio Marcílio, Presidente - José Carlos Vasconcelos, Relator - Mário Hato - Freitas Nobre - DUson Fanchin
- Rita Furtado.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que a aprovam queiram permunecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Scnado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
PROJETO DE LEI N9 183-A, DE 1983
Dispõc sobre o salário mínimo profissional do advogado e dá outras providências.
O Congresso Nacional decrcta:
Art. I' O salário minimo profissional do advogado
será o valor corrcspondente a 6 (seis) vezes o salário
mini mo vigente no País.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que (~ aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguintc rcdação
final:
EMENDA
Da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei n'
5.802-B, de 1985, do Senadq Federal, que "dispÕE
sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico e dá outras providências".
Dê-se aos arts. 19 e 29 do projeto a seguinte redação:
"Arl. 19

~). ~~~'~~~t'a'd~r~~'ci~ ii~~~~;~t~'r~'pl~'n';, 'c;;~~I~ida até a data da publicação desta lei, em Ciências
Domésticas, Economia Domêstica ou Educação Familiar, e obtida em curso superior devidamente reconhecido, cujo eurriculo ofereça formação profissional adeq uada, a critério do órgão de fiscalização
e registro;

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

A~;" 2;' .~. da competência do Economista Doméstico, sem prejuízo de outros profissionais legalmente habilitados:
Comissão de Redação, 30 de setembro de 1985. - Flávio Marcílio, Presidente - .José Carlos Vasconcelos, Relator - Mário Hato - Freitas Nobre - Rit~ Furtado.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhorcs que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

o

SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:
PRO.JETO DE LEI N9 5.192-B, de 1985
Dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes
de nível superior e dá outras prnvidências.
O Co ngresso Nacional decreta:
Art. 19 A União Nacional dos Estudantes-UNE,
criada em 1937, é entidade representativa do conjunto
dos estudantes das Instituições de Ensino Superior existentes no País.
Arl. 29 As Uniões Estaduais dos Estudantes UEEs - são entidades representativas do conjunto dos
estudantes de cada Estado, do Distrito Federal ou de
Território onde haja mais uma instituição de ensino superior.
Ar!. 39 Os Diretórios Centrais dos Estudantes DCEs - são entidades representativas do conjunto dos
estudantes de cada instituição de ensino superior.
Art. 4' Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito à organização de Centros
Académicos - CAs - ou Diretórios Acadêmicos DAs - como suas entidades representativas.
Art. 5' A organização o funcionamento e as atividades das entidades a que se refere esta lei serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em assembléia geral
no casa do CAs ou DAs e através de congressos nas demais entidades.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei n" 4.464, de 9 de novem bro de 1964, e na Lei n9 6.680, de 16 de agosto de
1979.
Comissão de Redação, 26 de setembro de 1985. Djalma Dessa, Presidente ""'7 Freitas Nobre, Relator Prisco Viana - Mario Hato - Rita Furtado.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão (Pausa.)
Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
PRO.JETO DE JJEJ N 6.056-B, de 1985
Autoriza o Poder Exerotívo a abrir, ao Minístério
da Saúde, crédito suplementar até o limite de Crs
2,411.700.000 (dois bilbõcs, quatrocentos e onze milhões e setecentos mil cruzeiros), para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
ao Ministério da Saúde, crédito suplementar até o limite
de Cr$ 2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos e onze
milhões e seteccntos mil cruzeiros), para atender ao seguinte programa de trabalho:
Art. 29 Os recursos nccessários à execução desta lei
decorrerão do produto dc operação de crédito externa,
contratado pelo Governo brasileiro com o Banco Internacional para Recontrução e Desenvolvimento B/RD.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. A9 Revogam-se as disposições em contrário.
Comisão de Redação, 26 de setembro de 1985. - Flávío Marcmo - Presidente - José Carlos Vasconcelos,
Relator - Mário Hato, Freitas Nobre - Rita Furtadn.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Nos
termos do artigo 86, § 39, do Regimento Interno, convoco a Câmara dos Deputados para uma Sessão Extraordinária Matutina, amanhã, às 9 horas, destinada a trabalho das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
n' 6.302-B, de 1985, que altera os efeitos da Lei n9
7.332, de 19 de julho de 1985, que "estabelece normas para a realizaçãode eleições cm 1985, dispõe
sobrc o alistamcnto eleitoral e O voto do analfabeto
e dá outras providências"; tendo pareceres dos Relatores designados pela Mesa em substituição às Comissões: de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa c, no mérito, pela aprovação; e, de Com unicação pela aprovação com emenda. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Comunicação
às emendas em Plenário. (Do Sr. Osmar Leitão.)Relatores: Srs. Gastone Righi e Francisco Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Raimundo Leite para proferir parecer às emendas de plenário ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, na qualidade de relator designado pela mesa.
Relatório
Indo a plenário, o Projeto de Lei n9 6.302-A/85 rece·
beu seis emendas, a saber:
- a de n' I dá nova redação ao art. I' para estender o
acesso aos horários de propaganda gratuita aos partidos
que tenham representação nas Assembléias Legislativas
e nas Câmaras de Vereadores de Municípios onde hl\ia
eleições;
- a de n9 2, alterando o art. 21 da Lei Orgánica dos
Partidos Políticos para reduzir, de seis meses para oito
dias, o prazo para publicação de alterações nos Estatutos
OU Programas das agremiações partidárias;
- a de n" 3, alterando o art. 47 da mesma Lei Orgânica para reduzir prazo de registro de candidatos ao Diretório Nacional e número de apoiamento para esse registro;
- a de n 9 4, acrescentando artigo ao projeto para disciplinar a forma de escolha de novo candidato nos casos
de inelegibilidade, renúncia ou falecimento:
- a de n 9 5, revogando o parágrafo único do art. 12 da
Lei n9 6.091, de 1974, que permite a divulgação, pela imprensa, apenas docurriculum vitae do candidato;
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- a de n9 6, que manda acrescentar § 39 ao art. 250 do
Código Eleitoral para que nas eleições municipais a Comissào organizadora da propaganda seja designada pelo
candidato registrado ou pelo Diretório Municipal.
É o relatório.
Voto do Relator
Quanto às preliminares de admissibilidade, nada a
opor eis que todas as emendas de plenário contemplam
matéria dc competência legislativa da União (art. 8',
item XVII, alínea b) e da atribuição do Congresso Nacional (art. 43, caput) estando obedecidos os mandamentos constitucionais.
Relativamente ao mérito, entendo que as proposições
de plenário não dcvem merecer o nosso apoio a de n9 I
viria tumultuar, evidentemente, a propaganda eleitoral e
a distribuição dos horários gratuitos enquanto todas as
demais tratam de matéria evidentemente estranha ao
projeto.
Permito-me salientar, ainda, que estamos correndo o
risco de legislar esterilmente. Não existe no Projeto de
Lei n9 6.302/85 a cláusula de vigéncia imediata. Assim, a
teor do art. (9 da Lei de Introdução ao Código Civil, o
projetado texto legal vigoraria apenas a partir do 45' dia
posterior á publicação, ou seja, provavelmente depois
das eleições...
Diante do acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição das emendas de plenário ao Projeto de Lei n9 6.

302/85.
Sala das Sessões, I de outubro de 1985. Leite, Relator.

Raímnndo

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Amaral para
proferir parecer às emendas de plenário ao projeto, em
substituição à Comissão de Com unicação, na qualidade
de rei ator, designado pela Mesa.
Relatório
No relatório anterior, quando emiti voto favorável ao
projeto, tive oportunidade de apresentar emenda ao artigo 19, para lhe dar a seguinte redação:
"Arl. 19 Somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional terào acesso
aos programas previstos no art. /O da Lei n9 7.332,
de [o de julho de 1985, assegurando-se aos demais o
registro do nome de seus candidatos e os cargos que
postulam."
Ocorreu, porém, que, em plenário foram apresentadas
mais seis emendas, razão pela qual voltou o projeto à
Comissão, para emissão de parecer sobre elas.
&: o que se passa a fazer.
Emenda n9 1
Foi apresentada pelo nobre Deputado Prisco Viana e
praticamente coincide com a que cu já havia proposto.
Não há, portanto, porque rejeitá-Ia.
Valho-me, assim, do disposto no art. 133, § 69, do Regimento Interno, para, aprovando a emenda, fundi-Ia
com a anterior, em subemenda, que ficará assim redigida:
"Dê-se O art. 19 a seg uintc redação:
Art, 19 Somente os Partidos com representação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores de Municípios em que participarem de eleiçào em 15 de novembro de 1985 terão acesso aos horários de propaganda gratuita, previstos no artigo /O da Lei n'
7.332, de 19 de julho de 1985, assegurando-se aos demais o registro do nome de seus candidatos e os cargos que postulam."
Emenda n9 2
Esta emenda, subscrita pelo Deputado Prisco Viana,
tem a scguinte redação:
"Dê-se ao art. 21 da Lei n 9 5.682, de 21 dejulho
de 1971, a seguinte redação:
Art. 21. Nenhuma proposta de alteração estatutária ou programática será submetida à votação
sem prévia publicação, na íntegra, no Diário Oficial
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da União, pelo menos 8 (oito) dias antes da data da
Convenção Nacional".
Achamos que a proposição tem mérito inegável, eis
que proporciona aos convencionais o conhecimento antecipado dos propósitos modificadores dos estatutos ou
do programa partidário, assuntos esse da maior importáncia e que, por isso mesmo. devem ser do conhecimento a ntecipado de todos os convencionais, 'I ue irão deliberar a respeito.
Por isso, o parecer é pela aprovação da emenda.
Emenda n' 3
Também foi apresentada pelo Deputado Prisco Viana
e tem a seguinte redação:
"Dê-se ao art. 47 da Lei n' 5.682, de 21 dejulho
de 1971, a seguinte redação:
Art. 47 - O registro de candidatos e suplentes
ao Diretório Nacional será requerido, por escrito, à
Comissão Executiva Nacional até 5 (cinco) dias antes da Convenção, por um grupo mínimo de 10 (dez)
convencionais para cada chapa."
Explica o ilustre autor que a sua emenda visa apenas
reduzir os prazos estabelecidos pelo art. 47 da Lei n'
5.682.
Não vemos qualquer inconveniente, em que se reduzam de oito para cinco o prazo para registro de suplentes
aos cargos do Diretório Nacional, nem tão pouco na redução para dez do número mínimo de convencionais
subscritores dos pedidos de registro de chapas.
Por isso, opinamos favoravelmente à aprovação da
emenda.
Emenda n' 4
Esta emenda, também do Deputado Prisco Viana, dá
às Comissões Executivas incumbidas de organizar e dirigir as convenções municipais, o direito de escolher substitutos, em casos de inelegibilidade, renúncia ou falecimento de candidato.
A emenda amplia esta possibilidade nas hipóteses de
"indícios veementes de manipulação ou fraude", que
tornem nulas as deliberações da convenção.
Como se vé. o objetivo do autor é duplo: Preencher
possíveis vagas, em caso de inelegibilidade, renúncia ou
morte, e eliminar a fraude.
Também não vemos porque recusar apoio li proposta,
dada a evidência de sua utilidade. Por isso, O parecer é
favorável.
Emenda n' 5
Esta emenda visa revogar o parágrafo único do art. 12,
da Lei n' 6.091, de 15 de agosto de 1974.
Ao justificar sua iniciativa, ainda o Deputado Prisco
Viana informa que o dispositivo que pretende revogar
permite, apenas, a divulgação paga, pela imprensa escrita, do curriculmn vitae do candidato e do número do seu
registro na Justiça Elcitoral, bem como do Partido a que
pertence. E acrescenta o autor: "Com o restabelecimento
das liberdades democráticas, entendemos que tal dispositivo deve ser urgentemente extirpado da legislação
político-eleitoral".
Nosso parecer é favorável à aprovação da emenda, em
virtude do mesmo do que acabamos de transcrever.
Emenda n' 6
Esta proposição, de autoria do nobre Deputado Oswaldo Lima Filho pretende incluir um § 3. no art. 250 do
Código Eleitoral, que dispõe sobre a propaganda eleitoral.
Convem lembrar que a Lei n' 7.332, de I' de julho de
1985, no seu art. 21, suspendeu a aplicação do art. 250 do
Código Eleitoral, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-lei n' 1.538, de 14 de abril de 1977.
Por outro lado, o dispositivo que seria modificado seria o § I' do citado art. 250 que, ele, sim, dá poderes ao
Diretório Regional para designar, no Estado e nos Municípios, comissão de três membros para dirigir e supervisionar a progapanda eleitoral nos limites das respectivas jurisdições. Essa tarefa se torna 'I uase inexequível em
Estados com centenas de municípios.
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Assim, para se acolher a emenda proposta, ter-se-ia
que se dar nova redação ao citado § I', que é o que fazemos, formulando a seguinte subemenda:
"Dê-se ao § I' do art. 250 do Código Eleitoral a
segui nte redaçiio:
··· .
Art. 250
§ 1. O Diretório Regional de cada partido designará, no Estado, comissão de trés membros para
dirigir e supervisionar a progapanda eleitoral. Nos
municípios, essa comissão será designada pelo candidato registrado pelo Partido, ou pelo Diretório
Mu nicipal respectivo,"
Plenário da Câmara dos Deputados, I' de setembro de
1985. - Francisco Amaral, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tendo
sido oferecido submendas às Emendas n' I e 6 de Plenúrio, pelo Relator designado pela Mesa em substituição
à Comisão de Comunicação, a matéria sai da Ordem do
Dia para Pu blícaçao.
O Sr•.José Genoíno pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESJDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. JOslt GENOfNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' precisasse
a data exata da votação deste projeto, porque ele está virando lima verdadeira colcha de retalhos, onde entra tudo. Estou sabendo que hoje entrou o famoso "emcndão"
do Deputado Prisco Viana. Na verdade, o projeto virou
um cabide onde está pendurados tudo. É necessário que
se marque a data exata paraa sua votação, a fim de que a
Casa não cometa o grande equivoco de deixar passar o
prazo.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Gumarães) - A Mesa
acolhe a solicitação de V. Ex' e informa que, por força
do Regimento, o projeto retorna amanhã para votação,
quando haverá oportunidade para o respectivo encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)

vas, realizado nos termos deste artigo, ao qual poderão concorrer cívis e oficiais do Exército, da ativa,
estes na forma que dispuser o regulamento desta
lei."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer eomo estão. (Pausa.)
Aprovado
Vai a Redação Final.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Há
sobra a mcsa e vou submeter a votos a seguinte radação
final:
PROJETO DE LEI N' 4.065-C, DE 1984
Altera dispositivo da Lei n' 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe sobre o Magistério do
Exército.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ocaputdoart.I6daLein'5.701,de9desetembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. O cargo de professor permanente é
provido mediante concurso público de títulos e provas, realizado nos termos deste artigo, ao qual podem concorrer civis e oficiais do Exército, da ativa,
estes na forma que dispuser o regulamento desta
lei."
ArI. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Redação, I' de outubro de 1985. - Flávio Marcílio, Presidente - José Carlos Vasconcelos, Relator - Mário Hato - Freitas Nobre - Rita Furtado.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)

Discussão única do Projeto de Lei n' 4.065-B, de
1984, que altera dispositivo da Lei n' 5.701, de 9 de
setembro de 1971, que dispõe sobre o Magistério do
Exército; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Segurança Nacional, pela aprovação; e, do Relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Ed ucação e Cultura, pela aprovação, eom emenda.
(Do Poder Executivo.) - Relatores: Srs. Júlio Martins, Ruy Lino e Oscar Alves,
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Niio
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Via-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - O Relator designado pela Mesa ou substituição a Comissão
de Educação e Cultura; ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte
EMENDA
Substitua-se a expressão verbal "poderão concorrer"
por "podem concorrer" constante da parte final do art.
16 da Lei n' 5.701, de 1971, na redação que lhe é dada
pelo Projeto em epígrafe.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESJDENTE (Ulysses Guimarães) submeter a votos o
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PROJETO n' 4.065-8 DE 1984.
O Congresso Nacional dect,cta:
Art. lº Ocaputdoart.I6daLein'5.70I,de9desetembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. O cargo de professor permanente é
provido mediante concurso público de títulos e pro-

Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n' 356, de 1985, que autoriza o Senhor Deputado Haroldo Sanford a participar de missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur
Lomanto.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Vou
submeter a votos o
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 356 DE 1985
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Haroldo Sanford
autorizado a participar de missão cultural no P'anamá, a
partir de 24 de agosto de 1985, sem ônuns para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento como
de comparecimento efetivo.
Art. 2. Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado
Vai à Promulgação.
O SR. PRESJDENTE (Ulysses Guimarães)
Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n' 357, de 1985, que autoriza o Senhor Deputado Oscar Corrêa Júnior a participar de missão
cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr.
Leur Lomanto.
O SR, PRESIDENTE Ulysses Guimarães) submeter a votos o

Vou

PROJETO DE RESUWÇÃO N' 357 DE 1985
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Osear Corrêa Júnior autorizado a partieipar de missão cultural nos Estados Unidos da América do Norte, Canadá e México,
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sem ón us para a Câmara dos Deputados, a partir de 6 de
setembro de 1985, considerando-se esse afastamento
como de comparecimento efetivo.
Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.

nhores que o aprovam queiram permanecer como estão.

(Pausa.)
Aprovado
Vai it Promulgação.

(Pausa.)
Aprovado
Vai à Prom ulgação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) sobre a mesa c vou submeter a votos o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Se-

o SR.

Votação em discussão única, do Projeto de Resolução n' 358, de 1985, que autoriza o Senhor Deputado Alberto Goldman a participar de missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur Lomanto.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) submeter a votos o

Vou

PROJETO DE RESOLUÇÃO N0 358 DE 1985
A Câmara dos Deputados resolve:
Ar!. I' Fica o Sr. Deputado Alberto Goldman autorizado a participar de missão cultural na Itália, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, a partir de 12 de setembro de 1985, considerando-se esse afastamento como
de comparecimento efetivo.
Ar!. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado
Vai à Promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução nO 362, de 1985, que autoriza o Senhor Deputado José Lourenço a participar de missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur Lomanto.
O SR, PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) submeter a votos o

Vou

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 362 DE 1985
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fico o Senhor Deputado José Lourenço autorizado a participar de missão cultural na República
Federal da Alemanha, sem ônus para a Câmara dos Deputados, a partir de 31 de agosto de 1985, considerandose esse afastamento como de comparecimento efetivo.
Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado
Vai à Promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução nO 363, de 1985, que autoriza os Senhores
Deputados Francisco Benjamim, João Hermann
Neto, Israel Dias-Novaes, José Carlos Fonseca, Salvador Julianelli e Pedro Colin a participarem de
missão cultural no exterior. (Da Mesa.) - Relator:
Sr. Leur Lomanto.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) submeter a votos o
'

Vou

PROJETO DE RESOLUÇÃO N0 363 DE 1985
A Câmara dos Deputados resolve:
Ar!. I' Ficam os Senhores Deputados Francisco
Benjamim, João Hermann Neto, Israel Dias-Novaes, José Carlos Fonseca, Salvador Julianelli e Pedro Colin, autorizados a participarem de missões culturais na Itália,
Iuguslávia, Romênia, Hungria e Tchecoslováquia, sem
ôn us para a Câmara dos Deputados, a partir de 27 de setembro de 1985, considerando-se esses afastamentos
como de comparecimento efetivo.
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pela CPI, o relatório final apresentado pelo nobre Deputado Alberto Goldman, da maior importãncia e seriedade, e o fato de não terem sido explicitadas pela Liderança
do PDS as razões do segundo pedido de adiantamento,
encaminhamos a votação contrariamente ao requeri-

mento. A bancada do Partido dos Trabalhadores votará
contra o segundo requerimento de adiantamento da votaç,io do relatório tinal da CPI BNH-Deltim.
Há

REQUERIMENTO

PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)

Quarta-feira 2

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex' o adiamento da votação do Projeto n' 284 de 1985, por 5 Sessões.
Sala das Sessões, I' de outubro de 1985 - Eduardo
Galil - Edme Tavares - José Carlos Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o Sr. Alberto Goldman, para encaminhar a votação do Requerimento.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PeB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ar!. 187 do Regimento Interno diz:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - A Mesa, em face da importância evidente da decisão a ser tomada com relação ao Projeto de Resolução n' 284/85,
que versa sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito,
informa que, se for concedido o adiantamento, a matéria
será votada na quarta-feira da próxima semana. A Casa
jú está avisada quanto ao dia da vota~,ão.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado contra o voto do PCB e do PT.
Em conseqíiência, o projeto sai da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Discussão única das Emendas do Senado ao Projeto de Lei n' 317-C, de 1975, que regula o exercício
da protissão de Técnico de Radiologia, e dá outras
providéncias; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidadee técnica legislativa; da Comissão de Saúde, pela aprovação e da Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela aprovação da de n' I e rejeição
da de nO 2. - Relatores: Srs. Renato Vianna, Lúcio
Alcântara e Francisco Amaral.

"O adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser requerido antes de seu início."
Em seu § I' diz:
"O adiantamento da votação Só poderá ser concedido uma vez e por prazo previamente fixado não
superior a cinco sessões."

Parece-me que o Projeto de Resolução n' 284/85 já esteve na Ordem do Dia por diversas vezes e teve sua votaçào adiada. Trata-se do relatório final de uma CPI que
encerrou seus trabalhos em 1984, e da qual participei
como Relator. Não é cabível que tenhamos, nesta Casa,
esses adiamentos subseqüentes, sem nenhuma finalidade
e razão de ser. Solicito a V. Ex' que, de acordo com o
Regimento, não aceite o requerimento de adiantamento
da votação.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - A
Mesa informa a V. Ex' que, quando as Lideranças requerem adiantamento da votação de uma proposição, de
acordo com o entendimento de que o Regimento é meio
para ordenar os trabalhos e não fim, tem-se esforçado,
sempre, primeiro no sentido de que se viabilize a votação
de matérias importantes, que geralmente são as que ensejam os pedidos de adiantamento; segundo, no sentido de
que haja segurança de quorum para votação de matérias
dessa ordem. Dentro desse entendimento, que a Mesa
deseja manter, faço um apelo ao nobre Deputado Alberto Goldman para que possamos submeter à decisão da
Glsa o pedido de adiantamento da votação.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
creio que deve haver norma que estabeleça um limite.
Aceito perfeitamente que se proceda à votação do requerimento de adiantamento como forma de ordenamento.
O SR. PRESIDENTE - (Ulysses Guimarães) - A
Mesa informa a V. Ex' que na quarta-feira a matêria estará na Ordem do Dia, acudindo, com o sempre, a competente argüição e contribuição de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - O Senado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos os seguintes:

EMENDA
-N' 1 Dê-se ao art. 15 do Projeto a seguinte redação:
Ar!. 15. Os benefícios desta Lei são extensivos aos
contratados do serviço público federal, autárquico e paraestatal e, ainda, aos contratados do serviço público estadual e municipal.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Como vota a Liderança do PMDB? - Rejeição.
Como vota a Liderança do PDS? - Aprovação.
Como vota a Liderança do PFU - Rejeição.
Como vota a Liderança do PDT? - Aprovação.
Como vota a Liderança do PTB? Como vota a Liderança do PT? - Aprovação.
Como vota a Liderança do PCB? - Rejeição.
Como vota a Liderança do PC do B? - Rejeição.
Como vota a Liderança do PSB? - Rejeição.
Como vota a Liderança do PDC? Como vota a Liderança do PL? Como vota a Liderança do PS? -

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Aceito plenamente
e agradeço a V, Ex' a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tendo
em vista a manifestação das Lideranças a Emenda está
Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Tem a
palavra o Sr. José Genoino, para encaminhar a votação
do Requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - O Senado Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte

O SR. JOst GENOINO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o primeiro
adiantamento da votação do rellltório final da CPI
BNH-Deltim foi solicitado pelo PDS no dia 24 dejunho
de 1985, segundo informações que nos foram dadas pela
Sinopse. Hoje, novamente a Liderança do PDS solicita o
adiantamento da votação da matéria. O que estranhamos nos dois pedidos de adiantamento são as razões alegadas. Por que não aprovarmos o relatório final de uma
CPI que realizou um trabalho sério, excelente, de peso?
TÍn hamos lima representante na CPI, a Deputada
Irma Passoni. Tendo em vista o trabalho desenvolvido

EMENDA
-N'2Suprima-se o ar!. 16 do Projeto, renumerando-se os
demais artigos.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Srs.
que aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Rejeitada.
.

o

Pr(\it"tn m:d

Q
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O Sr. José Carlos Vasconcelos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ulysscs Guimarães) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. JOSlt CARLOS VASCONCELOS (PMDBPE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidcnte, solicito
que sejam tomados os votos dos Srs. Lídcres. O PMDB
vola contra.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - A
Mesa quer explicitar para o Plenário que a votação é_ da
Emcnda nO I do item 9, com parecer favorável. E a
Emenda do Senado ao projeto que regula o exercício da
profissão de Técnico de Radiologia.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Discussão única do Projeto de Lei n' 4.4l6-A, de
1984, que dispõe sobre a pensão especial de que trata a Lei nO 6.592, de 17 de novem bro de 1978; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidadc, juridicidade e técnica legislativa; e da Comissão de Finanças, pela aprovação. (Do Poder Executivo) - Relatores: Srs. Gerson Peres e Luiz Baccarini.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discusSllo.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ulysscs Guimarães) su bmeter a votos o

Vou

PROJETO No 4.416-A DE 1984

o Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' A pensão especial dc que trata a Lei n' 6.592,
de 17 de novembro de 1978, é inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres público~, ~xceto
os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de
opção.
Ar!. 2' Em caso dc falecimento de ex-combatentes
amparado pela Lei n' 6.592. de 17 de novembro de 1978,
a pensão especial será transferida na seguinte ordem:
1- ü viúva:
11 - aos filhos menores de qualquer condição ou interditos ou inválidos.
lo O processamento e a transferéncia da pcns~o especial serão efetuados de conformidade com as diSposições da Lei de Pcnsões Militares.
2' Os beneficiários previstos nos itens I e II deste
artigo devem comprovar que viviam sob a dependéncia
econômica e sob o mesmo tcto do ex-combatente e que
não recebem remuneração, para fazerem jus à pensão especial.
Ar!. 3' /\plica-se o disposto no artigo anterior a partir da data da entrada em vigor desta Lei, aos beneficiários do ex-combatente falecido, que já se encontrava
percebendo a pensão especial referida no artigo lo da Lei
n' 6.592, de 17 de novembro de 1978.

*

*

A rI. 4' As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrlto it conta de Encargos Previdenciários da
União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art. 5'.' .Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. revogado o art. 2. da Lei n. 6.592, de 17 de novembro de 1978, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
/\provada.
Va i it Redação Final.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) sobre a mesa e vou submetera ti votos o seguinte
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Há

REQUERIMENTO
Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex' o adiamento da Discussão do Projeto n. 4.987-A(85 por 10 Sessões.
Sala das Sessões. I. de outubro de 1985. -1AJiz Henri·
que.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, o projeto sai da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Concedo a palavra ao Sr. Prisco Viana, Líder do PDS.
O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é de
tradição republicana que O País se apresente sempre unido no exterior, por maiores que sejam suas divisões internas. Essa unidade impõe-se ainda mais quando estão
em jogo interesses nacionais fundamentais, como é o caso, no momento, da busca de condições justas para () encaminhamento da grave questão da dívída externa, contraída ao longo dos últimos anos como recurso legítimo
para financiar o desenvolvimento brasileiro.
Foi com essa compreensão, e para corresponder também, de um lado, ao ambiente político que passamos a
viver - não mais do radicalismo, mas da convivência
democrática - e, de outro lado, à expectativa da Nação,
de que na discussão da dívida e no encaminhamento de
sol uções que p reservem a soberania do País e o seu direito de eontinuar o esforço de melhoria de suas condições
econômicas e sociais, nenhum segmento social se omita,
particularmente o Congresso Nacional, que a Oposição,
representada pelo PDS, acolheu a gentileza do Exce·
lentíssimo Senhor Presidente da República, aceitando integrar, através do seus Líderes no Senado Federal e na
Cámara dos Deputados, a comitiva presidencial na visita
às Nações Unidas. Da egrégia tribuna da ONU, o Chefe
da Nação brasileira reafirmou o nosso inconformismo
diante de uma ordem econômica internacional profundamente injusta e discriminatória em relação aos países
pobres, e denunciou a insensibilidade das nações ricas e
poderosas em favor do agravamento das condições de
empobrecimento da América Latina.
Por diversas vezes manifestamos, internamente, discordâncias profundas com a política econômica do Governo ainda agora de linhas pouco nítidas e, em pontos
essenciais, até conlraditórias em relação a objetivos do
realismo econômico que devemos praticar. Mas sempre
deixamos claro que a Oposição não se negaria, como, de
fato, não se negará, a colaborar com o Governo naquelas iniciativas que possam contribuir para a solução dos
graves problemas que decorrem de uma inflação quase
descontrolada e as conseqüéncias daí advindas, seja na
economia, seja no campo social. Este vai adquirindo características inquietantes.
Lamcntavelmente identificamos indecisão e timidez
do Governo na forma de combater a inflação, novamente ascendente, e o déficit público, quejá se prevê de mais
de 200 trilhões de cruzeiros no prôximo ano.
Até o momento, a despeito de mudanças no quadro de
gestores da política econômica, o Governo parece ainda
divergente quanto à escolha dos caminhos mais adequados. Prova disto são as diferenças de posição entre os
Ministros do Trabalho, do Planejamento e da Fazenda
na grave questão salarial - sem política definida - tratada quase sempre em função de posições pessoais de
sellS executores setoriais. Deposita-se de novo toda a esperança de solução desses problemas na po.sibilidade de
um pacto social que continua sendo visto com desconfiança por empregados e empregadores, e não consegue
sensibilizar os partidos, porque colocado sempre no
campo das boas intenções, jamais, entretanto, definido
claramente nos seus objetivos e na forma de sua materialização.
Apesar dessas discordâncias, sobretudo quanto às resistências do Governo a executar uma política econômica austera, representada por iniciativas corajosas na redução dos gastos públicos, no corte dos gastos das estatais e também na redução do seu campo de atuação, por
meio de programa sério de desestatização da economia,
reconhecemos o empenho do Governo na obtenção de
melhores condições para o ajustamento das nossas contas externas. Não exageramos ao dizer que, quando se
posiciona da forma como o fez perante a Assembléia Gerai das Nações Unidas, o Senhor Presidente José Sarney
expressa o sentimento nacional.
De fato, é i nsuportúvc1 a situação que nos vem sendo
imposta. Compete ao Brasil, pela sua natural liderança
continental, a denúncia de lima situação grave que, se

não sensibilizar as grandes nações, acabará por desestabilizar uma região, como a América Latina, sec~larmcn
tc explosiva, comprometendo a democracIa e a hberdade
que a duras penas vimos rec?nquistan?o.
.
A iniciativa do Senhor PreSidente Jose Sarney, de pleitear que "a crise do endividamento scja negociada em
sua dimensão política", portanto, segundo novas regras,
sob enfoque mais flexível, que vá além dos limitados h.orizontes das frias leis do mercado, tem o nosso apOIO,
dado exatamente para que Sua Excelência possa c~ndu
zir as negociações necessárias fortalecido pela umdade
da opinião política da Naçã~..
.. .
,. .
Sem embargo da nossa poslçao'p.art~dana- manttda,
portanto, a nossa entidade Oposlclomsta - quercm?s,
nesta oportunidade, expressar aplau~os ao pronu~cl~
mento do Excelentíssimo Senhor PreSidente da Repubhca feito em perfeita .intonia com o sentimento naCiOnal
e ;justado aos interesses do País.
Concordamos com o PreSidente:
_ Temos consciência de que, a pagar essa conta, com
estes altos custos sociais e econômicos, teríamos em seguida de abdicar da liberdade, porq~e débito pago com
misêria é conta paga com democraCIa.
Sr. Presidente, a Liderança da Oposição faz este registro para deixar fixada, com clareza e nitidez, a sua posição, que é exatamente aquela que dirige a ação oposicionista no sentido dc críticas ao Governo, de cobrança
da ação governamental nos setores fundamentais da vida
nacional, mas a ele se unindo quando em jogo os superiores interesses da Nação.
Concedo o aparte ao nobre Deputado José Carlos
Vasconcelos.
O Sr. José Carlos Vasconcelos - Nobre Deputado
Prisco Viana, V. Ex' dcfine a linha de Oposição do PDS
nesta Casa, dcixando claro que o seu partido é oposição
ao governo, mas que está aberto ao entendimento naqueles pontos básicos e essenciais à vida nacional. Na realidade, eu diria que a tese defendida por V. Ex' é um meio
de se prestar relevante contribuição ao Brasil na solução
dos nossos problemas. V. Ex' expressou também, com
muita propriedade a sua posição - e ouvi anteriormente
as suas declarações, feitas nos Estados Unidos, sobre a
posição do Presidente José Sarney - a respeito do pagamento da dívida externa brasileira, afirmando que este
não pode ser efetuado com a recessão, com o desemprego, nem com u fome e o desespero do povo brasileiro.
Gostaria. até como maneira de propiciar o debate, de
ouvir V. Ex' sobre a sua preocupação relacionada com a
discordância existente na área econômica do Governo.
No meu ponto de vista, essa discordáncia não existe,
porque o comando das políticas salarial e econômica do
Governo é feito pelo Sr. Presidente José Sarney. Evidentemente. os Mi nistro podem ter opiniões divergentes,
mas hão de seguir orientação do Presidente da República. Sabe V. Ex' da firmeza do Presidente José Sarney na
condução e definição dessa política. As divergências havidas anteriormente se deram num período muito difícil
para o Governo: inicialmente, quando o Presidente eleito encontrava-se hospitalizado; e, posteriormente, quando era necessário um tempo para definir-se a linha do
Governo José Sarney. Com a nomeação do Sr. Ministro
Dilson Funaro. houve clara definição da política do Presidente. Quando V. Ex' se refere ao chamado pacto social, há de se lembrar que os Ministros da área econômica, inclusive o Sr. Ministro do Trabalho, foram chamados ao Palácio presidencial para receber instruções do
Sr. Presidente da República, no sentido de uma linha de
conduta unitária em relação às decisões presidenciais.
O SR. PRISCO VIANA - Agradeço a V. Ex' o aparte.
Gostaria de renovar a posição que temos sustentado
de que o pacto social é uma inicia~iva~em i~spirada'.d!ria atê bem-intencionada. Sua realizaçao sena, sem dUVIda, uma boa contribuição para que se pudesse chegar...
O Sr. José Carlos Vaseoncelos - Sr. Presidente, tenho
a impressão de que a Casa deseja ouvir as palavras do
Líder do PDS, mas o tumulto no plenário impede-nos de
fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Ribamar Machado) Solicito a colaboração dos nobres colegas, pois há um
orador na tribuna.
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o SR. PRISCO VIANA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Prosseguindo no raciocínio que vinha desenvolvendo,
gostaria de dizer quc o pacto social, sc obtido, havcrá de
ser sem dúvida muito útil para que possamos estabclecer
aquelas condições essenciais para que o País alcance a
paz social que é o objetivo de todos oS brasileiros, não
importando quem seja Governo ou Oposição, reclamamos, entretanto, que as propostas do Governo nesse
campo, embora bem intencionadas, pequem pela falta de
definição clara e objetivos e de meios para alcançá-los. O
nosso partido desejaria discutir com o Governo uma
questão dessa natureza, não com a subjetividade com
que vem sendo colocada, mas naturalmente diante de
uma proposta bem nítida e bem definida, enfim, do fato
concreto, das linhas traçadas do que se deseja com esse
pacto, que no fundo representa também um grande desafio à habilidade política e negociadora do Governo, que
será a de conciliar interesses conflitantes de quem quer
ganhar mais com quem quer pagar menos. Mas essa é
uma questão política do Governo, e não temos porque
nela nos intrometer enquanto estiver na faqe de discussão
nos gabinetes governamentais.
O objetivo de nossa esperança na tribuna era trazer o
posisionamento do nosso partido em relação ao interesse
que existe no sentido de se criarem as condições politicas
para que o País encaminhe satisfatoriamente a aflitiva
questão da dívida externa.
Ouço, com prazer, o nobre Lider José Fernandes.
O Sr. José FerJlades - Meu caro Líder, Deputado
Prisco Viana, ouvi com atenção as suas colocações e gostaria de reforçá-las citando inclusive certos acontecimentos para asseverar e ratificar o fato de que temos obser·
vado que há contradições. A discordância em relção a
uma mesma solução pode muitas vezes ser, por exemplo,
apenas de intensidade na aplicação de um determinado
mecanismo, ou até de formulação de alternativas para
uma mesma solução. Mas temos notado que havia contradição, pelo menos, até a saída do ex-Ministro Francisco Dornelles. Não podemos dcixar de mostrar que enquanto o Banco Central dava notícias para toda a imprensa não só a escrita, como também a televisada, que
falavam realmente sobre o assunto - de que não tinha
nada a ver com os juros de que estes não eram problema
do Governo de que nào baixavam juros com decretos;
por outro lado, o Ministro João Sayad e, hoje, o Ministro Dilson Fu naro dizem e apregoam com muita segurança que um dos aspectos que farão com que a inflação
seja paulatinamente contida é exatamente a contenção
dos juros. Então, dizia a mesma coisa o Ministro João
Sayad. naquela época. Havia divergência porque, se um
propagava a idéia de que devia haver' liberdade no mercado financeiro, o outro dizia que tinha que haver o controle do mercado financeiro se não chegaria a uma política eficiente de combate a inflação, são duas propostas
antagônicas, totalmente contrárias. Então isto é mais do
que uma discordância: é, sim, uma contradição. Mas vamos um pouco mais adiante: quando se discutia a neces·
sidade de reativar a economia não houve neste país quem
não inc1uísGe o setor habitacional como um grande ocupador ou um grande empregador de mão-de-obra, notadamente a mão-de-obra semiqualificada ou, até mesmo,
sem qualificação. Havia aqueles que defendiam um mecanismo de preservação da poupança nacional, especificamente das cadernetas de poupanças, e defendima que
se deveria dar incentivos à poupança via cadernetas de
poupança. Por outro lado, havia aqueles que defendiam
uma forma de correção monetária que era realmente
cruel e dcsestim uladora à realização da poupança atra·
vés das cadernetas. Esse também era um paradoxo. Ape·
nas faço uma ressalva. como não podemos dizer o mesmo em relação a troca que houve c o próprio Governo
reconheceu as contradições ao dcmitír o Minstro Dornelles, temos que esperar um pouco, porque por enquanto está falando o Ministro DHson funaro. Vamos obser·
var se o Ministro Dilson funaro vai continuar falando ou
se vai falar, por exemplo, o Ministro João Sayad, como
já o fez acerca do aumento de impostos, sem caracterizar
quais segmentos sociais e que tipo de valor econômico
vai receber o cresicmeno do índice de tributação. Daí,
então, vamos ver se vai continuar falando - e de modo
eficiente - o Ministro João Sayad ou se o PresidentcJosé Sarney realmente vai unificar, através de suas próprias
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palavras, as medidas econômicas do Governo. Digo isso,
meu caro líder, para ficar apenas no setor econômico.
Há dois meses assumiu o Ministm Funaro. Vamos ver se
realmente o Ministro Funaro unificou c expurgou as
contradições que haviam na equipe econômica do Go·
verno.
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prescindível à implementação de programas e projetos
de interesse do Governo Federal.
Promovidos sem a observância de critérios definidos e
arcando com custos adicionais relatívos aos serviços da
administraçào, esses convênios estabeleceram um qua~
dro de amplo descontrole no que tange à política de administração de pessoal do setor público. Diante dessas
circunstâncias, o Tribunal de Contas da União expediu
recomendações sugerindo a substituição desses eonvê·
nios por Tabelas Especiais de Empregos nos Ministérios
e Autarquias, procedimento este que vem sendo adotado
a partir do ano de 1979.
Ante a promessa de uma breve definição para ii condição trabalhista dessa mão·de-obra, as Tabelas Emergenciais, Especiais e Similares foram concebidas e estruturadas para atender a uma situação de temporiedade.
Todavia, decorridos seis (6) anos de sua vigência,
manlém-se a mesma perspectiva de insegurança e indefinição quanto à situação trabalhista do pessoal a elas vinculado. Por outro lado, vale ressaltar que, salvo casos ex·
ecpcionais, este segmento de servidores não tem direito a
ascensão funcional, ficando, portanto, as elevações salariais restritas aos aumentos regulamentares concedidos
pelo Governo. Acrescente-se a isto que adicionais salariais percebidos pelos integrantes do Quadro Permanente raramente são extensivos ãs Tabelas Emergenciais, Es·
peciais e Similares. Não é demais mencionar que até
mesmo o exercício de cargo de chefia é vedado, por direi·
to, aos ocupantes de Tabelas, embora, na prática, o
exerçam scm nenhuma remuneração correspondente.
Mais recentemente, o desnível entre os servidores das
Tabelas Emergenciais, Especial e Permanente foi aceno
tuado pela concessão de vantagens proporcionadas pela
E.M.-77-DASP, de 22 de fevereiro de 1985, relativa ao
reposieionamento em rcferéncia de vencimento e salârio
que permitiu a ascensão funcional em até doze (12) refe·
rêncías.
Ora, Sr. Presidente, vê-se que esta situação revela-se
tão mais injusta quando se tem em vista que parcela significativa dos servidores das Tabelas Emergencial, Especial e Similares possui expressivo tempo de serviço nos
órgãos públicos, às vezes com cerca de até 15 anos e, portanto. já testados e de experiência comprovada no exercício de suas atividades, configuradas como de caráter permanente.

A propósito, os jornais anunciaram recentemente uma
posição arbitrária ao Ministro da Administração, segun·
do a qual "aproveitaria o término dos contratos de trabalho de cerca de 136 mil servidores celetistas, previsto
para o final deste ano, para dispensá-los de suas atividades, caso resistissem em aceitar o acordo proposto para o
Plano de Classificação de Cargos no Serviço Pú blico Federal".
Profundamente estranho e lamentável que o propósito
tenha origem na postura do político que não poupou
críticas aos métodos utilizados pelos Governos autoritários, que, agora, investido no cargo de Ministro da Administração, quer plagiá-los contra indefesos servidores
públicos, que se nega terminantemente a ouvir em diâlogo democrático, procedimento que nem a Vclha República ousaria adotar.
A implantação do novo Plano de Classificação de Cargos no Serviço Público, instituído pela Lei n' 5.645, de
1970, reduziu o número de cargos existentes e estabeleceu normas para futuras contratações.
Observou-se, entretanto, que o ritmo de crescimento
imprimido à economia brasileira nas últimas décadas
exigiu do setor público a expansão de suas funções, impondo assim um melhor aparelhamento no tocante à
modernização do sistema de atendimento, visando a cor·
rigir aspectos cruciais com relação ao pleno apoio
técnico-burocrático do Estado à nova dinâmica econômica e social do País.
Em assim sendo, Sr. Presidente, tornava-se cada vez
mais imperativa a ampliação e capacitação de seu corpo
funcional. Porém, diante das rígidas limitações aplicadas
às normas que disciplinavam a contratação de pessoal,
os diferentes órgãos da Administração optaram pela
busca de soluções alternativas, com a finalidade de suprirem suas necessidades objetivas de funcionalidade.
A prâtica usual adotada foi a celebração de convênios
e/ou contratos com entidades públicas estaduais e empresas, objetivando a contratação de mão-de-obra im-

Não obstante as Tabelas Emergencial e Especial terem
sido criadas pelo Governo, para atender situação imediata, visando a equacionar o problema que as Autarquias federais e órgãos da Administração Direta enfren·
travam na época (1980 e 1981), quanto à arregimentação
de mão-de-obra. a verdade é que estas não têm recebido
tratamento adequado pelas autoridades governamentais
e igualmenle pelo Congresso Nacional.
Atribuimos isto a duas hipóteses distintas: o desconhecimento e/ou desinteresse em promover o enquadramento dos servidores dessas tabelas no Quadro Permanente,
motivando a prorrogação indefinida das mesmas.
f: bom salientar que, no quadro das dificuldades que
enfrentam os ocupantes das Tabelas mencionadas,
destacam-se não só aquelas decorrentes da marginali.
zação e segregação administrativa, discriminação por si
só repugnante, como também os constantes constrangimentos sofridos, pois sempre lhes é lem brado a humilhação de não pertencerem ao Quadro Permanente e,
portanto, caracer em benefício da categoria o direito de
usufruir de vantagens vigentes para as Tabelas Perm '1nentes.
Abro parênteses para lem brar que, nesse e noutros
pontos vulneráveis para os servidores postulantes do ingresso no Quadro Permanente, o Ministro da AdJ:pinistraçâo se escuda na formalização de ameaças de dispensas em massa e aproveitamento de concursados nas va'...
gas abertas, como se desnudar um santo para vestir o outro solucio nasse adequadamente a grave crise que o próprio Governo está procurando deslanchar na Administração PÚ blica do País.
Recentemente foi instituída a GATA - Gratificação
de Atividades Técnico-Administrativa. Alguns Departa·
mentos de Pessoal de autarquias c órgãos da Adminis·
traçâo Direta relutaram em cumprir o decreto, alegando
que ocupantes de empregos pertencentes a Tabelas constituem excepcionalidade e, portanto, "não fazem jus à
referida gratificação".

o SR. PRISCO VIANA - V. Ex', com a inteligência
e o brilhantismo que possui, com a habilidade no manu·
seio das questões econômicas, trouxe uma contribuição
importante ao meu pronunciamento, demonstrando com
mais clareza ainda a grande confusão que hâ dentro da
política econômica do Governo. Na verdade estamos
ainda a espera de ela se defina com toda a clareza. Esta·
mos ainda a assistir dentro deste quadro de contradições
e conflitos, a luta entre aqueles que ainda buscam estabe.
lecer como política de redução de déficit mais cortes na
despesa do Governo - e isso nos parece mais correto e
aqueles que desejam cobrir esse déficit com mais ônus,
sacrifício e padecimento do contribuinte. Reiteramos a
nossa posição de não prestar o menor apoio ao governo
no sentido de uma política de aumento de impostos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas).
Durallte o discurso do Sr. Prisco Vimza. o Sr.
Ulysses Guimarães. Presidente deixa a cadeira da
presidência. que é ocupada pelo Sr. José Ribamar
Machado, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Ribamar Macbado) _
Concedo a palavra ao Sr. Jorge Arbage, na qualidade de
Líder do PDS.
O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, o ilustre Ministro
Aluísio Alves não pode assumir o papel do verdugo para
comprometer a imagem dos líderes políticos que construíram a Nova República,
Não pretendemos questionar a "sinfonia de dificuldades" que o Governo alega estar sofrendo para equacionar, como de seu desejo, os complexos problemas inerentes à admi nistração federal. O que se postula não é mais
do que a ratificação dos compromissos anunciados em
praças públicas, entre eles o de legitimar situações fun·
cionais para evitar prejuízos a velhos servidores, cujas vi·
das se desgastaram no empenho e na dedicação ao bem
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Além dos problemas de interpretação da legislação vigente, decorrente da resistência conservadora de certos
chefes de Departamentos de Pessoal de organismos federais, os servidoreR em questão convivem com dúvidas
sobre a continuidade das Tabelas, a forma de enquadramento, o achatamento dos salários etc.
Pergunta-se, Sr. Presidente, se é justo adotar o procedimento tão insensível contra uma legião superior a 130
mil servidores, equiparando-os aos escravos das antigas
senzalas, onde o simples balbuciar na súplica da misericórdia tinha como resposta o açoite e a masmorra.
Com efeito, a situação desses servidores é altamente
vexatória a partir dessa e de outras tantas incertezas que
todos eles vislumbram nas exigências que o Ministério
da Administração está impondo para forçá-los à capitulação hostil, indigna, mesmo, de um regime político que
nasceu sob o signo da esperança para redimir equívocos
do passado.
Faça-se justiça ao estilo da luta que empreendem na
defesa dos direitos postergados. Os ocupantes de empregos em Tabelas Especiais e Similares, ao invés do apelo à
baderna, organizaram-se em Comissões nacional e estadual e, através da primeira, propuseram ao Ministro da
Administração o enquadramento na forma do anteprojeto de lei em estudos pela Comissão designada pela Portaria n. 503, de 14 dejunho de 1985, cujo prazo de noventa
dias já se exariu.
Esse documento, subscrito por 42 Associações de Servidores, prevê o enquadramento na Tabela Permanente,
isento de processo seletivo, levando em eonta o tempo de
serviço e assegurando a remuneração atualmente percebida, eom ressalva às exceções configuradas.
Por outro lado, Sr. Presidente, os técnieos do DASP,
que integram à Comissão, em 13 de agosto apresentaram
uma proposta dúbia, estipulando, ora avaliação interna
(no Item 2), ora concurso público (no Item 11) e, se não
bastasse a sutileza do logro à sombra de vislvel intenção
artificiosa, preconizaram a inclusão na classe inicial da
categoria funcional. Caso o salário percebido atualmente
seja "superior ao estabelecido na referência inicial", o
servidor será categoricamente penalizado pois receberá a
"diferença como vantagem pessoal", passando os reajustes salariais a incidir somente sobre a parcela discriminada como salário. Este aspecto foi ratificado hoje em entrevista à imprensa pelo ilustre Ministro da Administração.
No atual regime inflacionário, em que O próprio Governo é o primeiro a reclam ar os efeitos de sua desastrosa conseqüência, essa suposta Uvantagcrn pessoal" ou em
vocábulo mais apropriado "congelamento", não deixa
de ser imposição cômica, para não dizer trágica dos técnicos do DASP, de efeitos perniciosos e abjetos sobre
uma classe que não os merece.
Reconhecemos, Sr. Presidente, as nossas limitações no
campo do processo legislativo. Por isso mesmo, e porque
temos respeito ao imperativo Constitucional, não pretendemos uzurpar o instituto da iniciativa, que consagra
privativamente ao Presidente da República competência
(Art. 8 I), inciso V para "dispor sobre a esruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração
federal e, inciso VIII "prover e extinguir os cargos públicos federais".
Este Congresso, porém, não pode se curvar ao abuso
de decisões arbitrárias, como a pretendida pelo Ministério da Administração que, se consumada na forma que
está sendo proposta simplesmente garroteará direitos de
cerca de 136 mil ocupante.5 de empregos em Tabelas e Similares, o que representará uma chacina na vida de mais
de 800 mil beneficiários indiretos que a Nova República
precisa considerar.
Ouço o nobre Deputado Vicente Quciroz.
O Sr. Vicente Queiroz - Deputado Jorge Arbage, é
intcressante ouvir V. Ex' hoje reclamando de um trabalho dos mais exaustivos e competentes que exerce o
nobre Ministro da Administração. Pela primeira vez neste País, depois de algumas décadas, ouve-se o funcionalismo público. Não se está fazendo nada de afogadilho,
mas uma consulta às lideranças de classes antes de se
apresentar um trabalho definitivo. Veja V. Ex' que, durante os últimos vinte e um anos, foi eonfiseadó o vencimento do funcionalismo público, o salário do ~mpre~a
do nas estatais. Hoje procura-se repor esse vencimento.
Há uma visão diferente. Jamais se deu aumento salaria!,
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a umento de vencimentos como o atual Governo tem dado. Não tem fundamento, portanto, com a devida vênia
e o respeito que sempre me mereceu V. Ex', a crítica que
faz. Procure ajudar-nos, Deputado, pois sei que V. Ex' é
homem de bons princípios e sempre defendeu não sô a
classe do funcionário público, mas todas as categorias
profissionais. A crítica de V. Ex', hoje, não procede, porque está à frente do Ministério da Administração um dos
homens mais sensíveis deste Governo, pela preocupação
sempre demonstrada em face dos problemas do funcionalismo civil da União. Veja V. Ex' que, ainda hoje, em
entrevista concedida ao programa HBom Dia, Brasil", S.
Ex' se preocupava com o 13. salário. Os Ministros anteriores, ao contrário, queriam tirar direitos do funcionário páblico. Então, V. Ex' há de convir em que há
muita diferença. Este o reparo que faço ao brilhante pronunciamento de V. Ex'
O SR. JORGE ARBAGE - Nobre Deputado Vicente
Queiroz, igualmente tenho por V. Ex' profundo respeito.
Conheço seu ideário, aplaudo sua luta, mas devo ressaltar que, no caso, sua intenção se choca frontalmente com
a realidade do discurso que pronuncio e direi a V. Ex'
por qué: não há esse diálogo que V. Ex' preconiza, do
Ministro com o funcionalismo público. Ao contrário, se
tivesse havido esse diálogo e seo Ministro se tivesse mostrado sensível à situação desses 136 mil funcionários sob
o regime celetista, posso assegurar a V. Ex' que se tornaria desnecessário que todo o funcionalismo do Brasil,
pertencente a esta categoria, se concentrasse hoje em
Brasília, em assembléia nacional, reagindo ao autoritarismo do Ministro da Administração, que impôs, ele
mesmo, as regras do jogo na decisão do enquadramento,
indo até o limite da ameaça, através da imprensa nacional.
Veja V. Ex' que fiz uma ressalva cautelosa: informações atribuídas ao Ministro da Administração. Portanto, não afirmo que ele tenha dito. Todavia, S. Ex' não
desmentiu tempestivamete estas afirmações, o que me
leva a acreditar, dentro da linha do bom senso, que elas
já tenham transitado em julgado, c, conseqüentemente,
são verd adeiras. Segundo elas, se os funcionários não
aceitarem sua determinação relacionada com a escala seletiva e outras exigências contidas no seu projeto de lei
entregue hoje ao Presidente Sarney, S. Ex' esperará o término desses contratos, no fim do ano, jogará no olho da
rua todos esses servidores é convocará para o preenchimento das vagas existentes funcionários concursados.
Diria mais a V. Ex': há funcionários, Deputado Vicente Queiroz, com 10 e 15 anos de serviço com os quais o
Estado despendeu grandes quantias para treiná-los nessas funções e agora, por imposição e ingerência perniciosa dentro da sua atividade é exposto à ameaça de ser jogado à rua, se não aceitar a forma imposta pelo Sr. Ministro.
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O Sr. Vicente Queiroz - No passado, muitos funcionários dos Correios e Telégrafos e da Rede Ferroviária
- e V. Ex' sabe muito bem disso - foram jogados na
rua como cães, ou remanejados, conforme o entendimento do Governo anterior. Alguns ficaram até sem
funções. Agora é muito diferente, nobre Deputado Jorge
Arbage. O que estamos procurando fazer é reparar as injustiças e, também, acabar com os privilégios. Este Governo nào vai aceitar os privilégios estabelecidos pelas
tabelas especiais criadas em fevereiro deste ano, quando
o antigo Governo já sabia que não estaria mais no Poder.
O SR. JORGE ARBAGE - Agradeço, mais uma vez,
a V. Ex' o aparte, que dá um pouco mais de substância,
além daquela que já dispunha no meu pronunciamento,
para continuar exatamente na linha da crítica construtiva. A mim pareceu que V. Ex' está completa e absolutamente fora da realidade, quando falou que as tabelas especiais foram criadas nos últimos dias de Pompéia. Não,
Deputado. Há funcionários que estão nessas tabelas especiais há quinze anos. Mas, dentro desse argumento de
V. Ex' de que esse foi um artificio usado pela Velha República, devo dizer que o Presidente José Sarney acaba
de criar tabelas especiais, agora, com esse episódio,
quando a Deputada Ruth Escobar passou a dirigir uma
entidade sobre a mulher. Nesse caso também foi criada a
tabela que o Governo agora quer extinguir. V. Ex' me
perdoe. Todavia, acredito, tanto quanto V. Ex' que o
Presidente José Sarney não esteja realmente empenhado
em prejudicar os funcionários que postulam o seu enquadramento. Inclusive defendo S. Ex' o Pre,idente da República.
Ouço o nobre Deputado José Fernandes.
O Sr. José Fernandes - Nobre Deputado Jorge Arbage, como não posso apartear o Deputado Vicente Queiroz, pergunto a V. Ex' se, por acaso, pertenceu à mesma
agremiação ou ao mesmo Governo do Deputado Vicente
Queiroz, em dias passados.
O SR. JORGE ARBAGE - Somos originários da
mesma escola polItica, com muita honra: o antigo PSD.
O Sr. José Fernandes - Mas o Deputado Vicente
Queiroz pertenceu à ARENA?
O SR. JORGE ARBAGE -

Não, exatamente.

O Sr. José Fernandes - Como S. Ex' usou a expressão
"nós", pensei que estava atribuindo a si a responsabilidade.
O SR. JORGE ARBAGE - O Deputado Vicente
Queiroz foi meu contemporâneo na velha escola do
PSD, sob a tutela de um dos maiores líderes do Estado
do Par,., Magalhães Barata.

O Sr. Vicente Queiroz - Nobre Deputado, Jorge Arbage, queria esclarecer a V. Ex' o seguinte: o que está havendo é um reparo das famigeradas tabelas especiais que
o antigo Governo criou nos últimos dias de Pompéia,
para proteger meis dúzia de apaniguados.

o Sr. José Fernandes - Então, tenho que admitir que
S. Ex' esteve fazendo pré-ciência da segunda parte.
Quanto ao problema dos Correios e Telégrafos e da
Rede Ferroviária Federal, tenho que inserir no discurso
de V. Ex' uma colocação que faço moto próprio. Os funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
não foram colocadas na rua como cães, ou coisa parecida, mas remanejados, como tam bém foi oferecida oportunidade àqueles que queriam aposentar-se com tempo
proporcional. O resultado dessa politica é que hoje essa
empresa, que era, antigamente, uma das piores do Governo, apresenta alto padriio de eficiência entre as empresas públicas. Quanto à Rede Fcrroviâria Federal,
nem se discute que era realmente um panamá de empregos. Houve melhorias, notadamente na parte téenica. No
passado, cometeu-se o crime de construir ferrovias com
bitolas diferentes. A unificação de bitolasjá permitiu que
se fizesse alteração dos equipamentos e, obviamente,
também do quadro de pessoal.

O SR. JORGE ARBAGE - Não, Exceléneia, são
centenas. É sô para ajudar V. Ex'.

O Sr. Heráclito Fortes aparte?

O Sr. Vicente Queiroz - Quanto à estabilidade funcionaI, este Governo, que tem cometido apenas justiça
tanto na área civil como criminal- e, por isso, às vezes,
é chamado de revanchista - que é o mesmo Governo
constituldo por Tancredo Neves, não tem, absolutamente, o desejo de prejudicar qualquer funcinário.

O SR. JORGE ARBAGE - Com muita honra, nobre
colega. Antes, porém, quero agradecer ao nobre Deputado José Fernandes o aparte, que também passo a inserir
no meu pronunciamento.

Ora, quando V. Ex' diz que, no passado, esses fatos
aconteceram, eu, que venho do passado - e V. Ex' sabe
que vim do passado, e não tenho, absolutamente, nenhum constrangimento de tudo que fiz nesta Casa ou
fora dela, defendendo o regime passado - vou admitir
resignadam ente que V. Ex' está com a razão. Porém, o
seu argumento é insubsistente para defender a posição
do Sr. Ministro, atê porque a Nova República, como disse em meu pronunciamento, fluiu de compromissos para
corrigir o que estava errado no passado. Então, se este é
erro do passado, a Nova República comete outro mais
grave, que é plagiar aquilo que ela prôpria condenou.
Dou novamente o aparte a V. Ex'.

O SR. JORGE ARBAGE -

Concordo com V. Ex'

Concede-me V. Ex' um

O Sr. Heráclito Fortes - Nobre Deputado Jorge Arbage, o que me conforta é que todos que estão aqui no
plenário percebem, através da fisionomia de V. Ex' que o
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nobre colega acusa o Governo apenas por dever de ofício
que V. Ex' tcm convicção de que está sendo injusto,
não só com o Ministro Aluizio Alves, como também
com o Presidente José Sarney. V. Ex' que foi homem de
Governo. sa be das dificuldades que a Nova República
herdou da Velha República. O Ministro Aluizio Alves
está fazendo uma administração movido pela razão e
nào pelo sentimento emocional. Agora mesmo, S. Ex'
acaba de anunciar à Nação o estabelecimento do 13' salário para os funcionários públicos, reivindicação antiga
dessa classe. Isso, de maneira nenhuma, foi citado pelo
nobre colega. S. Ex' encontrou o antigo DASP, hoje Ministério da Administração, num verdadeiro caos. Tenha
certeza V. Ex' de quc o Ministro Aluízio Alves, juntamente com a sua equipe, cstá todo voltado para os servidores públicos brasileiros. A Liderança do PMDB afirma a V. Ex' que trará, o mais breve posslvel, as respostas
a essas acusações feitas por V. Ex' O que me conforta
nisso tudo é que V. Ex' sabe que está sendo injusto.
C

O SR. JORGE ARBAGE - Vou concluir, Sr. Presidente respondendo ao nobre Deputado Heráclito Fortes
que as nossas fisionomias realmente podem ter aspectos
similares: a minha, quando critico o Governo, a de S.
Ex' quando o defende. São situações que realmente se
ajustaram às contigências de uma circunstância potitica.
Mas devo dizer a V. Ex' que não estou acusando o Governo. Ao contrário, estou-me calcando em fatos concretos c em declarações do Sr. Ministro. Ressalvo, porém,
no final do meu pronunciamento, que, até prove em contrário, a nossa esperança está na firmeza e na ação do
Presidente José Sarney ...
O Sr. Heráclito Fortes - Meus parabéns nobre Deputado Jorge Arbage. Há muito brilho em sua ressalva.
O SR. JORGE ARBAGE - ... cuja sensibilidade conheço há mais de vinte anos. Posso assegurar, com a sinceridade do meu coração. que não tenho razão para desmentir essa confiança na ação do Presidente da República. Creio que S. Ex' não encampará a proposta do Ministro da Administração.
Concluo, Sr. Presidente:
Não se diga, Sr. Presidente, que os interessados fugiram ao diálogo ou deixaram de formalizar sua proposta
expondo o elenco de suas reivindicações. Se o Ministro
da Administração resolveu mostrar inflexibilidade, o
problema não é d03 servidores. O que recusaram, com
justa razão, foi o enquadramento sugerido pelo DASP,
consubstanciado em imposições inaceitáveis como:
I - realização de processo seletivo;
11 - relegar ao desconhecimento o tempo de serviço;
11 I - inel usão do servidor na carreira inicial, deseonsiderando o tempo de atividade.
De permeio com tudo isso, têm sido preocupantes
para os scrvidores as constantes ameaças veiculadas na
imprensa, de que o Ministro da Administração impõe a
"sua fórmula de enquadramento" dos servidores de Tabelas Especiais e similares, ocultando o papel da Comissão por ele próprio instituída para o cxame da matéria.
O Congresso nacional, Sr. Presidente, está no dever de
indagar do Ministro da Administração quais os resultados do seu trabalho, ou sc ficou adstrito ao papel de referendar posições pré-estabelecidas pelos técnicos do
DASP sob encomenda do Governo? Ou, ainda, se a Comissão foi revestida de soberania para opinar com independência c, por fim, onde estão as conclusões do relatório a que toda Comissão está sujeita depois de estudos
dos fatos por incum bência de autoridade competente?
Lamentamos profundamente, Sr. Presidente, que,
para agasalhar os construtores da Nova República, o
Governo não medisse sacrifícios para fazê-lo com a
criação de cerca de quatro novos Ministérios, além de
milhares de outros cargos nos escalões hierárquicos da
administração direta, indireta e autárquica. Para a concessão dessa prodigalidade política, em nada influiu O
aumento do deficit público, porque, acima dc suas malsinadas consequências, estava a conveniência dos compromissos de fortalecer a estrutura da Aliança Democrática.
Todavia, para promover o enquadramento pemente
de servidores que atuam na Administração Federal hã
vários anos J todos eles testados na competência, probidade, exemplar assiduidade e dedicação integral às atividades que exercem, o Governo impõe exigências absurdas, como se essa não fosse uma obrigação, mas um fa-
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voritismo que dependesse de bcncvolência sem vínculo
de direito adquirido ao longo do tempo.
A falta de respeito aos que trabalham com dignidade
para obter o pão nosso de cada dia, fez com que S. Tiago
Apóstolo (Tg 5, 1-6), censurando a arrogância dos ricos,
assim falasse: "Olhai: o salário dos trabalhadores que
ceifaram nos campos e que não pagastes, está gritando, e
o clamor dos trabalhadores chegou até os ouvidos do Senhor todo poderoso".
Sr. Presidente; o Governo Federal poderá até fazer ouvido de mercador aos reclamos dos servidores enquadrado~ em Tabelas Especiais c similares; o Ministro da Administração, que continue insensível e indiferente às propostas que recebeu e recusou examinar para uma solução
diplomática; este Congresso, porém, como instància
onde desaguará a Mensagem Presidencial, há de se ater
aos aspectos da justiça que os interessados postulam,
para que seu veredito encontre guarida no elenco das decisões que sempre o colocaram na vanguarda das lutas
históricas, entre as quais configura-se a dos servidores
desejosos de ingresso no Quadro Permanente do Serviço
Público Federal.
A despeito da ênfase com que o Ministro da Administração se reporta ao assunto, custa-nos acreditar que S.
Ex' interprete, no caso, O mesmo pensamento do Presidente da República. Há que se diferenciar, para efeito de
julgamento, a posição do cultor da arrogância com a singularidade da prudência do estadista.
Enquanto não houver prova em contrário, mantém-se
viva a esperança na sensibilidade do Presidente José Sarney.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que faça transcrever nos
Anais da Casa, em seguida a este pronunciamento em
sua integralidade a Ata da reunião da Associação Nacional dos Servidores Tabelistas realizada nesta Capital.
Faço questão de que ela seja incorporada ao meu pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
ATA DA ASSEMBLÉIA NACIONAL DOS
SERVIDORES TABELISTAS
DIA 18-9-85
Abertura
A abertura dos trabalhos foi feita por Gilberto Barata,
membro da Comissão de Mobilização, que passou à leitura dos nomes das Entidades e Personalidades presentes, posteriormente convocou os integrantes da mesa responsável pelos trabalhos da Assembléia.
Nesta ocasião o plenário contava com a presença de
aproximidamente 2.000 servidores.
Personalidades:
Deputada Federal Mirtes Bevilaqua (PMDB/ES), Deputado João Marques (PMDB/BA), Deputado Oswaldo
Melo e o Diretor-Geral do Departamento de Pessoal do
Ministério da Justiça, Aristoteles Gusmão.
Entidades c Representações
Associação dos Servidores da SUDEPE/DF, Associação Nacional dos Servidores do Ministério da Agricultura, Comi"ão Pró-Enquadramento do FAS, Servidores do Ministério do Trabalho (Brasília), Conselho
Nacional dos Técnicos de 2' Grau nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Servidores do Departamento Nacional
da Produção Mineral-DNPM (Brasllia, Belo Horizonte,
Recife, Porto Alegre, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina), Associação dos Servidores da Tabela Especial do Ministério da Fazenda, Servidores do INCRA (Santa Catarina), Servidores do SIF/SC, Servidores do DNER/SC, Servidores do !BDF/SC, Associação
dos Servidores da SUDEPE/SC, Servidores do
DFA/SC, Servidores do INPS/SC, Servidores da SUNAB/SC, Servidores do MEC/SC, Servidores da SUDEPE/AL, Servidores da SUCAM (Brasília, Goiás,
Ceará, Minas Gerais, Bahia), Servidores de Goiás (SUDEPE, SERPRO, INANPS, lAPAS, IBDF, MEC, M.
FAZENDA, IBC, Metereologia, M. TRABALHO,
FGO), Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, DNOCS/PA, Comissão Pró-Enquadramento
dc Convênios e Projetos do Ministério da Agricultura,
Sindicato dos Economistas do D F, Federação das Associações das Universidades Brasileiras, Servidores do
Amazonas (SUFRAMA, SUDEPE, !BDF, Tribunal do
Trabalho), Servidores da Universidade Federal de Santa
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Maria, Comissiío de Servidores de Tabela Especial da
SUDECO, Comissão de Servidores da DE:\/MA, comissão de tabelistas do IBC/BH, comissão de Tabelistas
do DFS/MG, Comissão Pró-Entidades de Base dos Servidores Públicos Federais do DF, Associação dos Servidores da Inspeção Federal, Servidores do MA/RS, Comissão de Convênios do MA, Associação dos Servidores
do MEC, Sindicato dos Engenheiros de Brasllia, Federação dos Servidores Públicos de Brasília, Associação
dos Engenheiros de Pesca/DF, STI/MIC, Associação
dos Servidores da SUDHEVEA, Associação da SUDEPE/RJ, ASTEMA/RJ, Comissão de Articulação de
Convênios MA/DF, tabelados no Laboratório de Conservação e Restauração de Livros e Documentos do
MJ/DF.
Mesa Diretora da Assembléia
Maria Laura - Prcsidente
Francisco Machado - Relator
Juarez Nazário - Secretário
Saint Clair - 2. Relator
Marcos Dantas - Secretário
Pauta
- Histórico do Movimento
- Informc dos Estados
- Discussão sobre o Projeto de Enquadramcnto c Posicionamento sobre o mesmo.
- Encaminhamento das propostas de' continuidade
da luta.
Histórico
O início da lula pelo Enquadramento dos Servidores
de Tabelas começou com a derrota do Projeto 194, de
autoria do Deputado José Ribamar Machado, que impunha redução salarial de até 60% aos tabelistas. A luta
foi retomada no início deste ano, pelos tabelistas, que
após exaustivas discussões e três assembléias, elaboraram e aprovaram um anteprojeto de Ici que foi entregue
ao Ministério da Administração, no dia 21-5-85, ocasião
em que foi aprovada a constituição de uma comissão
para reulizar estudo e apresentar ao Ministro uma proposta de enquadramento.
Os representantes dos servidores eleitos em assembléia
para compor esta comissão foram: Marcos de Alencar
Dantas (SUDEPE), Juarez Nazário Lopes (Inspeção Fcderal), Saint Cluir Pitangui Vcrsiani (SUDECO), e os representantes do Ministério: Manoel Mendes, Gilberto
Argollo de Moura, Maria da Soledade Almeida e Domingos Oliveira Medeiros. Compondo ainda o representante da OAB, advogado João Sebastião Faria. Após 2
meses de discussão, os técnicos do DASP, apresentaram
no dia 13-8-85 uma outra proposta, totalmente antagônica ao anteprojeto aprovado pelos tabelistas.
À vista desta posição, a Comissão de Negociação e de
Articulação entregou ao Ministro dá Administração, no
dia 22-8-85, um documento em repúdio à contra proposta apresentada, reafirmando o projeto já encaminhado,
pedindo na ocasião, a transcrição na Integra, em Ata e
encaminhando aos membros da Comissão e Serviço de
Pessoal Civil.
Posicionando-se favorável à nova reunião da comissão
de negociação só após umu proposta oficial em resposta
ao documento entregue e à vista de um posicionamento
em respeite às reivindicações da categoria, ou seja, que
represente os verdadeiros anseios dos tabelistas.
Foram registradas as Assembléias realizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Purá, Minas e Goiás, bem como
as que se realizam em vários locais de trabalho, abrangendo quase todos os órgãos do Serviço Público.
Finalizando foi feit.o um breve registro do movimento
do Serviço de Inspeção Federal demonstrando a importância e o poder de uma mobilização nacional e uma posição coesa em tomo de um objetivo comum.
Feito os agradecimentos especiais aos companheiros
egressos de outros Estados e a todos que compareceram
para integrarem-se ao movimento.
INFORME DOS ESTADOS
OS Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba·e Alagoas afirmaram que o movimento basicamente se inicia.
No entanto, os contatos mantidos dão conta que há
grande disposição dos Servidores tabelistas em se empenhar de forma firma e resoluta na campanha pelo enquadramento.
A nível de organização o movimento começ.a a se estruturar a partir dos Servidores da SUDEPE, abrindo-se
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a possibilidade, a partir desta Assembléia, de se ampliar
o movImentos nos Estados, com a perspectiva de incorporação de outros órgãos que tenham Servidores tabelistas.
Os Servidores se manifestaram favoráveis à proposta
dc enquadramento elaborada pelos Servidores e repudiaram a contraproposta do Ministério da Administração.
Pernambuco
Em Pernambuco, o movimento em prol do enquadramento do pessoal das tabelas encontra-se ainda meio desarticulado, devido talvez à falta de completa conscienti.
zação por parte da maioria dos Servidores, relativamente
à dimensão do problema.
Foram constituIdas comissões, integradas por funcionáros da Coordenadoria Regional da SUDEPE e do
Centro de Pesquisa e Extensão Pesq ueira do Nordeste.
Fundidas em uma só, na medida do possível, tentam di·
namizar o movimento junto a políticos do Estado.
Contactaram com alguns poucos Deputados Federais
e Estaduais e pleiteam o apoio de algumas associações de
classe.
Conseguiram o compromisso do Deputado Estadual
Hugo Martins Filho para um pronunciamento na Assembléia Legislativa, a respeito do nosso problema.
Espero que esta Assem bléia sirva de estímulo e força
para o crescimento deste movimento no nosso Estado.
Bahia
No Estado da Bahia o movimento praticamente se inicia. Ressalta-se a importância de no dia 13 de setem bro
ter havido uma reunião com pequena participação, mas
constituindo a partir desta data comissào de organização, comissão de divulgação e comissão de finanças, o
que acabou engajando I3 pessoas, todas comprometidas
com o crescimento e a mobilização do movimento.
A disposição de luta dos Servidores da Bahia é grande,
acredita-se que a partir desta Assembléia o movimento
possa ser melhor armado, visto que a falta de experiência
e poucas informações tê se constituído em elementos de
obstáculos.

Rio de Janeiro
Comissão de Articulação e Divulgação do Movimento
do Servidor Público Federal - RJ.
Delegados: Paulo Cabrera (INPI)
Darthagan (Previdência)
Eleitos em Assembléia realizada em 29/ AGO no Sindicado dos Engenheiros do RJ, com a participação de
cerca de 100 ServIdores, assembléia convocada especificamente para a discussão sobre enquadramento onde se
deliberou O seguinte:
1. Documento apoiando o Anteprojeto dos tabelis·
tas e repudiando a proposta do Governo com assinaturas de entidades do RJ, para ser entregue ao Ministro da
Administração, aos líderes dos partidos no Congresso,
aos Deputados Federais e Senadores do RJ e à Imprensa.
2. Aerogramas padronizados (individuais) de apoio
ao Anteprojeto enviados ao Ministro da Administração.
3. Ato Público em todos os Estados e realização de
um Dia Nacional de Luta.
Situação do Movimento
Foram realizadas até agora 6 Assembléias, sendo quatro de caráter geral e duas específicas, uma sobre a questão dos 80% e outra sobre enquadramento. A comissão
de articulação c divulgação reúne-se semanalmente (todas as terças no Sindicato dos Engenheiros/RJ) sendo a
reunião aberta à participação de qualquer servidor.
Órgãos que vem participando: INPI, IN METRO,
INPS, INAMPS, lAPAS, INT, AN (Arquivo Nacional),
CENEM, M. FAZENDA, CAMPANHAS DE SAÚDE, DNPM, DNER, SUDEPE, SRRF, DENTEL,
UFRJ, UFF, INACEN, CENTRO ELET. DA MARINHA, CVM, SUNAMAM, IAA, M. SAÚDE, SIF.
Entidades de Apoio: Sindicato dos Engenheiros Quim.
Arquitetos, Assistentes Sociais, Associações dos Servidores da UFRJ e UFP (ASSUF, ASUFRJ), FA.
SU BRA, Conselhos Regionais de Química, e Engenharia (CQR e CREA).
Órgãos que já mandaram abaixo assinado de apoio ao
Anteprojeto ao Ministro da Administração: INPI, Arquivo Nacional, M. Fazenda, DNPM, SUDEPE, SIF.
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o movimento RJ tem caráter geral e participação de
funcion Ílrios estatutários, celetistas, tabelistas, conveniados, campanhas etc..., visando uma luta unificada nas
questões colocadas com a reforma administrativa.
Devido ao movimento já temos processos visando a
criação de associações em vários órgãos podendo se destacar a área de saúde, previdenciários e campanhas além
do INT e INMETRO.
Goiás
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Os Servidores tabelistas elaboraram no Estado do Pará uma nota, distribuída amplamente à imprensa local,
onde reafirma a disposição de lutas pelo enquadramento
sem concurso e sem perda salarial.
A comissão Pró-Tabela Permanente defende a não
prorrogação de tabelas, r~ivindicando o enquadramc:n.t0
já e repudiam a contra-proposta apresentada pelo MInIStério da Administracão.
Amazonas

A delegação dos Servidores tabelistas do Estado,de
Goiás contou com a presença de 48 Servidores representando a SUDEPE, SERPA, INAMPS, lAPAS, IBDF,
MEC, M. Fazenda, IBC, Meteorologia, SUDECO,
FGO c M. do Trabalho.
O trabalho de organização e mobilização está sendo
feito de forma bastante participativa, sendo que a decisão e escolha de participantes foi feita em assembléia realizada no dia 15 de setembro. Há por parte dos participantes uma disposição muito grande em defender o enquadramento justo, sem concurso, sem perda salarial e
com o cómputo do tempo de serviço.

O nível de mobilização no Estado do Amazonas não ê
satisfatório, em virtude da falta de intercâmbio de informações entre os Servidores Federais, bem como do pouco caso que os dirigentes de alguns órgãos estão dispensando ao Movimento. Prova disso é que, dos 16 órgãos
cnntactados pela SUDEPE/AM através de sua Coordenadora Substituta, Iracema, bem como do Cnordenador
Dr. Raimundo Nonato Sobrinho, e de 2 comissões da
própriú SUDEPE, divulgando pela imprensa local e notifIcando os órgãos que se fizeram representar: SUDEPE, SUFRAMA, IBDF e TRT.

Mato Grosso

O movimento dos tabelistas neste município está restrito ao CERLA, um Centro de Pesquisa da SUDEPE,
que éonta com um quadro de pessoal de 107 pessoas,
sendo que 103 pertencem a Tabela Especial. A posição
dos Servidores é de apoio aos tabelistas, no entanto o
movimento só agora, depois das correspondências enviadas pela ASS, começa a se dinamizar.

Coordenação de mobilização de Servidores Públicos
de Mato Grosso do Sul.
É composta por II (onze) órgãos: Delegacia Federal
de Agricultura/MS, DNOS, M. Fazenda, M. Previdéncia, M. Trabalho, M. Exército, lAPAS, DNER, TRE,
M EC, Associação dos Servidores da PrevIdência Social,
onde somente com a união do todos poderemos pôr um
ponto final na angustiante c injusta situação dos servidores de Tabelas Especiais e Emergenciais dos Órgãos de
Administração Pública Federal. Houve a paralização da
Delegacia Federal da Agricultura/MS em março/85 juntamente com outros Estados do Brasil, e concluímos que
juntos seremos mais fortes e hoje, estamos unidos na luta
pelo enquadramento dos Servidores instáveis d" Administração Federal. Enfim, "Nossa União, Nossa Força:
Unidos Venceremos".
Rcpresentantes: Augusto Pires Gonçalves e Osvaldo
José da Silva.
Santa Catarina
A mobilização dos Servidores tabclistas de Santa Catarina se concentra em dois pólos: Florianópolis e Hajai.
Em Florianópolis os Servidores Federais já com tradiç:l0 de luta, apresentam uma organização dinâmica e
integrada, de forma que a dclegação contou com representantes do Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM, SUDEPE, IBDF, INCRA, SIF,
DNER, DFA, INPS, SUNAB e Ministério da Educaçào.
Os Servidores apoiaram a proposta de enquadramento
dcfcndida pelos tabelistas e rejeitaram a contraproposta
do Ministério da Administração.
Os Servidores do CEPSUL/SUDEPE, em Itajaí/SC,
ao tomarem conhecimento da Assembléia Nacional, realizaram uma reunião onde se discutiu a problemática
dos tabelistas com todos os ServIdores c criou uma eomisstl0 para levantar fundos junto ao setor empresarial
da pesca e o comércio em geral.
A arrecadação de recursos foi da ordem de Cr$
4.300,00 que possibilitou a participação de cinco Servidores nesta Assembléia.
A nossa participação atual visa recolher subsídios dos
movimentos dos outros Estados, para iniciarmos um
movimento organizado no Estado contando com a participação de Integrantes de Tabelas Especiais de outras
instituições.
Acrescente-se ai nda que foi efetuad o um contato com
o Deputado Federal Antonio Werner, que colocou a
nossa disposição um apartamento para nos alojarmos
durante a nossa permanência aquI em Brasília.
Pará
O movimento pró·enquadramento dos tabelistas
encontra-se organizado de forma a congregar ServIdores
da UF/Pmá, SUDEPE, SUDAM, SUDEVHEA, SUCAM, !BDF, DNOS, Delegacia Federal da Agricultura,
Ministério da Agricultura, FCAP, lAPAS, SENAR,
convênio EMBRA TER e convênio MA/SIPU /COBAL.

Pirassununga/SP

Santa Maria/Rio Grande do Sul
A Associação dos Servidores da Universidade Federal
de Santa Maria estará coordenando não apenas sells 700
membros nesta situação mas também os funcionários de
outros ministérios.
Outros Estados
Fizeram ainda O uso da palavra os representantes dos
Estados de Minas Gerais, Paraná c Ceará, que reafirmaram a disposição de lutar pelo enquadramento dos tabolistas, assim como se comprometeram. de posse dos resultados desta Assembléia, encaminhar aos seus Estados
e em diversos locais de trabalho as resoluções do encontro.
Diswssão sobre as Propostas de Anteprojeto
de Lei e Posicionamento
As intervenções sobre este ponto destacaram o apoio à
proposta elaborada pelos labelistas e entregue ao Ministério d" Administração e a apresentação de alguns adendos.
Concluídas as falações (aproximadamente 20 inscritos) foi colocado em votação a Proposta de Anteprojeto
apresentada pelos tabelistas, esta foi unanimente aprovada.
O destaque apresentado pela assembléia da Região
Norte, realizada no Pará, foi também aprovada por unanimidade, ou seja, foi incluído no texto do anteprojeto os
termos: Convênios e Similares. Ficando o Anteprojeto
de Lei no seu Artigo I. redigido da seguinte forma: Os
atuais ocupantes de empregos da Administração Federal
direta c indireta, compreendendo autarquias e os órgãos
autônomos das entidades públicas federais, integrantes
de Tabelas Especiais, Emcrgenciais e Similares e de Convênios serão incluídos nas Tabelas Permanentes de seus
respectivos órgãos.
Os Servidores que ocupam FAS fizeram o seguinte depoimento:
A Portaria 503 criou uma comissãC' . 'ira estudar o enquadramento dos contratados por tempo indetermInado. MaIs tarde, esta comissão se julgou incompetente
para deliberar sobre o enquadramento dos FAS (categoria de contrato por tempo indeterminado).
Nós FAS nos organizamos e realizamos uma As·
sembléia Geral onde foi decidido que seria encaminhado
ao Ministro da Administração um abaixo assinado pedindo prnvidências para a nossa situação, pois embora
nào sendo tabelistas nós estamos no serviço público
exercendo as mesmas atividades.
Para maior esclarecimento o FAS é ull)" função de assessoramento de nível superior para assessorar diretumente os Ministros.
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Com o tempo, esta função foi desvirtuada devido a
ine/Cistência de concurso público para o desempenho das
atividades técnicas e rotineiras dos órgãos da administração federal.
Após os primeiros contatos com o Ministério da Administração foi levantada a possibilidade dos FAS serem
transformados em uma tabela para posterior enquadramento, quando então passaríamos a ter direito a uma
carreira com ascençào funcional, qualificação e outras
vantagens como a estabilidade de emprego.
Companheiros tabclistas, nós estamos aqui presentes
irmanados na mesma luta, pelo enquadramento com justiça pois embora estando um passo atrás dos senhores,
vislumbramos a possibilidade de dentro em breve estarmos em condições de pleitear o nosso enqtfadramento
nas condições defendidas por vocês.
Negociar com dignidade, não ao rebaixamento de salários, respeito pclo Servidor Público.
Tabelistas, FAS, conveniados, vamos nos unir no mesmo objetivo, por um enquadramento digno.
Os Servidores do STI apresentaram três adendos, o
primeiro referente a mudança no.PCC, assim redigido:
"O PCC terá o número e os valores dos seus níveis aumentados de modo que o seu maior nível seja igual ã
maior remuneração das tabelas".
"Quando do seu enquadramento o Servidor oriundo
de tabelas terá rec'onhecido todo o seu período de trabalho no Serviço Público para efeito de percepção das vantagens inerentes ao regime estatutário."
"O Servidor oriundo de tabelas terá direito à retirada
do seu FGTS nos casos previstos na lei e no caso de exoneração a pedido."
Foram feitas duas intervenções defendendo a inclusão
destes adendo e duas contra.
Colocados em votação o primeiro e o terceiro adendo
foram rejeitados por imensa maioria e o segundo foi entendido como já contemplado no texto original do anteprojeto.
Foi apresentado, ainda, o seguinte pronunciamento:
Nós, Servidores do Ministério da Agricultura, no desempenho de atividades de caráter permanente, retribuídos mediante convénios, ajustes ou outros instrumentos
assemelhados: Vimos propor uma união de esforços com
a Comissão Nacional dos Servidores de Tabelas Especiais e Emergenciais para juntos pleitearmos ao Ministério da Administração as justas reivindicações que tanto
os tabelistas como nós participantes de convênios buscamos alcançar, e que representam, afinal, a resolução de
angustiante problema social, quejá se prolonga por tempo insuportável.
ENCAMINHAMENTOS
Foram aprovados os seguintes encaminhamentos:
I - Rejeitada a contraprosta do Ministério da Administração e aprovado o projeto eleborado pelos servidores, que propõe enquadramento dos tabelistas sem concurso, com manutenção dos atuais salários e com o reconhecimento do tempo de serviço, para aqueles que não
obtiveram ascensão funcional de acordo com PCC.
2 - Fazer gestões junto às lideranças dos partidos e a
comiss'lo de servidor público, objetivando promover discussões e seminários com vista a comprometer estes segmelltos na defesa do nosso enquadramento (Congresso,
Assembléia Legislativa e Câmara de Vereadores).
3 - Continuar a coleta de assinaturas de Senadores,
Deputados (Federais e Estaduais) e Vereadores, visando
apoiar nosso enquadramento.
4 - Solicitar o envio de notas ou telegramas, ao Ministro da Administração, de Senadores, Deputados, Vereadores, personalidades públicas, empresários no sentido de apoiar nosso enquadramento.
5 - Solicitar apoio de associações, sindicatos, entidades civis, em cada uma das unidades da federação, sugerindo que essas entidades enviem notas ou telegramas,
ao Ministro da Administração, pedindo o enquadramento dos servidores de tabelas, tal qual como está no nosso
projeto.
6 - Realizar reuniões com dirigentes de orgãos onde
haja tabelas, procurando obter destes apoio material (xerox, telefone, telex, etc.) assim como envio de documento
ao Ministro da Administração ou ao Ministro Superior,
solicitando o enquadramento dos tabclistas.
7 - Constituir comissões de mobilização por unidade
'daJederação, com vista ao encaminhamento das reso-
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Iuções da assem bléia, devendo estas estarem vinculadas ã
Comissão Nacional, com sede em Brasília.
8 - Incorporar maior número de servidores na Comissão Nacional de mobilização, subdividindo-a em Comissão Financeira e Organização.
9 - Que se consiga junto aos Deptos. de Pessoal de
cada órgão, as listagens atualizadas até 8 de julho de
1985 dos números e data de admissão dos servidores tabelistas.
10- Envidar esforços no sentido de conseguir audiência com o Presidente da República.
II - Dia Nacional de Luta - ato público em frente
ao Ministério da Administração, dia 4 de outubro, às
15:00 horas, com entrega da nossa proposta de enquadramento, acompanhada de documento desta assembleia referendando o conteúdo do projeto e rcjcitando a
contraproposta do Ministério da Administração. O ato
deverá ser acompanhado de ampla e massiva participação dos servidores, inclusive com caravanas de outros
Estados, sendo sua divulgação realizada através de assem bléias por local de trabalho, cartazes e notas. Para a
manifestação do dia 4 de outubro os servidores devem
trazer faixas, cartazes, etc., assim como comprometer a
presença de personalidades políticas. Posteriormente sair
em passeata pela Esplanada dos Ministérios.
12 - Realização de atos públicos na unidades de federação, devendo a definição de datas das referidas manifestações serem fixadas pelas Comissões locais.
13 - Enviar as resoluções desta assembléia a todas
unidades da federação, a todas entidades, comissões que
congregarem servidores públicos, assim como ao III Encontro Nacional dos Servidores PÚ blicos Federais. NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE
À Assembléia Nacional de Servidores de Tabelas Es-

peciais, Emergenciais e Similares,
Enquadramento imediato sem perda salarial e contagem do tempo de serviço, são as reinvindicações centrais
dos milhares de servidores de Tabelas Especiais, Emergenciais e Similares, mobilizados em todo o País.
A Central Única dos Trabalhadores, expressa nesta
Assembléia Nacional a justeza destas reivindicações e
manifesta sua irrestrita solidariedade à luta pelo enquadrainento.
A CUT afirma a justeza dessas reivindicações porque
entende que os Tabelistas são Servidores Públicos desde
o momento em que foram contratados pelo serviço
público. Essa foi uma forma de contratação forjada pelo
governo e cabe a este a responsabilidade de regularizar a
situação desses servidore.s, garantindo-Ihcs o emprego e
todos os direitos adquiridos.
Parabenizamos o nível de organização e de unidade
desse movimento e ressaltamos que a experiência dos
trabalhadores mostra de maneira clara que a união e a
mobilização constituem o caminho legítimo para a conquista das necessidades sentidas pelos trabalhadores,
Brasília, 18 de setembro de 1985. - Central Única dos
Trabalhadores.
NOTA DE APOIO
A Comissão Pró-Entidade de Base dos Servidores
Públicos do DF., surgida da necessidade dos Servidores
se organizarem pcla Base, na perspectiva de construção
do seu Sindicato, vem a esta Assembléia trazer de público seu apoio e solidariedade na luta pelo enquadramento
justo sem concurso público de todos os servidores hoje
em tabelas Especiais, Emergencías e Similares; e conelama a esses servidores a estarem conosco na luta contra a
farsa do Estatuto Único anunciado pelo Sr. Ministro da
Administração para o dia 28 de outubro próximo; por
um PCC ajustado à realidade do Serviço Público; por
uma reposição salarial capaz de cobrir as perdas acumuladas de nossos salários; pelo horário corrido de seis horas (06:00); e pelo nosso Direito a sindicalização, passo
fundamental na emancipação dessa categoria massacrada pelo descaso e abuso do governo.
Pela Unificação Nacional do movimento dos Servidores Públicos em torno das suas reivindícações.
Até a vitória na luta pelo enquadramento.

o SR. PRESIDENTE (José Ribamar Machado) Concedo a palavra ao Sr. Ernesto de Marco, na qualidade de Líder do PMDR
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o SR. ERNESTO DE MARCO (PMDB - Se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, O Brasil teve o seu desenvolvimento acelerado nos
últimos 30 anos. Algumas regiões se adiantaram a outras, como é o caso do oeste catarinense, que hoje aparece com gran de destaque no Sul do Pais. Como principal
pólo de desenvolvimento naquela região do meu Estado,
Chapecõ é o Município que mais progrediu nestas últimas três décadas, graças ao trabalho, ao esforço e ao dinamismo dos empresários, industriais e comerciantes,
gran<Jes e pequenos, dos colonos e de tantos heróis anônimos que trabalham pelo desenvolvimento e pelo progresso do Município, do Estado c da Nação brasileira.
Chapccó, até 1970, estava colocado em 16' lugar no
movimento econômico, entre os 197 Municípios do Estado de Santa Catarina. Já em 1982, 'I uando foram criados
mais dois Municípios no Estado, que passou a contar
com 199 com unas, Chapecó tinha subido para o 6' lugar.
Em 1983, assumiu a Prefeitura de Chapecó o Sr. Ledônio
Migliorini. Graças ao trabalho excepcional deste Prefeito e de toda a com unidade chapecoense, o Mu nicípio
evoluiu para o 4' lugar no movimento econômico geral,
considerando os 199 Municípios do Estado de Santa Catarina.
Sr. Presidente, quando falo do Município de Chapecó
falo com conhecimento de causa, porque ali resido desde
o inicio da década de 50. Adquiri propriedade, trabalhei
bastante, mas tive a honra de expandir minha atividade
empresarial na medida em que progredia a cidade e todo
o oeste catarinense, de tal modo que atualmente cu e minha família temos diversos estabelecimentos comerciais
em Chapecó e na região.
Passados mais de trinta anos que vivo naquela cidade,
posso dizer que conheço profundamente os problemas
da sua população. Por isso lamento muito o episódio que
surgiu nos últimos tempos, envolvendo colonos e índios
numa disputa de terras na localidade de Sede Trentin,
Realmente, é lamentável que um Mu nicípio formado por
um povo ordeiro e trabalhador, de uma hora para outra,
passe a-ser manchete nos jornais de maior circulação do
País, além de outros órgãos de comunicação, em virtude
de uma questão que deveria ser resolvida através do
diálogo c da Justiça.
Eu, particularmente, considero esse problema muito
grave. Problema muito sério, que surgiu do trabalho desenvolvido por elementos estranhos. Estes, talvez para
conseguir benefícios pessoais, procuraram jogar cerca de
170 famílias de colonos contra umas 15 famílias de
índios.
O conflito surgiu no Município de Chapecó, num lugar denominado Sede Trcntin. Recuando no tempo, vamos encontrar, em 1919, uma empresa colonizadoraLuce c Rosa - estabelecida em Curitiba, no Estado do
Paraná. Naquele ano, a referida empresa colocou à venda uma área de terras na Sede Trentin. Poucos anos depois, em 1924, venderam terras para uns \O colonos, entre eles alguns imigrantes que vieram da Alemanha. Posteriormente, deram prosseguimento à venda das terras,
que foram adquiridas por mais de uma centena de colonos, mas todos eles com as repectivas escrituras registradas no Cartório de Registro de Imóveis.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, passaram-se
os anos. Muitos anos se passaram, até que, em 1979, surgiu um comentário em Chapeeó e na região, oriundo de
elementos ligados ao CIMI e ã FUNAI, além de outros
interessados em prejudicar e massacrar os colonos da
SedeTrentin. Começaram a divulgarqueos índios Kaingang seriam os verdadeiros proprietários da referida
área, que mede, no total 1.850 hectares.
Inicialmente, os colonos não se preocuparam, muito
embora seja verdade que, no correr dos tempos, tenham
permanecido lá algumas famílias de índios, que trabalhavam como bóias-frias. Houve época em que havía uma,
duas, no máximo três famílias de índios, que lá moravam
e, na maior parte do tempo, trabalhavam para os colonos.
Mas a partir do momento em que surgiu o comentário
de que os índios tinham direito ã terra, seguindo a orientação de terceiros, algumas famílias de índios começaram a se transferir para ali, vindos de outras localidades
e de outras reservas como Xanxcrê, Nonoai e Mangueirinha, no Estado do Paraná.
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Compreende-se que os colonos não se preocupassem,
em primeiro lugar, porque compraram as terras com escrituras passadas no Cartório de Registro de Imóveis; e,
em segundo lugar, porque os moradores compraram as
suas terras há mais de 60 anos, como é fácil comprovar
através das mesmas escrituras e dos mesmos registros.
De fato, acredito que ninguém pode duvidar da legalidade de uma transação feita através de escritura pública
passada em Cartório de Registro de Imóveis. Entretanto,
a partir df 1982, aquilo que parecia ser um comentário
isolado e sem precedentes adquiriu feição nova. A situação se agravou, e os colonos começaram a se preocupar. Nem pode ser de outra forma quando alguém se vé
na iminência de perder suas terras, compradas há tanto
tempo, e que lhe custou tanto trabalho e sacrifício, para
delas tirar o sustento da família.
Sr. Presidente, eu, como ehapecoense, e como representante do povo do oeste catarinense na Câmara dos
Deputados, tenho-me preocupado permanentemente
com este assunto nos últimos 120 dias. Tenho procurado, por todos os meios e com grande esforço, manter-me
em contato com o Sr. Prefeito Ledônio Migliorini; com o
Vice-Prefeito Nelson Locatelli; com as· duas bancadas da
Câmara de Vereadores, que conta com 15 edis, sendo 8
do PMDB. 7 do PDS; com os trés diretórios partidários,
do PMDB, do PDS e da Frente Liberal, bem como de
outros partidos; com presidentes de cooperativas, clubes
de serviços e sindicatos e com proprietários rurais. Finalmente, em nome da maioria da população de Chapecó,
temos todos procurado um meio de resolver o problema
dos colonos de Sede Trentin.
Ouço o nobre Deputado José Carlos Vasconcelos.
O Sr. José Carlos Vasconcelos - Nobre Deputado. V.
Ex' se caracteriza nesta Casa pela defesa intransigente
que faz dos interesses de seu Município de Chapecó e do
oeste de Santa Catarina. Empresário da região, tendo
crescido, trabalhado e prosperado. V. Ex' traz sempre a
esta Casa a defesa dos mais legítimos interesses do Município, da região e de seus filhos. Traz hoje um problema que é realmente muito sério, produto, necessariamente. da desorganização que se implantou neste País
em tantos governos autoritârios que não souberam dar
uma atuação correta à sua administração, inclusive à
FUNAI, e mesmo à sua antecessora, o Serviço de Proteção ao Indio. Este problema não é só da FUNAI. Nunca houve uma orientação que definisse exatamente as
áreas indígenas, de modo a evitar esse tipo de problema
que ocorre agora em Chapecó. Ontem mesmo, tivemos
denúncia por parte do Deputàdo Valmor Giavarina a
respeito do que acontece no Paraná. Determinada área
daquele Estado foi demarcada por uma eooperativa que
teve o cuidado de pedir à FUNAI, aqui em Brasilia, certidão sobre o domínio da mesma. Aquele órgão certificou que a área não era reserva indígena. Pois bem, a cooperativa realizou investimentos com recursos próprios,
de seus cooperados, fez construir uma estrada de 300
km, e depois de três anos, quando já se havia cultivado a
terra, a FUNAI reivindica aquela área como reserva
indígena. É preciso definir um tipo de comportamento
para a FUNAI, no sentido de proteger os índios e, ao
mesmo tempo, evitar problemas da natureza desse que
V. Ex' aborda com muita propriedade, nesta tarde, e a
exemplo de tantos outros pronunciamentos, não só em
relação a Chapeeó, mas também aos problemas da região oeste de Santa Catarina.
O SR. ERNESTO DE MARCO - Quero agradecer a
V. Ex' o aparte, que veio enriquecer o meu pronunciamento. c dou seguimento ao meu discurso.
No mesmo sentido tenho mantido contatos, seja pessoalmente, seja por telefone com os Srs. Dr. José Gomes
e Dr. Burin, da Reforma Agrária, com o Sr. Dr. Simão
Robinson Oliveira Jatcne, Assessor do Ministro do Desenvolvimento Agrário, e com o Exmo. Sr. Ministro Nelson Ribeiro.
No dia 28 de maio próximo passado participei de uma
audiência com o Ministro Nelson Ribeiro, da qual tam-
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bém participaram o Senador Jorge Bornhausen, o Prefeito Municipal de Chapecó. Ledônio Migliorini, o VicePrefeito, Nelson Locatelli, o Vereador e Advogado Dr.
Hilário Lago, o Dr. Getúlio, do INCRA. e o representante da com anidade de Sede Trentin.
Procuramos explicar os problemas nos quais os colonos foram envolvidos injustamente. Para isso levamos
certidões e cópias xerográficas das escrituras de compra,
onde se prova que as terras foram adquiridas há mais de
60 an os. Sinceramente. fiquei decepcionado com o Ministro Nelson Ribeiro. porque S. Ex' não deu a devida
importáncia à documentação exibida. Quando insistimos na explicação do problema. ele apenas nos disse que
estava bem informado e que, ainda naqueles dias, tinha
recebido informações de elementos de Chapecó.
Parece que o Ministro, por alguma razão está mais
1

propenso a ouvir o outro lado da história. Temo que S.
Ex' esteja mal assessorado. por pessoas que não conhecem devidamente o problema. Acho que esse assessoramento deficiente do Ministro foi, inclusive, o responsável pelo mal-estar vivido há poucos meses, diante da
noticia de que o Município de Londrina seria considerado úrea prioritúria pllfa os efeitos da reforma agrária.
Sr. Presidente. entendo que existe muita semelhança
entre o problema de Sede Trentin e o problema de Londrina. E de se lamentar que com tanta terra disponível
neste País imenso os órgãos do Governo insistam em desapropriar pequenos colonos, que moram há tantos anos

em suas legítimas propriedades. Sobre os colonos pesa a
ameaça de serem despejados, como se invasores eles fossem. E aí que está a maior injustiça, porquanto eles são,

na verdade, legItimos proprietúrios.
Estou aqui para dizer que os colonos não são invasores. Se eles moram naquelas terras em Sede Trentin. é
porque as compraram e pagaram com muito trabalho e
muito sacrifício. Agora estão sendo injustamente
ameaçados pelos órgãos do Governo da Nova República, contrariando aquilo que pregava o saudoso Presidente Tancredo Neves, o homem que devolveu ao seu povo
a fé na democracia, que ressuscitou-lhe a consciência de
determinar o seu próprio destino, que acendeu a esperança de um Brasil novo, mais justo e mais humano.
Infelizmente, nada disso está acontecendo. O que tenho observado no episódio de Sede Trentin é o triste
quudro de colonos, senhoras e crianças !::horando. por-
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01 vaI cante Filho; do representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Francisco Vital
Luna; do Governo do Estado de Santa Catarina, Esperidi"o Amin; do Prefeito Municipal de Chapecó, Ledônio
Migliorini. Estiveram presentes também o Presidente do
INCRA. José Gomes da Silva; o Consultor Jurídico do
Ministério do Interior, Tarcisio Carlos de Almeida Cunha; o representante da FUNAI, José Apoena Meirellles. além de outras autoridades.
Determinando a programação da reunião, às 15:30
horas o f\1inistro do [nteriar colocou em discussão os

termos do assunto em pauta. A discussão durou 6 horas,
sem que as partes chegassem a um entendimento. Às
21 :30 horas o Ministro Ronaldo Costa Couto suspendeu
os trabalhos e convocou outra reunião para o dia 23 de
setembro, às 15 horas, no mesmo local.

Participei também da reunião do dia 23. O Ministro
Ronaldo Costa Couto abriu os trabalhos falando sobre a
finalidade da mesma, que versava sobre a desapropriação de uma área de terra de colonos da Sede Trentin,
na proporção de 912 hectares, para ser doada aos índios
Kai ngang. Pedi a palavra e manifestei minha posição
contrária à desapropriação para doação da terra aos
índios. Assim agi de acordo com minha consciência. por
considerar aquela úrea de propriedade dos colonos, principalmente levando em conta a documentação estabelecida nas escrituras lavradas no Cartório de Registro de
Imóveis. e também o fató de que existem colonos morando naq uelas (erras há mais de 60 anos.
Quero deixar claro, Sr. Presidente, que não sou contra

a doação de terra aos índios. Pelo contrário, eles precisam ser aquinhoados com glebas onde possam trabalhar
para desenvolver suas próprias culturas. O Governo
deve agir no sentido de emancipar os índios da condição
de agregados, que para eles não é uma condição digna.
Eles merecem ter um pedaço de chão pllfa desenvolver as
suas lavouras e a sua economia como grupo independen-

te. Mas acho errado, não concordo mesmo, que se faça
isso através do sacrifício de pequenos proprietários,
tomando-lhes as terras e os poucos bens que constituem
a sua riqueza.
Mas, Sr. Presidente, de nada adiantou minha posição
contrária à desapropriação das terras dos colonos. De
nada adiantou também a posição do Prefeito Ledônio
Migliorini. que sempre foi contra essa medida por ver
nela uma violência desnecessária contra aqueles pequenos proprietúrios. Ao final da reunião, foi redigido um
documento onde se diz que a impossibilidade de uma solução consensual para as questões envolvendo índios c
colonos nas terras do Toldo Chim bangue e Sede Trentin,
em Chapecó. Santa Catarina, impõe uma decisão de Governo, orientada pelo respeito aos direitos das partes envolvidas.
À vista disso, deliberou-se que o Governo Federal expedirá decreto desapropriando área estimada em 912
hectares, que será destinada aos índios Kaingang, indenizando os colonos a preços de mercado, com pagamento à vista, no que se refere ãs terras, benfeitorias e outros

que estão ameaçados de serem despejados das sua, próprias lerras. Sinceramente. espero que isso não aconteça.
Ainda é tempo de sustar essa temeridade. Essa esperança
não ê só minha, é também de todos os colonos de Sede
Trentin. que aguardam pela última instância, a palavra
de Sua Execelência. o Presidente da República, Doutor
Jo,é Sarney.
No dia 4 de setembro próximo passado, tive a honra
de eslar presente a uma audiência com o Sr. Presidente
da República. audiência essa de que participaram o Prefeito de Chapecó, Ledónio Migliorini. o Presidente da
Cámara de Vereadores, Jair Co rã, o Secretário de Estado. Henrique Deiis, e O Presidente da Associação dos
Proprietários Rurais de Chapeeó, Dr. Walmor Lunardi.
Na ocasião, entregamos ao Prcsidente Sarney vários
documentos comprovando que as terras disputadas por
colonos e índios, em Sede Trentin, são de propriedade
dos colonos, Ievand o-se em conta as escrituras registradas em cartório. assim como outras certidões. Após recebida a documentação, o Presidente Sarney nos prometeu
que iria estudar o problema fundamentado nos papéis.
Por isso. acrcdito que todos nós temos motivo para confiar na sua aecisão. especialmente porque Sua Exeeeléncia é homem público experimentado e, acima de tudo,
pessoa humana que conbece as dificuldades da população brasileira.

Assinaram o de acordo com o documento todos os
participantes da reunião, menos o Governador Esperidi"o Amim e o Prefeito Ledônio Migliorini,gue dele apenas tomaram ciência. Aliás, o Prefeito de Chapecó to-

No momento em que tantas esperanças são deposita-

mou ciência "em desacordo'\ coerente com a posição

das no Prcsidente da República, para resolver com justiça o problema de Sedc Trentin, quero levar ao conhecimcnto de S. Ex' que, no dia 12 de setembro próximo passado. recebi telefonema do Consultor-Jurídico do Ministério do Interior, convidando-me para participar de uma
reunião naquele Ministério, no dia 16 do mês, às 15 horas.

No dia e hora aprazados. lá estava eu para a reunião,
que contou com a participação do Ministro do Interior,
Ro naldo Costa Couto; do Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, Nelson de Figueiredo Ribeiro;
do Secretário-Geral do Ministério da Justiça, José Paulo

direitos comprovados.

Consignou-se também que o Ministério da Reforma e
do Desenvolvimento Agrário oferecerá aos colonos incluídos na desapropriação a opção de se localizarem em
área o mais próximo possível, no Município de Chapecó,
proporcionando-lhes os meios para que possam desenvolver as suas atividades, particularmente no que se refere ao crédito c assistência técnica.

que lhe é própria e que sustentou ao longo de toda a reunião.
Quero chamar a atenção para os termos da deliberação tomada no Ministério do Interior, para mostrar
que a mesma disposição de assentar os colonos em área o
mais próxImo possível de Chapecó poderia, e ainda pode, ser tomada em relação aos índios, dando-Ibes o Governo a mesma assistência para que possam desenvolver
as suas culturas.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, seria até mais fácil assentar os índios em outras terras, que não aquelas

õnde estão os colonos. há tanto tempo, desenvolvendo 0-
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seu trabalho, com situação jurídica perfeitamente definida. Então, pergunta-se: para que tirar os colonos à força
da sua morada, do sítio onde estão enraizados com suas
famílias, trabalhando e produzindo, em paz com a sociedade e com os poderes constituídos, sabendo-se que há
outra solução mais humana e melhor para todas as partes'!
Quero terminar este pronunciamento com um especial
apelo dirigido ao Presidente José Sarney. Faço este apelo
em nome dos colonos de Scde Trentin, cm Chapccó. São
170 famílias que vivem dias de angústia, sob a ameaça de
perder suas casas, suas terras, seus bens. A promessa da
justa indenização não os anima, porque teriam que começar tudo de novo, sabe Deus como!
Não são latifu ndiários, detentores de grandes extensões de terra improdutiva. São pequenos proprietários,
assentados em pequenas glebas, eom situação legalizada
em cartório há dezenas de anos. Daí por que não entendem o problema criado em torno das suas terras, e não
aceitam sair de lá.
Os colonos de Sede Trentin sabem que o Presidente da
República representa a última instáncia nesse processo, a
última esperança de que haja uma reversão nessa expectativa que lhes é tão deslavorável. Por isso pedem ao Presidente Sarn ey que os deixe licar exatamente como estão.
Aquelas terras são, ao mesmo tempo, o seu lar e o seu
trabalho, residéncia que é e também meio de vida.
Não se contesta o direito dos índios de terem as suas
terras. Pelo co ntrário, todos nós entendemos como um
gesto humano, necessário, justo, que os índios Kaingang
sejam assentados em glebas onde possam viver em situaçào definitiva, desenvolvendo as suas culturas e a sua
economia.
Uma solução que está à vista consiste em destinar-se
aos índios as mesmas terras que se pretendem colocar à
disposição dos colonos depois de consumada a desapropriação. Em outras palavras, que se dê aos índios a
opção de se localizarem em área o mais próximo possível, no Município de Chapecó, proporcionando-lhes os
meios para que possam desenvolver as suas atividades.

Minas Gerais

Maranhão
Jayme Santana PFL.

PFL; João Alberto de Souza Piauí

Jônathas Nunes -

PFL; Wall Ferraz -

PMDB.

Antônio Dias - PFL; Bonifácio de Andrada - PDS;
Fueb Dib - PMDB; Gerardo Renault PMDB; Jorge
Carone - PMDB; Júnia Marise - PMDB; Luiz Baccarini - PMDB; Mário de Oliveira - PMDB: Raul Belém
- PMDB; Ronan Tito - PMDB.

Ceará

São Paulo

Antônio Morais - PMDB; Carlos Virgílio - PDS;
Evandro Ayres de Moura - PFL; Haroldo Sanford PDS; Leorne Belém - PDS; Lúcio Alcântara - PFL;
Manoel Gonçalves - PFL; Marcelo Linhares - PDS;
Paes de Andrade - PMDB; Sérgio Philomeno - PDS.

Airton Soares - PMDB; Armando Pinheiro - PDS;
Bete Mendes - PT; Cunha Bueno - PDS; Djalma Bom
- PT; Doreto Campanari - PMDB; Estevam Galvão
- PFL; Farabulini Júnior - PTB; Felipe Cheidde PMDB; Giôia Júnior - PDS; Irma Passoni - PT; Israel
Dias-Novaes - PMDB; Mendes Botelho -'PTB; Mendonça Falcão - PTB; Moacir Franco - PTB; Nelson
do Carmo - PTB; Renato Cordeiro -'-- PDS; Salles Leite - PDS; Salvador Julianelli - PDS; Samir Achôa PMDB; Theodoro Mendes - PMDB.

Rio Grandc do Norte
~ntônio

Florêncio -

PFL; Jessé Freire -

PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Álvaro Gaudêncio - PFL;
Antônio Gomes - PFL; Carneiro Arnaud - PMDB;
Ernani Satyro - PDS; José Maranhão - PMDB; Tarcisio Burity - PTB.

Goiás
Adhemar Santillo - PMDB; Irapuan Costa JúniorPMDB; Jaime Câmara - PDS.

Pernambuco

Mato Grosso

Carlos Wilson - PMDB; Geraldo Melo - PMDB;
Jarbas Vasconcelos - PSB; Miguel Arraes - PMDB;
Ricardo Fiuza - PDS; Roberto Freire - PCB; Thales
Ramalho - PFL.

Márcio Lacerda -

PMDB.

Mato Grosso do Sul
Levy Dias -

PFL.

Alagoas
Geraldo Bulhões - PMDB; José Thomaz Nonô PFL; Nelson Costa - PDS; Sérgio Moreira - PMDB.
Sergipe
Francisco Rollemberg - PDS; Hélio Dantas - PFL.
Bahia
Afrísio Vieira Lima - PFL; Elquisson Soares PMDB; Eraldo Tinoco - PDS; Etelvir Dantas - PDS;
França Teixeira - PFL; Genebaldo Correia - PMDB;
Jairo Azi - PFL; José Penedo - PFL; Jutahy JúniorPFL; Marcelo Cordeiro - PMDB.

E que se ponha rapidamente um fim a essa questão

criada artificialmente, garantindo aos colonos de Sede
Trentin a permanência no lugar onde vivem com suas
famílias e onde sempre estiveram em paz com todo o
mundo.

Espírito Santo

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESlDENTE (José Ribamar Machado) Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.

Max Mauro - PMDB; Myrthes Bevilacqua PMDB; Wilson Haesc - PMDB.
Rio de Janeiro

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Rondônia

Alair Ferreira - PDS; Arildo Teles - PDT; Darcílio
Ayres - PDS; Daso Coimbra - PMDB; Délio dos Santos - PDT; Francisco Studart - PFL; JG dc Araújo
Jorgc - PDT; Jorge Leite - PMDB; Léo Simões PFL; Lcônidas Sampaio - PMDB; Marcelo Medeiros
- PMDB; Márcio Braga - PMDB; Márcio MacedoPMDB; Rubem Medina - PFL; Sebastião Nery - PS;
Walter Casanova - PFL.

Lucena Leal- PFL; Múcio Athayde - PMDB; Olavo Pires - PMDB; Orestes Muniz - PMDB.
Pará
Ademir Andrade - PMDB; Dionísio Hagc - PFL;
Sebastião CurÍó - PFL.

o SR. PRESIDENTE (José Ribamar Machado) signando para a ordinária de amanhã a seguinte:
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Levanto a sessão, de-

VII - ORDEM DO DIA
URG:ítNCIA

Votação
1
PROJETO DE LEI N.o 6,302-C, DE 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 6.W2-C, de 1985,
que al.tera os efeitc6 da Lei n.o 7.332, de 1.0 de julho de 1985, que "estaGRANDE EXPEDIENTE

Paraná
Amadeu Geara - PMDB; Borges da Silveira PMDB; Fabiano Braga Cortes - PFL; José TavaresPMDB; Mattos Leão - PMDB; Otávio Cesário
PDS; Paulo Marques - PMDB; Pedro Sampaio
PMDB; Renato Loures Bueno - PMDB.
Santa Catarina
Enio Branco - PFL; Pedro Colin - PFL; Renato
Vianna - PMDB; Walmor de Luca - PMDB.
Rio Grande do Sul.
Aldo Pinto - PDT; Balthazar de Bem e Canto
PDS; Emidio Perondi - PDS; Floriceno Paixão
PDT; Ibsen Pinheiro - PMDB; Jorge Uequed
PMDB; Pratini de Morais - PDS; Victor Faccioni
PDS.

-

Amapá
Geovani Borgcs -

PFL.
Roraima

João Batista Fagundes canti - PFL.

PMDB; Mozarildo Caval-

belece normas p:ll'a a realização de eleições em 1935, dispõe sobre o alistam:nto el3itcl'a\ e () voto do analfabeto e dá outras providências"; tendo
pareceres dos Relatores designados pela Mesa em substituição. às Comissões:
de Constituição e Justiça, pela C01JBtitucionalidade., .juridicidade, técnica
legislativa e, no mériw, pela aprovaçãO; e, de Comunicação, pela aprovação,
com emenda. Pareceres às Emendas de Plenárto: dos Relatores desig.nados
pela Mesa em substituição às ComIsSões de: _constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade, téenica legislativa e, no mérito, pela rejeição; a, de ComunicaçfÍ,(>, pela aprc'Vação das de 11.0S 2, 3, 4 e 5 e das de
n:'5 1 e 6, com wbemendas. (Do Sr. Osmar Leitão.) - Relatoras: Srs. Gaston3 Righi c Franciwa Amaral.

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

Votação
2

OradorES:

1 - Ruben Figueiró - PMDB - MS
2 - Luiz Guedes - PMDB - :Ma
3 - H~mnes Zaneti - PMDB - RS

PROJETO DE LEI N.O 4.198-A, DE 1980
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 4.1W-A, de 1980,
que altera a redação do art. 354 do Código de Processo Penal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e JUBtiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. - Relator: Sr.
Nelson Morro.
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3

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 1,.0

l~O-A,

DE 1!t8l

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei Complementar n.o ISO-A,
de 1981, que altera a Lei Complementar n.O 35, de 14 de março de 197\},
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação; e, das Comissões de serviço
Público e de Finanças, pela aprovação. - Relatores: Srs. Luiz Leal e Juarez
Furtado.

Discussão
4

9

quarta-feira

14:00
14:30
15:00

Ivo Vanderlinde
Dimas Perrin
Chagas Vasconcellos

10

quinta-feira

14:00
14:30
15:00

Antônio Pontes
Assis Canuto
Osvaldo Nascimento

l(}:OO
'10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

Brabo de Carvalho
José Moura
Albérico Cordeiro
sebastião Curíó
Josias Leite

11

sexta-feira

14

segunda-feira

14:00
14:30
115:00

Egídio Ferreira Lima
Haroldo Lima
Magno Bacelar

15

terça-feira

14:00
14:30
15:00

Marcoo Lima
Márcio Santill1
Darcy Passos

16

quarta-feira

PROJETO DE LEI N.o l.(}80-A, DE 1983
Discussão única do Projeto dJ Lei n.O l.080-A, de 1983, que assegura
autonomia às organizações sindicais e estabelece elegibilidllJde dos dirigentes
de sinidcato destitUÍdos por atos do Poder Executivo; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, da Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela
aprovação. (Do Sr. Djalma Bom.) - Relatores: Srs. Nilson Gibson e Francisco Amaral.
5
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PROJETO DE LEI N.o l.224-A, DE 1983
Discussão única do Projeto de Le-i n.o 1. 224-A, de 1983, que modifica
o art. 84 da Lei n.O 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que alterou a Lei
que "define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho
Nacional de Imigração, e dá outras providências"; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, da Comissão de Relações Exteriores, pela aprovação"
com Substitutivo. (Do Sr. Cardoso Alves.) - !Relatores: Srs. Nilson Gibson
e Norton Macedo.

quinta-feira

14:00
14:30
15:O(j

Edme Tavares
Juarez Bernardes
siqueira Campos

18

sexta·feia

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

Plínio AITuda sampaiO
Celso Barroo
Oswaldo Melo
Dirceu Carneiro
Paulo Melro
Amaury Müller

21

segunda-feira

14:00
14:30
15:00

Roberto Jefferson
Jorge Arbage
João Gilberto

22

terça-feira

14:00
14:30
15:00

Saulo Queir6z
José Jorge
José Genoíno

23

quarta-feira

14:00
14:30
16:00

Octacilio Almeida
Paulo Nogueira
Paulo Guerra

24

quinta-feira

14:0\1,
14:30'
15:00

25

sexta-feira

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:,30
13:00

Matheus SCJunidt
Jorge Vianna
Gerson Peres
Osvaldo Melo

17

fi

PROJETO DE LEI N.o 4.180-B, DE 1980
segunda discusão do Projeto de L3i n.o 4.180-B, de 1980, que "acrescenta
parágrafo único ao art. 237 do Código de Processo Civil". (Da Comissão de
Constituição e Justiça.)

,

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 5e-C, DE 1983
segunda discussão do Projeto de Resolução n.O 59-C, de 1983, que "altera
dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispondo
sobre a Comissão Permanente de Comunicação e Informática". (Da Mesa,)
- Relator: Sr. Humberto Souto.

8
PROJETO DE LEI N.o 1.290-B, DE 1!t75
Segunda discussão do Projeto de Lei n.o 1.290·B, de 1!t75, que "institui
o limite mínimo para o valor das pensões vitaUcias e temporárias de que
trata a Lei n.O 3.373, de 12 de março de 1008, e determina outras providências". (Da Comissão de Trabalho.)

AVISOS
CAIWARA D06 DEPUTADOS
SECRETARIA li ERAL DA MESA
RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE
ma DE OUTUBRO DE 1985
.
..
Data
2

3

4

Homenagem póstuma ao Df.
Pedro Calmon, ex-Deputado
Federal, Professor e historiador.

Maçao Tadano

Dia da. Semana

Hora.

Nome
Ruben Figueiró
Luiz Guedes
Hermes Zaneti

28

segunda-feira

quarta-feira

14:00
14:30
15>:00

14:00
14:30
15:00

José Eudes
Odilon saImória
LeÔnidas Rachid

Fernando Santana
Roberto Rollemberg
Agnaldo Timóteo

29

terça-feira

quinta-feira

14:00
14:30
15:00

14:00
14:30
15:QO

Antônio Amaral
Clarck Platon
Jacques D'Ol'nellas

u,:oo

Nilson Gibson
FranciscO Salles
Amaral Netto

30

quarta-feira

14:30
15':00

Del Bosco Amaral
Stélio Dias
Heráclito Fortes

sexta-feira

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:(}(}

Gomes da Silva

31

quinta-feira

14:00
14:30
15:00

Oscar Alves
Walter Baptista
José Maria Magalhães

PMDB
7

segunda-feira

14:00
14:3(}
15:00

8

terça-feira

14:00
14:30
15:00

VaJmor Giavarine
Luiz 8efair
Ernesto de Marco
Ra,ymundo Asfóra
Irajá Rodrigues

LIDER: PIMENTA DA VEIGA

Artllur Virgílio Neto
Darcy Passos .

vrCE-LtDEREB
Jorge Uequed
José Maria Magalhães

AíTton Soares
José Carlos VBBconcelos
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PMDB

Inocêncio Oliveira
DionfBio Hage

Quarta-feira 2

AntOnio Dl.a.s
Mário Assad.

LíDER: PIMENTA DA VEIGA

Vice-Lideres
Israel Dias-Novaes
Luiz Henrique
Cássio Gonçalves
Valmor Giavarina
Genebaldo COrreia
Hélio Manhães
Heráclito Fortes

Júnia Marise
Lélio 150úza
Márcio Braga
Mário Frota.
Renan Calheiros
Theodoro Mendes
Walmor de Luea

José Fogaça
José Mendonça de Morais
Marcondes Pereira
Raul Ferraz

(escala em PJeDárlo)

Arthur Virgllio Neto
Cássio Gonçalves
Israesl Dias-Novaes

2.a -feira

Heráclito Fortes
JOSé Carlos Vasconcelos
Mário Frota

s.a-feira

Sarney Filho
Wolney Siqueira
Edme Tavares

(escala. em Plenário)

1I."-fe1r&

Lúcio Alcl\ntara
Inocêncio Oliveira

S."-felra

Alceni Guerra
Edme Tavares
Wolney siqueira

4."-fe1ra

ce1Bo PeçaDlla
José Thomaz NonÔ
Antônio Dias

5."·teua

Celso Ba1'rOs
Dionisio Eage
Mário Assad
Sarney FJlho

6."-fe1rB

Renan Calheiros
JOSé Maria Magalhães
Valmor Giavarina
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João FaUltino

LíDER: NADYR ROSSEITI
VICE-LIDERES

Airton soares
Hélio Manhães
Jorge Uequed

5.a -feira

, J osé Colagrossl
~atheus

Lélio Souza
José Menponça de Morais
Marcondes Pereira

6.a -feira.

PD8
l,tDER: PRISCO VIANA

Amaral Netto
Santos Filll0
Assis Canuto
Bonifácio de Andrada
Edison Lobão
Eduardo Galil
Gi6ia Júnior

VICE-LíDERES
Hugo Marduú
Leorne Belém
Lúcia Viveiros
Jorge Arbage
José Carlos Fonseca
José Fernandes
Pedro Cor.rêa

'Vice-Líderll8

(escaJa,

José Fernandes
Assis Canuto
José Carlos Fonseca

I."-fllra

Amaral Netto
Glóla Júnior
Raul Bernardo
Rubens Ardenghi
Eduardo Gal1I

4."-feira

Edison Lobão
Leorne Belém
Sant.os Filho
Hugo Mardini

II."-felra

LUcia ViveirOll
Bonifácio de Andrada
Pratini de Morais

B."-feira

Pedro COrrêa
Ney Ferreira
Jorge Arbnge

Vice-Líderes

(escala em Plenário)

José Colagrossi
S.a-feira

José Colagrossi

l.a-teire,

José Colagrossi

- - - - - -JOSé
----------Colagrossi

5."-teira
Pratini de Morais
Raul Bernardo
Rubens Ardenghi
Ney Ferreira
Antônio Mazurek

6.a-telra

José Colagrossi

PTB
LíDER: GASTONE RIGm

----

em Plenário)

I,"-feira

Sérgio Lomba
Délio doo santos

Schn1idt

Vice-Líderes
Roberto Jefferson

Mendes Botelho
F'elix Mendonça
Tice-Lideres

(escala em Plenário)

3."-feira
4."-feira

6."-feira

PT
LíDER: DJALMA BOM
VICE-LIDERES

José Genoino
Irma Passoni

PFL
Vice-Líderes

LIDER: JOSll: LOURENÇO
2."-feira
Celso Barros
.José Thomaz NonO

VICE-LIDERES
Lúcio Alcântara
João Faustino

Celso Peçanba
Alceni Guerra

S.B-feira

(escala em PlenáriO)

11192

Quarta-feira 2

Outubro de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

(~f)ala

Vice-Líderes

CONGRESSO NACIONAL
Matérías em t;.·amitaÇ<'1o

em Plenário)

4.a-feira

I -

PROPOSTAS DE EMENDA -\ CONSTITmçAO

fi.a-feira
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 17, DE 1932
S.a-feira
PCB

Acrescenta Item ao art. 112, nova Seção ao Capitulo VIII do Titulo I,
e renumera os arts. 144 e 145, da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n,O 57/32-CN, publicado no DCN de 2-6-82. (Autor: Dep.
Lúcia Viveiros.)
- Leitura: 16-4-84

t

LíDER: ALBERTO GOLDMAN
Vice-Líder

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI'lUIÇAO N.o 19, DE 198:1
Dá nova redação ao art. 195 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n." 4G/82-CN, publicado no DCN de 25-5-82. (Autor: Dep.
Nilson Gibson.)
- Leitura: 30-4-32

PC do B

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.°:.lO, DE 1911:I

Fernando santana

,

Dá nova redação ao art. 176, § 3.°, Item VI, da Constituição Federal,
tendo Parecer favorável, sob n.O 58/82-CN, publicado no DCN de 3-6-82.
- Leitura: 30-4-32

LlDER: HAROLDO LIMA

Vice-Líder
Aurélio Peres
PSB

•

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 21, DE 198:1
Altera ~ redação do § 4.° do art. 175 da Constituição Federal, tendo Parecer favoravel, s~b n.o 61l/82-CN, publicado no nCN de 3-6-32. (Autor:
, Dep. Salvador JUl1anelli.)
_ Leitura: 4-5-82
&

L:lDER: JOSJ!: EUDES
Vice-Líder

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N.o 22, DE 1911:I
Acrescent.a par:ígrafos ao art. 21 da Con&t.itulção Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.O 76/32-CN, publicado no DCN de 26--6-82. (Autor: Seno
Pedro Simon.)
- Leitura: 4-5-32

Jarbas Vasconcel08

PDe

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 23, DE 198:1
Altr>ra dlspo,itivos da Constituição Federal. tendo Parf>cer oral /'!ontrárlo,
publicado no DCN de 19-8-32.
- Leitura; 7-5-32

LíDER: CLEMIR RAMOS

PL
L:lDER: .ALVARO VALLE

7
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,u 24. J)F~ 1!I~:t
Acrescenta parágrafo ao art. 38 da Constituição Federal. temia Pare~.er
favorável, sob n.o 71/82-CN, publicado no DCN de 25-6-82 (Autor: Airton
Eíandoval,)
- Leitura: 7-5· 82

PS
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 23, DE 1982
LíDER: SEBASTIAO NERY

COMISSõES n:CNICAS
COMISSãO DE cmNCIA E TECNOLOGIA
Reunião: 2-10-85
Hora: 9:30
Pauta: Comparecimento dos Srs.: Prof. José Leite Lopes, Diretor do
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas-CBPF; Prof. Cláudio Zammitti Mammana, Presidente da Sociedade Brasileira de Computação, e o Prof. Cristovam
Buarque, magnífico Reitor da Universidade de Brasf1ia.

Altera os arts. 165, item :XX, e 166; revoga o" :1-rt,. 162 e 156. § 2.°,
aUnea e, e acresoenta o art. 211 às Disposições Gerais e Tl'an~itoüas da
Constituição Federal, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN
de 7-10-82.
- Leitura: 28-5-82
li

PROPOSTA DE EJlllENDA A CONSTITUIÇAO N.O 29, DE 1932
Assegura aos professores em geral - Inclu.sivc aos rurais - d(\~ 1!:,tados,
do Distrito Federal, dos Territórios e Municlpios vencimentos não Inferiores
ao salário mlnimo regional, tendo Parecer favorável, sob n." 77/82-CN, publicado no DCN de 26-6-82. (Autor: Dep. Antônio Morais.)
- Leitura: 28-5-82
18

COMISSãO DE SERVIÇO PúBLICO
Reunião: 3, 9 e 10-10-00.
Hora.: 9 :00 - 14:30
Pauta: Simpósio "O servidor Público: Seus Anseios, seus Caminhos".
Local: Auditório Nereu Ramos.
COMISSAO DE TRANSPORTES
Reunião: 3 e 4-10-85
Hora: 00:00 - 10:00 - 14:00 - 17:00 - 13:00
Pauta: seminário "Os Transportes nas Regiões Sudeste e Centro-oeste".

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 31, DE 1982
Revoga a alÚlea d do item VIII do art. 8. 0 e dá nOVll redaçã.o ao § 8.°
do art. 153 da Constituição Federal, extinguindo a censura de diversões
públicas. tendo parece.r oral contrário. publicado no DCN de 10-9-82.
- Leitura: 4-6-82

11

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N.o 32. DE

lll~

Altera a redação do § 35 do art. 153 da constituição Federal, tendo
Parecer oral contrário, publicado no DCN de 24-9-82. (Autor: Dep. Hélio
Duque.)
_ Leitura: 4-6-82
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 34, DE 1982
Dá nova redação ao § 2.0 do art. 113 da Constituição Federal, tendo Parecer oral favorável, publicado no DCN de 24-9-82. (Autor: Dep. Octacllio
de Almeida.)
- Leitura: 11-6-83
11
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.o

~~.

DE 1982

Institui a Justiça Comerciai, tendo Parecer oral contrário, publicado
no DCN de 10-3-83. (Autor: Dep. Juarez Furtado,)
- Leitura: 11-6-82
14
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 36, DE 1111111
Altera a redação do § 2.0 do art. 99, tendü Parecer oraI favorável
publicado no DCN de 8-10-82. (Autor: Dep. Juarez Furtado.)
,
- Leitura: 18-(j-82
U

}'ROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 37, DE 11lln
Altera dispositivo!> da Constituição Federal, referentes ao órçamento
da União e dá outras providências. tendo Parecer oral contrário, pUblicado
no DCN de 14-10-82. (Autor: Dep. Paulo Lustosa.)
- Leitura: 18-6-82

11193

Z5
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 48 DE 198:1
Dispõe !;olm~ a aposentadorJa dos servidores policIais sob o regtme estatutário e da Consolidaçâo das Leis do Trabalho aos vinte e cinco lUlOS de
serviço, acrescen toando dizeres ao art. 165 do texto constItucional no seu item
XX. !'Rndo Parecer favorável. sob n.O 105/82-CN, publicado no DON de
30-9-82. (Autor; Dep. Jorge Vianna.)
- Lcitur;l.; :':0-8-82
M

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 49, DE 1981
Dá nova redação ao § 4.0 , acrescenta parágrafos e renumera os atullJ.s
II 5." e 6." do art. 144 da Constituição Federal, dispondo sobre os vencimento~ da maf~lstratllra. tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN
de 24-3-83. (Autor: Dep, Brabo de Carvalho.)
- Leitura: 27-3-82
%1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO N." 50, DE 1982
Revoga a aUnea c do parágrafo único do art. 30 da Constituição Federal,
tendo Parecer favorável, sob n." 106/82-CN, publirado no DCN de 2-10-82.
- Leitura: 27-8-62
ZIl

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITU.LÇAO N." 61. DE 191V
Institui a Justiça Rural, tendo Parecer favorável, sob n." lO'1I82-CN,
publicado no DCN de 7-10-82.
- Leitura: 3-9-62

111
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 38, DE 11162
PROPOSTA DE EMENDA A CONI:;TITUIÇAO N.o 52, DE 1983

Acrescenta parágrafo.; ao art. 152 da Constituição, tendo Parecer oral
contrário, publicado no DCN de 10-3-83. (Autor: Seno Hugo Ramos.)
- Ldtura: 25-6-82
1'7
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 39, DE 1983

Dá nova redação ao art. 101 da Constituição Federal. tendo Parecer
favorável, sob n." 108/82-CN, publicado no DCN de 7-10-82. (Autor: Seno
Passos pôrto.)
- Leitura: 3-9-82

Altera a seção do texto constitucional referente ao Ministério P1)ollco,
tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 11-3-83.
- Leitura.: 25-6-82

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 53, DE 1982

U

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 40, DE

1911~

Determina que um terço dos membros dos Tribunais de Contas ae3am
nomeados mediantp. prl\v;a. aprovação em concurso pl1bllCO, tendo Paroccr
contrário, sob n." 101/82-CN, publicado no DCN de 10-8-82.
- Leitura: 25-6-82

10

Restabelece a redação que a alínea d do § 1.0 do art. 144 tinha anteriormente à Emenda n." 7, de 1977, para o fim de devolver à Justiça Comum a
competência para processar e julgar militares pela prática de crimes de
nature7R. dvil. tendo Parerer oral contráriO. publicado no DCN de 7-4-83.
- Leitura: 13'-9-82
II

UI

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o M, DE 198:1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 42, DE 1982
(Tramitando em conjunto com a de n,o 59, de 191111)
Altera o capitulo VII do Titulo I e o Titulo V, para Introduzir o regime
de Governo Parlamentar tendo Pareceres, sob n." 95/82-CN, publicado no
DCN de 3-9-82, contrário à Proposta e à de n.o 41/82 que com ela tramitou,
e oral, publicado no DCN de 17-3-83, cOntrário 11 Proposta e à de n.o 59/82
que com ela tramita. (Autor: Dep. Airton Sandoval.)
- Leitura: 6-8-82

Altera o art. 153, § lO, da Constituição Federal, tendo Parecer favorável,
sob n." nO/82-CN, publicado no DCN de 20-10-82. (Autor: seno Jutahy
Magalhães.)
- Leitura: 14-9-82

U

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." M, DE 198'.1

!e
Altera os caput dos arts. 95 e 96 da constituição Federal tendo Parecer
oral contrário, publicado no DCN de 8-4-83. (Autor: seno Lázaro Barbosa.)
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 43, DE 198a
- Leitura: 20-9-82
Altera a redação do art. 142 da Constituição Fede~l, tendo Parecer oral
favorável, publicado I.J DCN de 17-3-83.
SI
_ Leitura: 13-8-82
%1
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 56, DE 191111
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 44, DE 1m
Dispõe ~obre a establliclade do~ servidores da União. dos Estados e dos
Altera o art. 184 da Constituição, tendo Parecer favorável, sob n." 102, Munlclpios, da administração direta ou indireta. que à data da promulgade 1982-CN, publicado no DCN de 15-9-82.
çâo desta Emenda já tenham cinco ou mais anos de serviço. continuos ou
- Leitura: 13-8-82 não, tendo Parecer oral favorável, publicado no DeN de 22-4-83.
22
- LeitlD'a: 27-8-82
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 45, DE 1982
Determina que \Ul modlflcações introduzidas, durante uma legislatura,
U
na leglslaçõo eleitorll1, soment€ possam vigorar a partir da legislatura lubsePROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 57, DE 1932
qüente, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 18-3-83. lAutor:
Dep. Airton Sandoval.)
- Leitura: 13-8-82
Altera o art. 184 da Constituição Federal, tendo Parecer oral contrário,
z:r
publicado no DCN de 29-4-83. (Autor: seno Jorge Kalume.)
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIQAO N.o 46. DE 19112
- Leitura: 5-10-82
Acrescenta § 5." ao art. 15 da Constituição Federal, tendo Parecer or~
ali
contrário, publicado no DCN de 23-3-83.
- Leitura: 13-8-82
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 59, DE 1982
y
(Tramitando em conjunto com a de n.O 42, de 1982)
PROPOSTA DE Illi.'\1ENDA A CONSTITUIÇAO N.O 47, DE 1982
Institui o Sistema Parlamentar de Governo, tendo ParllCer oral, publiAltera a redaçào do § 11 do art. 153 da Constituição Federal, tendo
cado no DCN de 17-3-83, contrário à Proposta e à de. n.O 42/82 que com
Parecer oral contrário, publicado no DCN de 23-3-83.
- Leitura: 7-10-82
- Leitura: 20-8-82 ela tramita. (Autor: Dep. Victor Faccion!.)
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 16, DE 1&83
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 60, DE 1982
(Tramitando em conjunto com a de n.O 15, de 1983)
Dá nova redação ao I 3.° do art. 97 da Constituição Federal, tendo PaRei.iLaOeleco eleições diretas para prdeitos dos MUlllCipios que espec1!ICR,
recer favorável, publicado no DCN de 5-6-83. (Autor: Dep. Inocêncio de
Oliveira.)
- Leitura: 14-10-82 cria a representação politica do Distrito Federal e dá outras providências,
tendo Parecer. sob n.O 95, de 1983-CN, publicado no DCN de 6-9-83, pela
1'7
prejudicialidade, em virtude da aprovação. em parte. da Proposta de n.O 15/83,
PROPOSTA DE ,EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 61, DE 1~
que CODl ela tramita.
_ Leitura: 17-6-83
Altera a almea d do item III do art. 19 da C01l.ltltuiçáo Federal, vedan~
do a Instituiçlío de Imposto sobre a tinta preta destinada ti. Impressão do
livro. do' jornal e dos periódicos, tendo Parecer oral contrário. publi<lado no
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.o 17, DE 1983
DCN de 6-5-83. (Autor: Dep. José Camargo.)
- Leitura: 20-10-82
Acrescenta às Disposiçõcs Transitórias para Introduzir o regime de
18
governo parlamentar, tcndo Parecer, sob n.O 67/84-CN. publicado no OON
de 26-9-84, favorável nos termos de Substitutivo que oferece. (Autor: Dep.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITlUIÇAO N.o 62, DE 11182
- Leitura: 27-6-83
Altera a redação do incIso I do art. 165 da ConstItuição l:"ederal, tendo Herbert Levy.)
Parecer oral favorável, publicado no DCN de 6-5-83
-'lt
- Leitura: 26-10-82
PROPOSTA DF. EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 18, DE 1983

11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇliO N.o 2. DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 4. de 198.'1)

Altera os arts. 4.°, Hem li. e o art. 5.° da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável. sob n.o 93/83-CN, publicado no DCN de 3-9-83.
- Leitura: 1.°-8-83

Altera o art. 98 da Constituição Federal, tendo Parecer sob n.O 55/83-CN
publicado no DCN de 14.-5-83, pela aprovação da Proposta e p1!lo arquivamento, por prejudicada, da de n.O 4/83, que com ela tramita. (Autor:
Seno Affonso Camargo.)
_ Leitura: 21-3-83

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 19, DE 1983

..

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 3, DE 1983
Dá nova redação ao art. 15, I 3.°, allnea t, e ao art. 177, I 1.0. da Cons·
Utuição Federal. tendo Parecer favorável sob n.O 30/83-CN, publicado no
DCN de 19-4-83.
- Leitura: 21-3-83
41
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 4, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 2, de 1983)

50

Estende aos Deputados Estaduais e aos Vereadores a inviolabilidade no
exercicio do mandato, tendo Parecer favorável sob n.O 126/83-CN, publicado
no DCN de 22-10-83'. (Autor: Dep, João Bastos.)
- Leitura: 2-8-83
111
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 21, DE 1983
Incorpora ao texto com;tituclonal a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, aprovada pela ONU, tendo Parecer favorável. sob n.o 90/8S-CN,
publicado no DCN de 3-8-83. (Autor: Dep. João Bastos.)
- Leitura: 9-8-83
IIZ

DIspõe sobre os reajustes dos vencimentos dos flIDclouàrlos públicos"
tendo Parecer sob n.O 55/83-CN, publicado no DCN de 14-5-83, pelo arquivamento, por prejudicada, em virtude da aprovação da Proposta n.O 2183
que com ela tramita. (Autor: Dep. Ary Kffuri.)
- Leitura: 14-4-83

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 25, DE 1983
Acrescenta dispositivo ao art. 103 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 107/83-CN, publicado no DCN de 23-9-83. (Autor: Dep.
Paulo Lustosa.)
- Leitura: 23-8-83

a

51
PROPOST_\ DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 26. DE 1983

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 9, DE 1983
Altera o item II do art. 176 da ConstitUlÇâo Federal, tendo Parecer oral
contrário, publicado no DCN de 30-9-83. (Autor: Dep. Dlonisio Hage.)
- Leitura: 13'-5-83
U

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 10, DE 1983
Acrescenta item ao art. 160 da Constituiçiío Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 66/83-CN, publicado no DCN de 18-6-83. (Autor: Dep.
José Carlos Teixeira.)
- Leitura: 16-5-83
(4

Devolve à Justiça Comum a competência para processar e Julgar 09
Integrantes das Policias Militares e Corpo de Bombeiros pela prática de
crimes de natureza civil. tendo Parecer oral contrário. publicado no DCN
de 21-3-84. (Autor: Dep. Mário Frota.)
- Leitura: 26-8-83
54

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 27, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 45 c 46, de 1983)
Extirpa do texto constitucional os dispositivos que permitem ao Poder
Executivo a expedição de Decretos-leis, tendo Parecer oral, publicado no DCN
de 12-4-84, contrário à Proposta e às de n.ce 45 e 46, de 1983, que com ela
tramitam. (Autor: Dep. Lu!:;; Henrique.)
- Leitura: 30-8-83

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 11, DE 1983

55

Dispõe SUb'l' a tnnstormação elo Congresso Nacional em Poder Constituinte. 'lo 1.0 de janeiro de 1985 a 30 de janeiro de 1987, tendo Parecer oral
contrário, publicado no DCN de 4-5-84. (Auto~: Dep. Gerson Peres.)
- Leitura: 19-5-83

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 28, DE 1983

PROpeGTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 13, DE 1983
Acroé:t:cnt.1 dispositivo à Constituição, tendo Parecer favorável 50b
n.o 69/83-CN, publicado no DCN de 2-8-83. (Autor: Dep. Myrthes Bevilacqua.)
- Leitura: 30-5-B::

46

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.o 15, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 16, de 1983)
Revoga os dispositivos que restringem a autonomia dos Municípios brasileiros e dá nova organização polltica ao Distrito Federal, tendo Parecer,
wb n.O 9!i. de 1983-CN. publicado no DCN dE; 6-9-83, pela aprovação do art. L"
e r€jeiçfw õo restante. e pela prejudicialidade da Proposta de n.O 16183, que
CODl ela tramita. (Autor: Seno Mário Maia.)
- Leitura: 6-6-83

Dá nova redação ao ! 1.0 do art. 104 da Constituição, facultando ao
parlamentar a opção entre uS rendimentos da pane fixa dos subsidias e 08
relativos ao emprego, cargo ou função, tendo Parecer favorável, sob n.O 118,
de 1983-CN, publicado no DCN de 8-10-83. (Autor: Dep. Paulo Lustosa.l
- Leitura: 6-9-83
11
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 29, DE 1963
(Tramitando em conjunto com a de n.o 36, de 1983)
Imtroduz alterações no art. 60 da Constituição Federal, instituindo o
cntérlo de regionalização na lei orçamentária anual da União, tendo Parecer oral, publicado no DCN de 23-3-84. favorável à Proposta e pela prejudicialidade da de n.o 36/83. (Autor: Dep. Paulo Lustosa.)
- Leitura: 6-9-83
I'J
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 30, DE 1938
Acrescenta parágrafo único ao art. 84 da constituição. dispondo sobre
a escolha de Ministros de Estado, tendo Parecer favorável, sob n.O 1l9/83-CN,
publicado no DCN de 8-10-83. (Autor: Dep. Jonathas Nunes.)
- Leitura: 8-9-83
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 32, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 37, de 1983)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇ.tl.O N.o 47, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 44, de 1983)
Altera a redação do inciso m do art. 43 e revoga o art. 57 da Constituição Federal, tendo Parecer sob n.O 6/84-CN, publicado no DCN de
3-4-84, contrário à Proposta e à de n.o 44/83, ~ue com ela tramita.
- Leitura: 1.°-12-83

Dispõe sobre programas de combate à seca no Nordeste, tendo Parecer
oral, publicado no DCN de 29-3-84, favorável a Proposta e contrário à de
0.° 37/83, que com ela tramita.
- Leitura: 8-9-83

68

59

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 34, DE 1983

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 1, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.O43, de 1983)

Dá nova redação a alinea a do parágrafo único do art. 151 da Constituição Federal, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 30-3-84.
(Autor: Dep. José Camargo.)
- Leitura: 20-9-83

Acrescenta parãgrafo ao art. 32 da Constituição Federal, e dã nova
redação ao seu § 4.0 , tendo Parecer sob n.O 5/84-CN, publicado no DCN
de 29-3-84, pela rejeição da Proposta e favorável à de n.O 43/83, que com
ela tramita. (Autor: Dep. Sérgio Murilo.)
- Leitura: 9-3-84
69
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 3, DE 1984

111

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 35, DE 1983
Dispõe que a nomeação dos Governadores dos Territórios deverá ser
feita a partir de Indicação pelos Deputados Federais do respectivo TerritóriO,
tendo Parecer favorável, sob o n.O 124J83-CN, publicado no DCN de 21-10-83.
(Autor: Dep. Mozarildo Cavalcanti.)
- Leitura: 20-9-83
fl1
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 36, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 29, de 1983)
Introduz alteração na Constituição Federal, na parte relativa ao Orçamento, visando regionalizar a fixação da despesa orçamentária, tendo Parecer oral. publicado no DCN de 23-3-84, pela prejudicialidade da Proposta
em virtude da aprovação da de n.o 29/83.
- Leitura: 13-9-83

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 37. DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 32, de 1983)
Restabelece a destinação constitucional de três por cento da renda tributária na execução do plano de defesa contra os efeitos da seca do Nordeste, tendo Parecer oral, publicado no DCN de 29-3-84, contrário à Pro·
posta e favorável à de n.o 32/83, que com ela tramita. (Autor: Dep. Oswaldo Lima Filho.)
- Leitura: 13-9-83
SI

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 43, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 1, de 1984)
Altera o Capitulo lII, no item I do art. 13 para introduzir as imunidades parlamentares para os Deputados Estaduais e Vereadores. tendo Parecer sob n.O 5/84-CN, publicado no DCN de 29-3-84, favorável à Proposta e
pela rejeição da de n.o 1/84, que com ela tramita. (Autor: Dep. Dílson
Fanchin.)
- Leitura: 28-l,l-83
86
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 44, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 47, de 1983)
Suprime o art. 57 da Constituição Federal, tendo Parecer sob número
6/84-CN, publicado no DCN de 3-4-84, contrário à Proposta e à de n.o 47/83,
que com ela tramita. (Autor: Dep. Lélio Souza,)
- Leitura: 28-11-83
65
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 45, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 27 e 46, de 198i3)

Revoga o inciso V do art. 46 e o art. 1;5 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral, publicado no DCN de 12-4-84, contrário à Proposta e às de
o.os 27 e 46, de 1983, que com ela tramitam. (Autor: Dep. Luiz Guedes.)
- Leitura: 1O~11-83

Altera o art. 42 da Constituição Federal em seu inciso lII, estendendo
a competência do Senado Federal para aprovar previamente a indicação
do Ministro-Chefe do SNI, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN
de 3-10-84.
- Leitura: 30-3-84
'lO

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 4, DE 19M
Altera o art. 43 da Constituição Federal em seu inciso Ir; o art. 65 em
seu § 2.° e o art. 66 e seus §§ 1.0 ,4.0 e 5.0, para permitir ao Congresso Nacional
discutir e votar a proposta do orçamento monetário, tendo Parecer favorável,
- Leitura: 16-4-84
sob n.o 32, de 84-CN, publicado no DCN de 22-5-84.
'11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 5, DE 191M
Altera a redação e revoga dispositivos da Constituição Federal, que
contém restrições à exercltação do direito de greve, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 3-4-85. (Dep. Dante de Oliveira.)
- Leitura: 16-4-84

72
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 6, DE 19M
(Tramitando em conjunto com a de n.o 7, de 1984)
Confere ao Congresso NacIOnal, durante a primeira Sessão Legislativa
Ordinária da 48." Legislatura a ser inaugurada em 1.0 de fevereiro de 1987,
as funções de Assembléia Nacional Constituinte, estabelecendo normas para
o s~u funcionamento, tendo Parecer, sob n.O 61/84-CN, publicado no DCN
de 15-9-84, contrário à Proposta e à de n.o 7/84 que com ela tramita.
(Autor: Dep. Gastone Righi.)
- Leitura: 16-4-84
'11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 7, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.O 6, de 1984).
Acrescenta dispositivo ao Titulo V (Disposições Gerais e Transitórias)
da constituição Federal, tendo parecer, sob n.O 61184-CN, publicado no DCN
de 15-9-84, contrário à Proposta e à de n.o 6/84 que com ela tramita.
(Autor: Dep. Alberto Goldman.)
- Leitura: 17-4-84

'li
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 8, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 10 e 12, de 1984)
Modifica a redação dos arts. 34 e 36 da Constituição Federal assegurando
aos Senadores e Deputados o direito de se licenciar para exercer novas funções na administração pública. Tendo parecer oral favorável publicado no
DCN de 3-4-85. (Autor: Dep. Adai1 Vettorazzo.)
- Leitura: 17-4-84
75

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 9, DE 191M
Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros da AmazÔnia Legal.
Tendo Parecer favorável, sob n.o 31184-CN, publicado no DCN de 22-5-84.
(Autor: Dep. Mário Frota.)
- Leitura: 17-4-84

llS

76

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 46, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.06 27 e 45, de 1!J83)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 10, DE 1984

Revoga o inciso V do art. 46 e o art. 55, seus incisos e parágrafos, todos
da Constituição Federal, tendo Parecer oral, publicado no DCN de 12-4-84,
contrário à Proposta e às de n.os 27 e 45, de 1983, que com ela tramitam.
(Autor: Dep. Daso Coimbra.)
- Leitura: 23-11-83

Altera a redaçãc do caput do art. 36 da Constituição Federal, tendo
parecer oral favorável publicado no DCN de 3-4-85. (Autor: Dep. Renato
Carneiro.)
- Leitura: 23-4-84

(Tramitando em conjunto com as de n."' 8 e 12, de 1984)
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8ll

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 13, DE 1984(Tramitando em conjunto com as de n.O' 8 e 10, de 1984)

PROPOSTA DE EMENDA A CONS'I'ITUIÇAO N." 28, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 17,
18, 20, 22. 24, 26 e 27, de 1984)

AmplJa. as hipóteses em que o Deputado ou o Senador pode exercer
funções ou cargos sem perda do mandato, tendo parecer favorável publicado no DCN de 3-4-85. (Autor: Dep. Renato Cordeiro.)
- Leitura: 26-4-84

7'
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 13, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 17, 18, 20, 22, 24,
e 26 a 28, de 1984)
Altera a redação do art. 3.° da Constituição Federal, tendo Parecer
contrário, sob n.o 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor: Dep.
Ccr.tinho Jorge.)
- Leitura: 27-4-84

71
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 17, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 18, 20, 22, 24
e 26 a 28, de 1984)
Altera a redação dos arts. 21, 55 e 57 da Constituição Federal, tendo
Parecer contrário, sob n.o 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor:
Dep. Brandão Monteiro.)
- Leitura: 27-4-84
80

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 18, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 13, 17, 2tl, 22, 24 e 26 a 28, de 1984
Altera a redação do item III do ca.put do art. 42, da Colliltltulção F~
deral, temia Parecer contrário, sob n.O 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84.
- Leitura: 27-4-84

Retira das atribuições do Presidente da República, a faculdade de editar
decretos-leis, tendo Parecer contrário, sob n." 53/84-CN, publicado no DCN
de 26-6-84. (Autor: Dep. Arthur Virgílio Neto.)
- Leitura: 27-4-84
87

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 29, DE 1984
"Acrescenta § 5." ao art. 62 da Constituição Federal," tendo Parecer
contrário, sob n." 37/84-CN, publicado no DCN de 2-6-84. (Autor: Deputado
Paulo Lustosa.)
- Leitura: 30-4-84

88
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 30, DE 1984
"Acrescenta parágrafo ao art. 163 da Constituição Federal," tendo
Parecer contrário, sob n.o 60/84-CN, publicado no DCN de 6-9-84. (Autor:
Dep. Paulo Lustosa.
- Leitura: SO~
119

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 31, DE 1984
"Dispõe sobre aposentadoria de servidores municipais," tendo Parecer
favorável, sob n.o 45/84-CN, publicado no DCN de 15-6-84. (Autor: Senador
Jorge Kalume.)
- Leitura: 14-5-8'

"

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 32, DE 1984
Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Constituição Federal, tendo Parecer
oral contrário, à proposta e Emenda n." 1, publicado no DCN de 21-9-84.
(Autor: Dep. Brandão Monteiro.)
- Leitura: 14-5-84

(Tramitando em conjunto com as de n.OII 13, 17, 18,
22, 24 e 26 a 28, de 1984)

91
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 33, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.O' 35 e 43, de 1984)
Assegura o direito de voto aos cabos e soldados das Policias Militares
dos Estados, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 28-9-84.
IAutor: Dep. Farabulini Júnior.)
- Leitura: 21-5-84

Introduz modificações no § 3.° do art. 75 da Constituição Federal, reduzindo para quatro anos o mandato do Presidente da República, respeitado o
periodo de seis anos do atual mandato presidencial, tendo Parecer contrário,
sob n." 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor: Dep. Fernando Lyra.)
- Leitura: 27-4-84

911
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N." 34, DE 1984
Acrescenta o § 6." ao srt. 15 da Coustituição, tendo Parecer faToráve1
sob n." 49/84-CN, publicado no DCN de 20-6-84. (Autor: Dep. Doming~
Juvenil.)
- Leitura: 21-6-84

III
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 20, DE 1984

82

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 22, DE 1984
(Tramitando em conjunto cOm as de n.os 13, 17, 18,
20, 24 e 26 a 28, de 1984)
Acrescenta parágrafo ao art. 3." do texto constitucional, estabelecendo a
reallzação de plebiscito para a redivisão territorial, tendo Parecer contrário,
sob n.O 53/84-CN, publicado no DCN de 26-0-84. (Autor: Dep. Irma PassonI.)
- Leitura: 27-4-84

a
PROPOSTA DE EMENDA A CoNSTITUIÇAO N.o 24, :QE 19M
(Tramitando em conjunto com as de n."" 13, 17, 18,
20, 22 e 26 a 28, de 1984)
Altera e acrescenta dispositivos à Constituição, tendo Parecer contrário,
sob n." 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor: Deputado Wllmar
Pallis).
- Leitura: 27-4-84
M

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 26, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 17, 18,
20, 22, 24, 27 e 28, de 1984)
Modi!ica a redação do § 2.° do art. 13 e do inciso I do art. 15 da Constituição Federal, tendo Parecer contrário, sob n." 53/84-CN, publicado ne
DCN de 26-6-84. (Autor: Dep. Eduardo Matarazzo Suplicy.)
- Leitura: 27-4-84

.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 35, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.·· 33 e 43, de 1984)
Confere o direito de voto aos cabos e soldados das Policias Militares..
tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 28-9-84. (Autor: Dep.
Armando Pinheiro.)
- Leitura: 22-5-84
M

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 36, DE 1984
. "Acrescenta parágrafo l1nlco ao art. 167 da Constituição Federal", tendo
Parecer favorável, sob n." 56/84-CN, publicado no DCN de 29-6-84. (Autor:
Dep. Jorge Carone.) ,
- Leitura: 25-);-~
ti
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 37, DE 1984
"Obrlga o Poder Público a solver seus débitos com correção monetária",
tenda. Parecer favol'áve1, sob n." 57/84-CN, publicado no DCN de 29-6-84.
lAutor.: Seno Benedito Ferreira.)
- Leitura: 25-5-84

IM
PRQ?OSTA OE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 38, DE 1984
"Acrescenta parágrafo único ao art. 160 da Constituição Federal:" (Autor:
Dep. Francisco Dias,) Tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de
27-3-85. (Autor: Dep. Francisco Dias.)
- Leitura: 4-6-84

111

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 27, DE 196f1
(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 17,
18, 20, 22, 24, 26 e 28, de 1984)
Estabelece eleições em dois turnos para Governador e Vice-Governador
de Estado, tendo Parecer contrário, sob n." 53/84-CN, publicado no DCN de
- Leitura: 27-4-84
26-6-84. (Autor: Dep. José Fogaça.)

!l'1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 39, DE 1984
Dá nova redação ao § 2.° do art. 151 da Constituição Federal, para
permitir reassunção do Governador e do Prefeito que se desincompatibilizaram para a disputado de mandato eletivo, tendo parecer oral favorável,
publicado no DCN de 13-6-85. (Autor: Fernando Lyra.)
-Leitura: 4-6-84
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•

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 40, DE 198'
Que institui a Justiça Agrária, tendo Parecer oral favorável, publicado
no DCN de 8-8-85. (Autor: Dep. Jorge Arbage.)
- Leitura: 11-6-84
99

"'ROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 41, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.O 42, de 1984)
Dá nova redação ao art. 98 da' Constituição Federal, tendo Parecer oral,
publicado no DCN de 8-8-85, favorável à Proposta e pela prejudicialidade
da de n.o 42/84. (Autor: Dep. Francisco Dias.)
- Leitura: 11-6-84
100

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 42, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.O41, de 1984)
Dispõe sobre a concessão, MS servidores civis e militares da União de
uma gratificação especial natalina, tendo Parecer oral, publicado no DCN
de 8-8-85, favorável à PEC n.O 41/84 e pela prejudicialidade da Proposta,
(Autor: Dep. Ary Kffuri,)
- Leitura.: 1.0 -6-85
101
PR.OPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 43, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n,·· 33 e 35, de 1984)
Altera a redação do § 2.0 do art. 147 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral contrário, publicado no DUN de 28-9-84. (Autor: Dep. Jorge
Leite.)
- Leitura: 13-6-84

lU
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 44, DE 1984
"Dá nova redação ao item UI do art. 165 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n.O 59/84-CN, publicado no DCN de 24-8-84, (Autor:
Dep. Francisco Dias.)
- Leitura: 18-6-84
103
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 46, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.o 48, de 1984)
Altera e acrescenta dispositivos na Constituição Federal, de modo a
tornar gratuito o ensino em todos os níveis, sob o encargo do Poder Público,
tendo Parecer oral publicado no DCN de 16-5-85, favorável à Proposta e
pela prejudicialidade da de n.' 48/84, que com ela tramita. (Autor: Dep.
Nilton Alves.)
- Leitura.: 25-6-84
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.· 52, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.oa 49 a 51, 53
a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Altera dispositivos da Constituição referentes aos Territórios e ao Distrito Federal. (Autor: Dep. ArUdo Teles.) - Dependendo de parecer a ser
- Leitura.: 25-9-84
proferido em Plenário.

109
PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITmçAO N.O 53, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 52,
54 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Estabelece eleições para Governador, Senadores e Deputados Federais e
Estaduals no Distrito Federal. (Autor: Dep. Múcio Athayde.) - Dependendo
de parecer a ser proferido em Plenário.
- LeItura: 25-6-84
1111

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 54, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a 53,
55 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e I, de 1985)
Altera. dispositivos da Constituição Federal, nas partes que dispõe sobre a.
competência, organização e funcionamento do Distrito Federal, e dá outras
providências. (Autor: Dep. Aldo Arantes.) - Dependendo de parecer a ser
proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
111
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 55, DE 19M
(Tramitando em conjunto com as de n.08 49 a 54
e 56 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Dá nova redação ao item VIII do art. 13 da Constituiçáo Federal. (Autor:
Dep. Alvaro Dias,) - Dependendo de parecer a ser proferido oralmente em
Plenário.
- Leitura: 25-9-84

11%
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,· 56, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a 55,
57 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Altera a redação do § 1.0 do art. 102 da Constituição Federal, (Autor:
Dep. Fernando Collor.) - Dependendo de parecer a ser proferido oralmente
em Plenário.
- Leitura: 25-9-84

104
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,O 48, DE 19M
(Tramitando em conjunto com a de n.o 46, de 1984)
Modifica a redação do item U do § 3.0 do art. 176 da Constituição Federal, rondo Parecer oral publicado no DCN de 16-5-85, favorável à PEC
n.· 46/84 e pela prejudicialidade da Proposta. (Autor: Dep. Irma Passoni.>
- Leitura: 26-6-34
IN

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 49, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 50 a 62,
64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Altera, acrescenta e suprime dispositivos da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Jorge Carone.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 21-9-84
1116

lU

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N," 57, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 56,
58 a 62, 64 a 70 e 84, de 19114, e 1, de 1985)
Acrescenta paragrafo ao art. 15 da Con8tituição Federal estendendo a
Imunidade parlamentar aos vereadores. (Autor: Dep. José Tavares.) - Dependendo de parecer a ser proferido em plenário.
- LeItura: 25-9-84

u.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.· 58, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a 57,
59 a 62, 64 a 70 e 84. de 1984,' e 1, de 1985)
Acrescenta inciso UI ao art. 15 da constituição Federal. (Autor Dep. Aldo
Arantes.) - Dependendo de parecer a °'lr proferido em Plenário.
- LeItura: 25-9-84

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 50, DE 19M
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49, 51
a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.· 59, DE 1984

Modifica dispositivos da Constituição Federal, visando estabelecer nova
organização política para o Distrito Federal, bem como assegurar-lhe representação na Câmara dos Deputados e no senado Federal, e dar outras providências. (Autor: seno Mauro Borges.)
Dependendo de parecer a ser
proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-34
107

Altera a redação do inciso IV do art. 176, acrescentando aO mesmo artigo
um novo item. e um parágrafo ao art. 176, como segue. (Autor: Dep. Carlos
Vinagre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.a 51, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49, 50, 52
a 62, 64 a. 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Suprime o § L· do art. 17 e o item V do art. 42, renumera os dcmai~
e acrescenta item ao art. 44 da Constituiçâo Federal. (Autor: Dep. Joáo
Batista Fagundes.) - Dependendo de parecer a. ser proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84

J.15

(Tramitando em conjunto com as de n.OI! 49 a 58,
60 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e I, de 1985)

118

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.' 50, DE 1984
(TramitandO em conjunto com as de n,os 49 a 59,
61, 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Acrescenta dispositivos à Constituição Federal. (Autor: Dep. Luiz Dulc1.;
- Dependendo de parecer a ser proferido oralmente em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
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117
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUrçAO N.o 61, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 4~ a 50,
62, 64 a 70 e 84, de 1984, e I, de 1985)
Altera o art. 13, em seus caput, inciso VI e VIII, § § 1.°, 2.°, 3.°, 5.° e 6.°;
o art. 15, em seus caput e § LO, alíneas a e b; o art. 17, §§ 1.0 a 3.°; o art. 34,
incisos IV e V; o art. 36, § 4.°; o art. 41, em seu caput, §§ 1.° e 2.°; o art. 42.
itens lU e V;o art. '17, em seu caput, incisos e parágrafos; o art. 51, 3.°;
o art. 59 em seus caput e §§ 3.° e 4.°; o art. 152, §§ 6.° e 6.°; e acrescenta
dois artigos no Titulo V da Constituição Fedeml, que trata das Disposições
Gerais e Transitórias. (Autor: Dep. Arthur Virgfiio Neto.) - Dependendo
de parecer a aer proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
118
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 62, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 61,
64 a 70 e 84, de 1984, e I, de 1986)
Dá nova redação ao § 7.0 do art. 23 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
_ Leitura: 25-9-84
119
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 64, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49
a 62, 65 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Dá nova redação ao item m do art. 42 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a seÍ' proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-34
120
PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N.o 65, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49
a 62, 64, 66 a 70 e 84, de 19M, e 1, de 1985)
Dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal. (Autor: Dep. Freitas
Nobre.> - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
121
PROPOSTA DE F~:ENDA A CONSTITUIÇAO N.o 66, DE 19M
(Tramit~ _cio em conjunto cOm as de n.os 49 a
62, 64, W, 67 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição Federal. (Autor: Deputado Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
1%2

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 67, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a 62,
64 a 66, 68 a 70 e 34, de 1984, e I, de 1985)
Dá nova redação ao art. 95 da Constituição Federal. (Autor: DeputaeJ,o
Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
UI

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 68, DE 19M
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a
62, 64 a 67, 69, 70 e 84, de 1984, e I, de 1985)
Dá nova redação à. alínea I do item I do art. 119 e acrescenta ao artigo
§ 4.0. (Autor: Dep. Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido
em Plenário.
- Leitura: 25-9-84
124

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 69, DE 19M
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a
62, 64 a 68, 70 e 84, de 1984 e l,de 1985)
Dá nova redação ao art. 190 da Constituição Federal. (Autor: Deputado
Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 25-9-84.

Outubro de 1985

127
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.o 72, DE 1984
(Tramitando em conjunto COIr as de n.·' 73 a 76, de 1984)

Altera a redação do item I do art. 44 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral, publicado no DCN de 9-8-85, favorável à Proposta e contrário
às de n.OS 73 e 76/84. (Autor: Dep. Myrthes Bevilacqua.)
- Leitura: 1.°-10-84
128
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.O 73, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n." 72 e 74 a 76, de 11184)
Atribui competência ao Congresso Nacional para autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos. fazer operações de crédito, legislar sobre a
divida pública e estabelecer os meios de pagamento, tendo parecer oral,
publioado no DCN de 9-8-85, favorável à Proposta n.o 72/84 e contrário à.
Proposta e às de n.OS 74 a 76/84. (Autor: Dep. Dilson Fanchin.)
- Leitura.: 3-10-84
129

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 74, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.'· 72, 73, 75 e 76, de 1984)
Condíciona à autorização do Congresso Nacional os empréstimos, operações ou acordos externos que importem ônus para o Tesouro Nacional,
tendo Parecer oral, publicado no DCN de 9-8-85, favorável à. Proposta n.o 72
e contrário à Proposta e às de n.os 73, 75 e 76/84. (Autor: Dep. Hugo
MardiniJ.
- Leitura: 3-10-84

130

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 75, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n."' 72 a 74 e 76, de 1984)
Dá nova redação aos itens I e IV do art. 44 da Constituição Federal,
tendo Parecer oral, publicado no DCN de 9-8-85, favorável à Proposta
n.o 72/84 e contrário à Proposta e às de n.Os 73, 74 e 76/84. (Autor: Dep.
Freitas Nobre).
- Leitura: 3-10-84

131
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 76, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.'· 72 a 75, de 1984)
Dá nova redação ao caput do art. 69, transformando-o em parágrafo
único, com nova redação, tendo Parecer oral, publicado no DCN de 9-8-85,
favorável à Proposta n.O 72/84 e contrário à Proposta e às de n.os 73 a
- Leitura.: 8-10-84
75/84. (Autor: Dep. Freitas Nobre).

132
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 77, DE 1984
Altera a redação do art. 41 da Constituição Federal relativo à. Composição do Senado, para Determinar Representação dos Territórios Federais
nessa Casa do Congresso, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN
de 14-8-85. (Autor: Dep. Geovani Borges).
- Leitura:8-10-84

133
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 78, DE 1984
"Determina que a eleição de Juiz de Paz nos municlplos será feita por
sufrágio direto," tendo Parecer favorável. sob n.o 91184-CN, publicado no
DCN de 9-11-84. (Autor: Dep. Juarez Batista).
- Leitura: 8-10-84

134

1M

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TlTUIÇAO N.O 79, DE 1984

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 70, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a
62, 64 a 69 e 84, de 19M, e 1, de 1985)
Acrescenta § 7.° ao art. 13 da Constituição Federal. (Autor: Dep. Fernando Collor.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Penário.
- Leitura: 27-9-84

"Cria o Fundo de Compensação dos Estados, Distrito Federal e Municipios;
altera. e acrescenta dispositivos da Constituição Federal," tendo Parecer favonível, sob n.O 123/84-CN, publicado no DCN de 20-11-84. (Autor: Dep. Airton
Sandoval).
- Leitura: 29-10-84

126

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.o 80, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.O' 81 a 83. de 1984)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 71, DE 1984
Acrescenta dispositivo ao art. 19 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 85/84-CN, publicado no DCN de 1.°-11-84. (Autor: Dep.
Francisco Dias.)
- Leitura: 1.°-10-84

1M

"Altera. a redação dos arts. 19, 21 e 23 da Constituição." (Autor: Deputado Victor Faccioni.) - Dependendo de Parecer a ler proferido oralmente
em Plenário.
- LeItura: 29-10-84
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136
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.o 81, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.·· 80, 82 e 83, de 1984)
Altera o § 3.° do art. 23 da constituiçáo Federal. (Autor: seno Alvaro
Dias.) - Dependendo de Parec~ a ser proferido oralmente em Plenário.
- Leitura: 30-10-84
1117
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.o 82, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.·· 80, 81 e 83 de 1984)
Dá nova redação aos §I 8.° e 9.° do art. 23 da Constituição Federal.
(Autor: Seno Alvaro Dias.) - Dependendo de Parecer a ser prOferido oralmente em Plenário.
- Leitura: 30-10-84
138
PRO;:>OSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 83, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.·· 80 a 82, de 1984)
Propõe alteração nos arts 19, 21, 23, 25 e 26 e acrescenta o art. 218 na
Constituião Federal. (Autor: Seno Carlos Chiarelli.)
Dependendo de paracer a ser proferido oralmente em Plenário.
- Leitura: 9-11-04
139
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.O 84, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.·· 49 a 70, de 1984, e 1 de 1985)
Altera a redação dos arts. 94, 95 e 96 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Paulo Zar~ur.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- LeitUl'a.: 19-11-84
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148
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 13, DE 1985
Dá nova redação ao item c do art. 197 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n.O 20/85-CN, publicado no DCN de 27-6-85. (Auto!':
Senador Mário Maia.)
- Leitura: 24-5-85
149
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.O 19, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.os 21 e 77, de 1985)
Altera o caput do art. 147 da Constituição.
- Leitura: 27-5-85
Comissão Mista
Presidente: Deputado Antônio Mazurek
Vlce-President: senador Altevir Leal
Relator: Senador Martins Filho
Prazo: Até dia 10-10-85 - na Comissão.
159
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 21, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 19 e 77, de 1985)
Altera o caput do art. 147 da Constituição.
- Leitura: 27-5-85
Comissão Mista
Presidente: DeputadO Antônio Mazurek
Vice-Presidente: Senador Altevir Leal
Relator: Senador Martins Filho
Prazo: Até dia 10-10-85 - na Comis~áo.

140

1lIl

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N.o 85, DE 1984
"Modifica o art. ~.o e seu parágrafo único e acrescenta outras alterações
na Constituição Federal, tendo Parecer oral favorável, publicado no DCN
de 21-8-85. (Autor: Dep. Alvaro Valle).
- Leitura: 3-12-85

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 24, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n. O 25, de 1985)
Dá nova redação a dispositivos da Constituição Federal, tendo Parecer,
sob n.o 22/85-CN, publicado no DCN de 28-6-85, favorável à proposta número
25/85 e favorável, em parte, à Proposta. (Autor: Dep. Amilcar de Queiroz) - Leitura: 4-6-85

UI

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 1, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.·· 49 a 70 e 84, de 1984)
Concede fiOS Estados o poder de legislarem supletivamente sobre manejo
florestal, proteção ambiental e proteção da biota. (Autor: Dep. Lúcio Alcântara.)
Leitura: 5-3-85
- Depe~dendo de Parecer a ser proferido oralmente em Plenário.

142
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 6, DE 1985
Acrescenta parágrafo ao art. 170 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 14185-CN, publicado no DCN de 29-5·-85. (Autor: Dep.
Flávio Bierrenbach'>
- Leitura: 29-4-85

143
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N.o 7, DE 1985
Acrescenta parágrafos ao art. 153 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n.o 15/85-CN, publicado no DCN de 31-'5-85. (Dep.
Flavio Bierrenbach).
- Leitura: 29-4-85

1"
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 8, DE 1985
Acrescenta parágrafo ao art. 161 da Constituição Federal, tendo parecer
oral favorável, publicado no DCN de 19-9-85. (Autor: Dep. Siegfried
IIeuser).
- Leitura: 6-5-85
U5
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 9, DE 1985
Altera a redação dos arts. 101 e 102 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável sob n.O 16/85-CN, publicado no DCN de 31-5-85. (Autor:
Dep. Valmor Giavarina).
- Leitura: 6-5-85

141
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 25, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.O 24, de 1985)
Modifica a redação do § 4.° do art. 99 da Constituição Federal, tendo
parecer, sob n. o ' 22/85-CN, publicado no DCN de 23-6-35, favorável a proposta e favorável, em parte, à de n.o 24/85. (Autor: Dep. Mendes Botelho.) -

Leitura: 5-6-85

153

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 26, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.o, 2'7 a 29, ~e 1985)
Suprime as medidas de emergência, o Estado de Emergência e o Conselho
Constitucional, instituindo o Estado de Sitio, decretado pelo Congresso Nacional, como única salvaguarda do Estado. (Autor: Dep. Lélio SOuza,)
- Leitura: 7-6-811
Comillsão Mista
Presidente: Senador Raimundo Parente
Vice-Presidente: Deputado Ronaldo Canedo
Relator: Deputado Egídio Ferreira Lima
Prazo: Até dia 9-10-85 - na Comissão.
1M
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 27., DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.o. 26, 28 e 29, de 1985)
Altera e acrescenta dispositivos à constituição. (Autor: Dep. Onisio
Ludovico.>
- Leitura.: 10-6-85
1M
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 28, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.O' 26, 27 e 29, de 1985)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o lO, DE 1985
"Institui o 13.0 salário para o funcionalismo público da União" tendo
Parecer favorável, sob n.o 17/85-CN, publicado no DCN de 12-5-85. (Autor:
Dep. Fernando GOmes).
- Leitura: 6-5-85

Revoga os arts. 155 e 158 da Constituição, que dispõem sobre medidas
coercitivas e estado de emergência. (Autor: Dep. Sérgio Cruz.)
- Leitura.: 10-6-85

147

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N.o 29, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.o, 26 a 28, de 1985)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N.o 12, DE 1985
Acrescenta parágrafOS ao Art. 102 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n.O 19/85-CN, publicado no DCN de 21-6-85. (Autor:
Deputado Renato Vianna.)
- Leitura: 24-5-85

1M

Altera e exclui dispositivos da Constituição relativos às medidas e ao
estado de emergência. (Autor: Dep. Clemlr Ramos.)
- Leitura: 10-6-85
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157

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 30, DE 1985
Altera a redação do inciso VIII do art. 8.°, da Constituição Federal,
para o fim de determinar a subordinação da Polícia Rodoviária Federal
lo Ministério da Justiça. (Autor: Deputado Siqueira Campos.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 11-6-85
Comissão Mista
Presidente Deputado Júlio Martins
Vice-Presidente: Senador Luiz Cavalcante
Relator: Senador Alberto Silva

Outubro de I 98~

164
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 37, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.n. 35 e 36, de 1985)
Acrescenta parágrafos ao art. 62 da Constituição Federal. (Autor: Dep.
Manoel Gonçalves.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 21-6-85

165
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N." 38, DE 1985
Acre,centa parágrafo ao art. 101, tendo Parecer oral favoráv-el. pnblicado
no DCN de 25-9-85. (Autor: Dep. Arnaldo Maciell.
- Leitura: 21-6-85

Prazo na Comissão: 12-8-85
16«

158
PROPOSTA DE EMENDA

À

CONSTITUIÇAO N." 31, DE 1985

Exige prévia aprovação do Senado Federal para a realização de obras
viárias nos ParCi:ues Nacionais. (Autor: Seno Itamar Franco.J - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 13-6-85
Comissão Mista
Presidente: senador OCtávio Cardoso
Vice-Presidente: Deputado Mozarildo Cavalcanti
Relator: Deputado Arthur Virgllio Neto
Prazo: Até dia 12-9-85 - na Comissão.

1lIt
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 32, DE 1985
Acrescenta item ao art. 57 da Constituição. (Autor: Dep. Hélio Manhães.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura.: 14-6-85

PHOPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 39, DE 19~5
Acrescenta item ao art. 165 da Constituição Federal. (Autor: Dep.
Arnaldo Maciel.)
- Leitura: 24-6-85
Comissão Mista
Presidente: Senador Alexandre Costa
Vice-Presidente: Deputado Natal Gale
Relator: Deputado Raul Ferraz
Prazo: Até dia 25-10-85 -

167
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 40, DE 1985
Acrescenta artigo à Constituição Federal. (Autor: seno Raimundo Parente.) Dependendo de Parecer a ser proferido em PlenáriO:
- Leitura: 25-6-85

Comissão Mista

Comissão Mista
Presidente: Deputado Edison Lobão
Vice-Presidente: Senador Alfredo campos
Relator: Senador João Lobo
Leitura: 14-6-85
Prazo na Comissão: 16-8-85
160
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITOIÇAO N.O 33, DE 111811

Cria o tribunal Constitucional, tendo Parecer oral contrário, publicado
no DCN de 20-9-85. (Autor: Dep. Arnaldo Maciel).
- Leitura: 17-6-85
161
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITmçAO N.o 34. DE 1985

Permite a um terço de cada Casa do Congresso Nacional propor emenda à Constituição. (Autor: Deputado Jorge Cury).
- Leitura: .18-6-85
- dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
Comissão MIlIta.
Presidente: Deputado Gióia Júnior
Vice-Presidente: senador José Lins
Relator: senador Roberto Wypych
Prazo: Até dia 18-9-85 -

na Comissão.
til!

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 35, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 36 e 37 de 1985)
Acrescenta artigo à Con.stituição Federal, referente à aplicação de recursos na área do Polígono das secas. (Autor: Dep. Evandro Ayres de Moura.)
Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 20-6-85

na Comif;são.

Presidente: Deputado Edisvn Lobão
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Senador Alcides Saldanha
Leitura: 25-6-85
Prazo na Comissão: 26-8-85
111
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 41. DE

na5

Modifica a redação dos arts. 119, I, a, e 122 da Constituição Fr'dn'!
Autor: Dep. Ricardo Ribeiro.)
- Leitura: 1.0 -8-85
- dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
Comissão Mista
Prcõidcnte: Senador Helvfdio Nunes
Vice-Presidente: Deput:tdo Joacil Pereira
R e]ator: Deputado Flávio Bierrenbach
Prazo: Até dia 2-9-85 -

na Comi5são.

169
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 42, DE 1985

Dá nova redação ao item XIX do art. 165 da Constituição. (Autor:
Dep. Tidei de Lima.) - Dependendo Ele Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 2-8-85
Comissão Mista.
Presidente: Deputado Ferreira Martins
Vice-Presidente: Senador Múrio Maia
helator: senador Lourival Baptista
Praxo; Até dia

:l-~-Sj

-

na Comissão.

Comissã.o Mista
Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Vice-Presidente: Deputado José Camargo
Relator: Deputado Antônio Câmara
Prazo: Até dia 19-9-85 - na Comissão.

1'70
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.a 43. DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.OS 44 e 52, de 1985)
Convoca a Assembléia Nacional Constituinte.
(Do Poder Executivo.)

19/85-CN.)

1"
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 36, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 35 e 37. de 1985)
Dispõe cobre a transferência de recnrsos financeiros ao Nordeste. (Autor: Dep. José Carlos Vasconcellos). - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 21-6-85

(Mensagens n.OO 48 e
- Leitura: 7-8-85

Comissão Mista
Presidente: Senadcr Helvídio Nnnes
ViCE -Presidente: Deputado Oscar Corrêa Júnior
Relator: Deputado Flávio Bierrenbach
Prazo: Até dia 7-10-85 - na Comissão.
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171
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N." 44, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 43 e 52, de 1985)
Institui a Assembléia Nacional Constituinte. (Autor: Dep. Sérgio Cruz.)
- Leitura: 8-8-85

171
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 45, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.oe 46 a 48, de 1985)
Restaura a competência do Congresso Nacional na elaboração do Orçamento, extingue os decreto-leis, regula a nomeação do Procuradcr-Geral da
República, do Presidente do Banco Central do Brasil. a apreciação dos tratados, dos vetos, a representação sobre inconstitucionalidade e a disciplina do estado de sítio e de emergência. (Autor: Dep. Oswaldo Lima Filha.)
- Leitura: 8-8-85
Comissão Mista
Presidente: Deputado Ernani Satyro
Vice-Presidente: Senador Américo de Souza
Relator: Senador Fábio Lucena.
Prazo: Até dia 9-10-85 - na Comissão.

17.
PROPOSTA DE EMENDA A CO)'JSTITUIÇAO N.O 46, DE 1935
(Tramitando em conjunto com as de TI.OS 45, 47 e 48, de 1985)'
Acrescenta parágrafo único ao art. 44 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Freitas Nobre.!
- Leitura.: 9-3-85
174
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 47, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 45, 46 e .a, de 1985)

1120)

180
PROPOSTA DE EI>.1ENDA A CONSTITUIÇAO N.O 53, DE 1985
Inclui entre os casos que permitem a falta a sessões ordinárias ele
Casa Legislativa a condição de gestante _de parlamentar, tendo Parecer
f·a.vorável, sob n.o 25/85-CN, publicado no DCN de 7-9-85. (Autor: Dep.
Myrthes Bevilacqua.)
- Leitura: 13-8-85
181

PROPOSTA DE EMENDA A CONS'l'ITUIÇAO N.O 54, DE 1985
Aert:scenta. Item IV ao art. 40 da Constituição Federal. (Autor: Dep.
- Leitura: 14-8-85
Odilon Salmoria.l
Comissão Mista
Presidente: Deputado Sailes Leite
Vice-Presidente: Senadora Eunice Michiles
Relator: senador Alberto Silva.
Prazo: Até dia 14-10-85 - na Comissão.

182
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 55, DE 1985
Altera o prazo de vigência da distribuição prevista no art. 26, item I, da
Constituição. (Autor: Dep. Siegfried Heuser.) Dependendo de parecer a ser
l~~cferido em Plenário.
- Leitura: 15-8-85
Comissão Mista
Presidente: senador Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Deputado Ronaldo Canedo
Relator: Deputado Genebaldo Correia
Prazo: Até dia 16-9-85 - na Comissão.

Altera dispositivos da Constituição Federal. (Autor: Seno Cid Sampaio,)
183
- LeItura: 9-8-85
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.O 56, DE 1985
175
Determina que a União aplique não menos de 30% de sua renda tributária anual na Região Nordeste, tenho pa.recer favorável, sob n.O 29/85-CN,
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 48, DE 1985
(Tramitando em conjunto cem as de n.OH 45 e 47, de 1985)
publicado no DCN de 20-9-85. (Autor: Senador Lomanto Júnior).
- Leitura: 19-8-85
Altera os arts. 29, 60. 62, 66, 70, 71 e 81 e acrescenta artigo à Constituição Federal. (Autor: Dep. Jessé Freire,)
- Leitura: 9-8-85
184
176
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 49, DE 1985
l Tramitando em conjunto com a. de n.o 51, de 1985)
Permite o vot.o ao estrangeiro, sob condições. (Autor: Dep. Mário
Hato.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 9-8-85
Comi~sãÍ) Mista
Presidente: senador Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Deputado Celso Barros
Relator: Deputado Plínio Martins
Prazo: Até dia 10-9-85 - na Comissão.
1'1'1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NP 50, DE 1985
Modifica o disposto nas allneas b. e e d do § 1.0 do art. 151 da Constituição, dispondo sobre inelegibilidades. (Autor: Dep. Haroldo Sanford.)
- Leítura: 12-8-85
Comissão Mista
Presidente: Deputado Raul Bernardo
Vice-Presidente: senador Martins Filho
Relator: Senador Milton Cabral
Prazo: Até dia 11-10-85 - na Comissão.
178

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 57, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 58, 59, 60 e 61, de 1985)
Altera acrescenta e suprime dispositivos da Constituição Federal.
(Autor: 'DCP. Luiz Leal.) - Dependendo de parecer a ser proferido em
Plenário.
- Leitura: 19-8-85
Comissão Mista
Presidente: Senador Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Deputado Stélio Dias
Relator: Deputado Irajá Rodrigues
Prazo: Até dia 18-9-85 - na Comissão.

1S5
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 58, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OH 57 e 59 a 61, de 1985)
Acrescenta parágrafos ao art. 23 da Constituição. (Autor: DeP. Siegfried
Heuser,) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 20-8-85

186
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 59, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 57, 58, 60 e 61, de 1985)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 51, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.o 49, de 1985)
As~cgura ao estrangeiro, nas condições que especifica, o direito de votar
c scr vetado, restrito porém às eleições municipais. (Autor: Dcp. Felipe
Cheidde.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- ~itura: 12-8-85

Altera e acrescenta dispositivos à Constituição Federal. (Autor: Dep.
Santinho Furtado.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 20-8-85

179
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 52, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 43 e 44, de 1985)
Dispô", sobre a realização de plebiscito destinado a obter a manifestação
do eleitorado sobre conveniência de os futuros Membros do Congresso Nacional e das Assembléias Legislativas editarem, em cada âmbito, a~ respectivas ConstitUições. (Autor: Dep. Jorge Arbage,)
- Leitura: 12-8-85

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.O 60, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 57 a 69 e 61, de 1985)
Altera, acrescenta e suprime dispositivos da Constituição da. República
Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967, com a redação que lhe
foi dada pelas Emendas Constitucionais n.os 1 a 24. (Autor: Dep. Paulo
Zarzur.) - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 20-8-85

187
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195

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 61, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 57 a 60, de 1985)
.Altera os §§ 1.0 e 2.° do art. 26 da Constituição Federal. (Autor: Dep.
Alvaro Di:ls. 1 - Dcpendendo dc Parecer a ser proferido em Plenário.
- Leitura: 20-8-85

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 68, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.08 66 e 67. de 1985)
Acrescenta dispositivo ao item IV do art. 99 da Constituição Federal
estendendo aos od~ntólogos os beneficios da acumulação de cargos públicos.
(Autor: Dep. CIemU' Ramos.)
- Leitura: 28-8-85

189

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 62, DE 1985
.Altera' a redação da alinea e do parágrafo único do art. 30 da Constituição. (Autor: Dep. Ruhens Ardenghi.l
- Leitura: 20-8-85

1911

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 69, DE 1985
Amplia os direitos dos brasileiros naturalizados. (Autor: Senador Amaml Furlan.)
_ Leitura.: 29-8-85
Comissão Místa

Comissão Mista.
Presidente: Deputado Santos Filho
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Senador Itamar Franco
Pra20: Até dia 21-10-85 - na Comissão.
190
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 63, DE 1985

Acrescenta parágrafOS ao art. 200 da Constituição ,Federal. (Autor;
Dep. João Divino.)
- Leitura: 22-8-85

Presidente: Senador Moacyr Duarte
Vice-Presidente: Deputado Joacil Pereira
Relatar: Deputado Fued Dib
Prazo: Até dia 30-10-85 - na Comissão.

197
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 70, DE 1985
Altera o § 1.° do art. 28 da Constituição Federal. (Autor: Senador
Alvaro Dias.!
- Leitura: 80-8-85
Comissão Mista
PreSidente: Deputado Wilmar Palis
Vice-Presidente: Senador Hélio Gueiros
Relator: Senadora Eunice MlchlIes
Prazo: Até dia 1.°-10-85 - na Comissão.

Comissão Mista
Presidente: senador Octávio Cardoso
Vice-Presidente: Deputado Mário Assad
Relator: Deputado Jorge Medauar
Prazo: Até dia 23-111-85 - na Comissão.

198
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 71, DE 1985
Dá nova redação ao art. 208 da Constituição Federal tendo PareCer
favorável, sob n." 8U/85-CN, publicado no nCN dc 21-9-8~. (Autor: Dep.
Octacilio de Almeida).
- Leitura: 4-9-85
199

191

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 72, DE 1985

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 64, DE 1985

Acrescenta parágrafos ao art. 18 da Constituição Federal. (Autor Dep.
Darcy Passos.)
_ Leitura: 5-9-85

Acrescenta dispositivo ao art. 98 da ConstitUição Federal, determinando
paridade nos reajustes dos rel;dimentos dos funcionários civis e militares.
tendo Parecer favorável, sob n." 31/85-CN, publicado no nCN de 28-9-85.
(Autor: Dep. Walmor de Luca).
- Leitura: 26-8-85

192
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 65, DE 1985
Suspende o pagamento de dívidas contraídas pela União, Estados e
Municípios. nas condições que especifica. (Autor: Dep. Irajá Rodrigues.)
- Leitura: 26-8-B5
Comissão Mista
Presidente: Senador Gabriel Hermes
Vice-Presidente: Deputado José Thomaz NonÕ
Relator: Deputado José Ulysses
Prazo: Até dia 25-10-85 - na Comissão.
191

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 66, DE 1985

Comissão MIsta
Prpsidente: Senador César Cals
Vice-Presidente: Deputado José Carlos Fagundes
Relator: Deputado João Marques
Prazo: Até dia 7-10-85 - na .comissão.

200
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.n 73, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.o 74, de 1985)
Altera e acrescenta parágrafos ao art. 168 da Constituição Federal.
(Autor: Senador Albano Franco.)
- Leitura: 10-9-85
Comlsão Mista
Presidente: Deputado Bayma Júnior
Vice-Presidente: Senador HéIlo Gueiros
Relator: Senador MlIton Cabral
Prazo: Até dia 111-10-85 -

na Comissão.

(Tramitando em conjunto com ~ de n.0867 e 68, de 1985)
Estende aos odontólogos o direito à 'acumulação remunerada de cargos
ou funções públicas, constantes do item IV do art. 99 da Constituição
Federal. (Autor: Dep. Edme Tavares.)·
- Leitura: ·27-8-85

201
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 74, DE '1985
<Tramitando em conjunto com a de n.O 73, de 1985)

Comissão Mista

Altera a redação dos parágrafos 1.0, 2.° e 3.° do art. 168 da Constituiçáo
Federal. (Autor: Deputado GOmes da SlIva.)
-.Leitura: 'l1-9-85

Presidente: Deputado JOOü Rebelo
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Senador Mário Maia
Prazo: Até dia. 28-111-85 -

na ComiSsão.

2112
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 75, DE 1985
Estende o direito de voto aos Cabos e soldados das Pol1eias Militares
dos Estados. (Autor: Dep. samir Achôa).
- Leitura: 11-9-85

1M

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 67, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.08 66 e 68, de 1985)
Estende aos paramédicos o direito à acumulação remunerada de cargos
ou funções públicas. constante do item IV, do art. 99 da Constituição
Federal. (Autor: Dep. Francisco Rollemberg.)
- Leitura: 28-8-85

Comissão Mista
Presidente: Senador Jorge Kalume
Vice-Presidente: Deputado Natal Gale
Relator: Deputado João Batista Fagundes
Prazo: Até dia 11-10-85 -

na Comissão.
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zoa
PROPOSTA DE EMENDA

À

CONSTITUIÇãO N.O 76, DE 1985

Acrescenta parágrafos ao art. 98 da ConstitUição. (Autor: Dep. Hermes
Zaneti>.
- Leitura: 12-9-85

Comissão Mista
Presidente: Deputado Fernando Maga1hães
Vice-Presidente: senador Alcides Paio
Relator: Senador Alfredo Campos
Prazo: Até dia 14-10-85 - na Comissão.

:!Oi
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇãO N.o 77, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 19 e 21, de 1985)
Altera o art. 147 da Constituição. (Autor: Dep. Renan Calheiros).
- Leitura: 13-9-85
Z05

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO NP 78, DE 1985
Acrescenta parágrafo único ao artigo 169, tornando privativas das empresas nacionais a distribUição e comercializaçáo de derivados de petróleo
e álcool carburante. (Autor: Dep. Deriisar Arneiro).
- Leitura: 17-9-85
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contrário; e 87/84-CN. publicado no DCN de 6-11-84, c:a Mesa da Câmara.
'favorável nos termos do Substitutivo que oferece.

IV -

PROPOSTAS DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA
212
PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 4, DE 1979
"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para ela
boração de lei, criando o Ministério da Produção Animal, e determinando
outras providências."
- Leitura: 24-8-79
Comissão Mista
Presidente: Deputado Geraldo Fleming
Vice-Presidente: Deputado Francisco Benjamim
Relator: Senador Benedito Canelas
213
PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 1, DE 1982
"Propõe delegaçáo de poderes ao Presidente da República para elaboração
de lei dispondo sobre a criação do Ministério do Abastecimento."
- Leitura: 19-3-82
Comissão Mista.
Presidente: DeputadO Oswaldo Lima Filho
Vice-Presidente: Deputado J1llio Martins
Relator: Senador Lenoir Vargas

Comissão Mista
Presidente: Senador César Cals
Vice-Presidente: Deputado Furtado Leite
Relator: Deputado Luiz 8efair
Prazo: Até dia. 17-10-85 - na Comissão.
ll06
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.O 79, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.O 80, de 1985)
Altera o art. 36 da ConstitUição Federal. (Autor: Dep. Francisco Dias.)
- Leitura: 2Q-9-85

Comfssão Mista
Presidente: Deputado Paulo Maluf
Vice-Presidente: Senador Alfredo Campos
Relator: senador Nivaldo Machado
Prazo: Até 22-10-85 - na Comissão.

207
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 80, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.o 79, de 1985)
Altera a redação dos arts. 34 e 36 da ConstitUição Federal, que dispõem
',obre a perda de mandato de Senador e Deputado. (Autor Dep. Leur Lonanto).
- L1!itura: 23-9-85

214
PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o I, DE 1984
"Delega competência ao Poder Executivo para regulamentar, mediante
lei, a exploração da loteria denominada jogo de bicho." (Autor: Dep. Nilson
Gibson.)
- Leitura: 23-11-84
Comisl!áo Mista
Presidente: Senador Itamar Franco
Vice-presidente: Senador Morvan Acayaba
Relator: Deputado DjaIma Bessa
215

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.O I, DE 1985
Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para ~labo
ração de lei dispondo sobre a criação do Banco do Trabalho. (Autor: Dep.
Brandão Monteiro.)
- Leitura: 27-5-85

Comissão Mista
PresidEmte: Deputado Victor Faccioni
Vice-Presidente: Senador Milton Cabral
Relator: Senador Alcides Saldanha
216
PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 2, DE 1985

TIl -

PROJETOS DE RESOLUÇAO

208
PROJETO DE RESOLUÇãO N.o 2, DE 1983-<CN

Propõe a delegação de poderes ao Sr. Presidente da República de lei
para criação do Ministério do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras
providências. (Oriundo da Proposta de Delegação Legislativa n.o 3, de 1980
_ Parecer n.O 195/83-CN, publicado no DCN de 19-11-83.)

209
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 3, DE 1983-CN
Delega poderes ao Presidente da República para elaboração de lei estendendo ao trabalhador rural os beneficios da Previdência Social e da Legislacão do Trabalho. (Oriundo da Proposta de Deleg''lÇão Legislativa n.O 1, de
1983 - Parecer n.O 206, de 1983-CN, publicado no DCN de 2-12-83.)

no
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 1, DE 19M-CN
Altera o art. 145 do Regimento Comum do Congresso Nacional. tendo
Parecer da Mesa da Câmara, sob n.O 88/84-CN. publicado no DCN de 11-11-84,
favorável ao Projeto com as Emendas n.O' 1, 2 e 3 que oferece.
211
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 2. DE 1984-CN
Substitui o parágrafo único do art. 72 do Regimento Comum. tendo
Pareceres sob n.o' 65/84-CN. publicado no DCN de 21-9-R4. da Mesa do Senado.

Propõe a delegação de poderes l!.O Presidente da República para a elaboração de lei dispondo sobre o desdobramento do Ministério das Minl\S e
Enetgia em Ministério das Minas e Ministério da Energia. (Autor: Dep.
Horácio Ortiz.)
- Leitura: 5-6-85

Comissão Mista
Presidente: Senador Cesar Cals
Vice-Presidente: Deputado Jairo Magalhães
Relator: Deputado José Tavares

21'7
PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA N.o 3, DE 1985
Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da República. para
criar uma Comissão Nacional com a incumbência de programa, desenvolver
e coordenar estudos, debates e atividades comemorativas relativos ao Centenário da Proclamação da República. (Autor: seno Marco Maciel.)
- Leitura: 10-6-85
COIIlissão MIsta

Presidente: Deputado Ernani satyro
Vice-Presidente: senador Hélio Gueiros
Relator: ~ador Carlos Lyra
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MENSAGENS REFERENTES A DECRETOS-LEIS

218
MENSAGEM N.o 40, DE 1985-CNl
(Tramitando em conjunto com a de n.o 41, de 1985-CN)
Submete à deliberação do Congreso Nacional o texto do Decreto-lei
n.o 2.149, de 3 ele julho de 1984, que reajustp. os vl\lores de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respeCtivo Ministério Público, e dá outras providências.
- Leitura: 12-6-85
Projeto de Decreto Legislativo n.o 21/85-CN no DCN de 14-9-85.

Parecer oral, publicado

Em regime de urgência, nos termos do § 1.°, in tine, do art. 55 da constituição.
219
MENSAGEM N.O 41, DE 198';-C1\
(Trf.mitando em conjunto com a de n.o 40, de 1985-CNJ
Submete à deliberação do Congresso Nacion[ll o texto do Decreto-lei
n.o 2.177, de 3 de dezembro de 1984, que altera os valores ~ percentuais
constantes do Anexo ao Decreto-lei n.O 2.149, de 3 de julho de 1084, e dá outras providências.
- Leitura: 12-6-85
Projeto de Decreto Legislativo n.o 2118S-CN no DCN de.14-9-85.

Parecer oral, publicadO

Em regime de urgência, nos termos do § 1.0, in tine, do art. 55 da Constituição.

Outubro de 1985

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e dá
outras providências.
- Leitura: 16-8-85
- dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.
Comissão Mista
Pr€Sidente: Senador VirgiJio Távora
Vice-Presidente: Deputado Estevam Ga1vão
Relator: Deputado Moysés Pimentel
Prazo: (Const., art. 55, § 1.°): 17-10-85
224

MENSAGEM N.O 53, DE 1985-CN
Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n.O 2.157, de 14 de agosto de 1984, que altera o art. 7.° do Decreto-lei
n.o 2.035, de 21 de junho de 1983, acrescentado pelo Decreto-lei n.O 2.055,
de 1983, que dispõe sobre a sucessão da autarquia federal Superintendência
da Marinha Mercante - SUNAMAM.
- Ledtura: 26-8-85
Projeto de Decreto Legislativo n.O 22, de 1985-CN - Parecer n.O 27/85-CN,
pubiicado no DCN de 19-985.
Prazo: (Const., art. 55, § 1.°): 28-10-85
225

MENSAGEM N.o 54, DE 1985-CN
8ubmete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Iei
n.O :U58, de 27 de agosto de 1984, 'que autoriza a elevação do capital do
Banco Nacional de Desenvolvimento EcimOmico e Social - BNDES, e dá
outras providências.
- Leitura: 2-9-85
Projeto de Decreto Legislativo n.O 23, de 1985-CN - Parecer n.o 28185-CN,
publicado no DCN de 20-9-85.
Prazo: (Const., art. 55, li 1.°): 1-11-85
22G

220

MENSAGEM N.o 58, DE 1985-CN

MENSAGEM N.o 44, 'DE 1985-CN
Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
Que submete à deliberação do CongreS3() Nacional o texto do Decreto- n.o 2.159, de 30 de agosto de 1984, que transforma em cargos finais de
lei n.o 2.152, de 13 de julho de 1984,. "Estende o prazo limite fixado no carreira os atuais cargoS em comissão de Subprocurador-Geral da RepúDecreto-lei n.o 1.825 de 22 de dezembro de 1980, que isenta do Imposto de blica, 8ubprocurador-Geral Militar e Subprocurador-GeraJ do Trabalho, e
-dá outras providências. (Mensagem n.o 318, de 1984, na origem.)
rend~ os empreendimentos Integrantes do Programa-Grande Ca.rajás";-.
- Leitura: 9-9-85
- Leitura: 24-6-85
Projeto de Decreto Legislativo n.o 20, de 1985-CN publicado no DCN de 13-9-85.

Parecer n.o 26/85-CN,

Em regime de urgência, nos termos do g 1.0, in tine, do art. 55 da Constituição.
221

Comissão Mista
Presidente: Deputado Jorge Arbage
Vice-Presidente: Senador Nivaldo Machado
Relator: senador Hélio Gueiros
na ComlssãG. (Const., art. 55 li 1.°): 8-11-85

Pra.zos: Até dia 21-10-85 -

MENSAGEM N.o 47, DE 1985

227

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Ie:
n.o 2.154, de 30 de julho de 1984, "estende a Gratificação de Desempenho
das Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos Tributos
Federais aOS Fiscais de Tributos de Açúcar e Alcoo1". (Mensagem n.o 271,
de 1-8-84, na origem.)
- Leitura: 5-8-85
- dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.

MENSAGEM N.o 59, DE 1985

Comissão Mista.
Presidente: senador Jorge Kalume
Vice-Presidente: Deputado AntÔnio Pontes
Relator: Deputado Gustavo Faria
Prazo: (Const., art. 55, § LO): 4-10-85
222

MENSAGEM N.o 51, DE 1985-CN
Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n. ° 2.155, de 30 de julho de 1984, "Altera os limites do Beneficio Fiscal
instituido pelo Decreto-lei n.O 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras
providências".
- Leitna: 12-8-85
Projeto de D3creto Legislativo n.O 18, de 1985-CN - Parecer n.o 24185-CN,
publicado no DCN de 5-9-85.
Prazo: (Const., art. 55, § 1.°): 11-10-85
223

MENSAGEM N.o 52, DE 1985-CN
Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.O 2.156, de 13 de agosto de 1984, que autoriza a elevação do capital do

Submete à. deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Iei
n.o 2.160, de 6 de setembro de 1984, que Inclui gratificação no Anexo
do Decreto-lei n.o ~.360, de 22 de novembro de 1974, IncorpGra gratificações
aos proventos de aposentadoria e dá outras providências.
- Leitura.: 13-9-85

n

Comissão Mista
Presidente: Senador Jorge Kalume
Vice-Presidente: Deputado Simão 8essim
Relator: Deputada Myrthes Bevilacqua
Prazos: Até dia 7-10-85 - na Comissão. -

v -

(Const., art. 55', li 1.°): 14-11-85

PROJETO DE LEI
228

PROJETO DE LEI N." 6, DE 1985-CN
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercicio financeiro
de 1986. (Mensagem n.o 56/85-CN - 414185, na origem)
- Leitura: 3-9-85
Comissão Mista
Presidente: senador Saldanha Derzi
Vice-Presidente: Deputado João Alves
Prazos: para. apresentação de emendas: 30-9-85
na Comissão: 21-10-85
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Comissão Místa

VETOS

Presidente: Senador Raymundo Parente
Vice-Presidente: Senador Aderbal Jurema
Relator: Deputado Brabo de 'Carvalho
Prazos: na Comissão: 30-9-85 - no Congresso Nacional: 17-10-85

229
Veto Total
PROJETO DE LEI, N." 1.626175
Permite a dedução do Imposto de Renda de gastos com assistênoia
médica, inclusive radiografias, exames de laboratório e cirurgias, no caso
e condições que especifica. (Memagem n." 55/85-CN - 409/85, na origem.)
- Leitura: 2-9-85
Comissão Mista

231

Veto Total
PROJETO DE LEI N." 4.093/80
Este.iJele~eu

normas para a recuperação econômica das atividades da
Marinha Mercante, dos Portos Nacionais e da Rede Ferroviária Federal.
(Mensagêm n." 60/85-CN - 434/85, na trigem).
- Leitura: 16-9-85

Presidente: Deputado Bayma Júnior
Vice-Presidente: senador Jorge Kalume
Relator: Senador Aderbal Jurema

Comissão Mista

Prazo: nO Congresso Naci.onal: 17-10-85

Presidente: senador Jorge Kalume
Vice-Presidente: Deputado Brabo de Carvalho
TIelator: Senador Marcelo Miranda

230

Veto Parcial
PROJETO DE LEI N." 3.228/80

Prazos: Até dia 7-10-85 Congreso.

Dispõe l?obre o cheque e dá outras providências. (Mensagem n.o 57/85-CN
428/85, na origem.)
- Leitura: 6-9-85

_

Errata
Na página 8.234, ]' coluna, do DCN de 16-8-85, onde
se
Lê
Isto posto, Sr. Presidente, dirigimos veementc apelo
ao Exmo. Sr. Presidente da República no sentido dc determi nar a urgente instalação, em São Paulo, de uma
agência da CACEX, independente e autônoma, de modo
a descentralizar o processo de exportação do Rio de Janeiro, tornando-o mais rápido e satisfatório, como convém aos interesses comerciais do Pais.
Leia-se
Isto posto, Sr. Presidente, dirigimos veemcnte apelo
ao Exmo. Sr. Presidente da República no sentido de determinar a urgente instalação, em São Paulo, de uma Superintendência da CACEX, independente c autônoma,
de modo a descentralizar o processo de exportação do
Rio de Janeiro, tornando-o mais rápido e satisfatório,
como convém aos intcresses comerciais do Pais.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha da Correspondência Expedida
Oficio n'
SGM-527, de [7-9-85 - Ao SF,encaminhando O PL
n' 4.957/85, que "fixa os valores de réiribuição da Categoria Funcional de Fisioterapeuta, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, código NS-900. e dá outras providências".
SGM-528, de 17-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
nQ 6.266/85, que "altera o item XXVIII do Anexo II do
Deereto-Iei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974".
SGM-529, de 17-9-85 - Ao SF, eneaminhando o PL
nQ 4.959/85, que "autoriza a reversão ao Estado de Mato
Grosso do terreno que menciona".
SGM-530, de 17-9-85 - Ao SF. encaminhando o PL
nQ 4.014/84, que "proíbc a pesca de cetáceos nas águas
jurisdicionais brasileiras e dá outras providências".
SGM-53I, de 17-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n9 5.180/85, que "cria cargos em comissão no Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região e dá outras providências".
SGM-532, de 17-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n' 92/83, que "acrescenta §§ 19 e 2' ao art. 856, parágrafo
único ao art. 862 e parágrafo, a ser numerado como § I'
ao ar!. 872, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de 1943".
SGM-533, de 17-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n9 4.960/85. que "autoriza o reversão, ao Estado de
Mato Grosso, do terreno quc menciona".
SGM-534, de 17-9-85 - Ao SF, eneaminhando o PL
742/83, que "revoga a Lei n' 5.465, de 3 de julho de

'1 9
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na Comissão -

Até dia 31-10-85 -

no

Levanta-se a Sessão às 17 horas e 40 minutos.

1968, que "dispõe sobre o precnchimento de vagas nos
estabelecimentos de ensino agrícola".

participarem dõ "Encontro Nacional pelos Direitos da
Criança".

SGM-535, de 17-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n' 5.082/85, que "autoriza a reversão, à Companhia
Agrícola Usina Jacarezinho, do terreno que menciona,
situado no Mu nicípio de Jacarezinho, Estado do Para-

SGM-564, de 23-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n' 2.523/79, que "Dispõe sobre o salário-profissional do
jornalista".

ná".

SGM-536, de 17-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n9 343/83, que "estabelece normas sobre a utilização dos
livros didáticos e dá outras providências".
SGM-537, de 17-9-85 - Ã Senhora Professora Márcia
Mamedc. convidando-a para participar do "Encontro
Nacional pelos Direitos da Criança", promovido pela
Comissão de Educação e Cultura.
SGM-538 e 539, de 17-9-85 - Aos Srs; Dr. Vicente de
P.d ulo Barreto, Presidente do MOBRAL e Dr. Carlos Pereira de Carvalho e Silva, Presidente da FAE,
convidando-os para participarem da palestra em comemoração ao Dia Nacional de Debates sobre Educação e
com Su bsídio ao Programa Educação para Todos - Caminho para Mudança, promovido pela Comissão de
Ed ucação e Cultura.
SGM-540, de 17-9-85 - Ao Dr. Asdrúbal Mendes
Bentes, Presidente do GETAR, convídando-o para falar
na Com. do Interior sobre o tema: "Politica Interna do
GETAT c critérios utilizados na distribuição de glebas".
SGM-541, de 17-9-85 - Ao Dr. Antônio Oliveira Brito, Presidente da CHESF, convidando-o para falar na
Com. do Interior sobre o tema: "Situação Geral da
GJmpanhia e Problemas Relacionados com as Represas
de Moxotó e Xingú".
SGM·542, de 17-9-85 - Ao Dr. Assis Paim Cunha,
convidando-o para, na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, prestar esclarecimentos sobre o Sistema
Financeiro Coroa.
SGM-543, de 17-9-85 - Ao SF, comunicando remessa à sanção do PL n' 5.565/85, que "dispõe sobre vantagem pecuniária, de caráter transitório, atribuído a Ministro de Estado e dá outras providências".
SGM-547, de 19-9-85 - Ao SF, encaminhando autógrafo do PL n9 1.214, de 1975, que "dispõe sobre a fabricação de detergcntes não-biodegradáveis", sancionado.
SGM-548 a 563, de 20-9-85 - Aos Srs. Prol' Sônia
Maria Fernandes Ferreira, Dr. Francisco Calazans Fernandes, Pro!" Zenita Guenther, Senador João Calmon,
ProL Paulo Renato Costa Souza, Dr. Yaro Gandra, Deputado Nelson Aguiar, Dr. Michel Miguel Elias Temer
Lulia, Dr. Ernesto Silva, ProL Vital Didomet, Prof' Maria Tereza Suplicy, Padre Jacques Thiesen, Dr' Ruth de
Castro Passarinho, Sr' Yolanda Pires, Prof. Hélio Augusto de Souza e Prol' Maria Luiza da Cunha Roxo,
convicando-os p<jra, na Com. de Educação e Cultura,

SG M-565. de 23-9-85 - Ao SF, encaminhando o Pro·
jeto de Lei Complementar n 9 249/85, que "dispõe sobrc
a aposentadoria do funcionário policial. nos termos do
art. 103 da Constituição Federal".
SGM-566, de 24-9-85 - Ao Dr. Henry SchecralIa
Kayath, Superintendente da SUDAM, eonvidando-o
para, na Comissão do Interior, proferir palestra sobre o
tema: "Corte de 75% no orçamento da entidade para o
exercicio de 1986".
SG M-567, de 24-9-85 - Ao Dr. Delile Guerra de Macedo, Presidente do BASA convidando-o para falar na
Com. do Interior sobre o tema: "Papel do BASA no desenvolvimento da Região Amazônica".
SGM-568, de 24-9-85 - Ao SF, ;mcaminhando autôgrafo do PL n' 4.064/84 de 1984, que "revoga a Lei n'
7.138, de 8 de novembro de 1983", sancionado.
SGM-569 a 574, de 25-9-85 - Aos Srs: Dep. Archimedes Pedreira Franco, Prol' Maria José Ribeiro, Dr. Paulo Cezar Catalano, Dr' Vânia Galvão, Dr. Niso Prego e
Dr. Lyrio Zune, convidando-os para participarem do
Simpósio "O Servidor Público: Seus Anseios, Seus Caminhos", promovido pela Comissão de Serviço Público.
SGM-575, de 25-9-85 -Ao Gab. Civil daPres. da República, encaminhando o RI n' 411/85, de autoria do
Dep. Nilson Gibson, sobre a firma Reynolds.
SG M-576, de 25-9-85 - Ao Gab. Civil da Pres. da República, encaminhando o RI no 412/85, de autoria do
Dep. Lúcio Alcântara, sobre a política de rcfino dc petróleo.
SGM-577, de 25-9-85 - Ao Gab. Cívil da Preso da República, encaminhando o RI n9 413/85, de autoria do
Dep. Francisco Dias, sobre concessão de serviços de ra·
diodifusão de som e imagens.
SGM-578, de25-9-85-Ao Gab. Civil da Preso da República, encaminhando o RI n' 414/85, de autoria do
Dep. Francisco Dias, sobre empregados readaptados ou
reeducados profissionalmente.
SGM-579, de 25-9-85 - Ao Gab. Civil da Preso da República, encaminhando o RI nO 415/85, de autoria do
Dep. Francisco Dias, sobre empregados readaptados ou
reeducados profissionalmcnte.
SGM-580, de 25-9-85 - Ao Gab. Civil da Preso da República, cncaminhando o RI n9 416/85, de autoria do
Dep. Djalma Fa[cão, sobre a Companhia Brasileira de
Entrepostos de Comércios.
SGM-581, de 25-9-85- Ao Gab. Civil daPres. daRepública, encaminhando o RI n9 417/85, de autoria do
Dep. Eduardo Matarazzo Suplicy, sobre viagem dos estagiários da Escola Superior de Guerra ao Nordeste.
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SGM-582, de 25-9-85 - Ao Dr. Jairo Silva, Chefe do
CENARGEN IEMBRAPA, convidando-o para, na
Com. de Agricultura e Política Rural, participar de uma
mesa-redonda para tratar dos problemas dos cultivadores no Brasil.
SGM-583, de 25-9-85 - Ao Sr. Secretário de Produção Vegetal da EMBRAPA, convidando-o para, na
Com. de Agricultura e Política Rural, participar de uma
mesa-redonda para tratar dos problemas dos cultivadores no Brasil.
SGM-584 e 585, de 25-9-85 - Aos Srs: Dr. Bento N.
Lima, Chefe do Serviço de Produção de Semente Básica
da EMBRAPA e Dr. Athos de Almeida Lopes, Diretor
da EMBRATER, convidando-os para participarem dc
uma mesa-redonda para tratar dos problemas dos cultivadores no Brasil, promovido pela Com. de Agricultura
e Política Rural.
SG M-586 a 588, de 25-9-85 - Aos Srs: Dr. Sérgio Lacerda, Presidente do Sindicato Nacional dos Editores do
Brasil, Dr. Hilton Pinheiro Mendes, Presidente das Indústrias Gráficas do DF e Dr. Sidney Fernandes, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias Gráficas,
convidando-os para participarem de uma Reunião de
Audiência Pública na Com. de Economia, Indústria e
.
Comércio.
SGM-589, de 26-9-85 - Ao SF, comunicando remessa à sanção do PL n' 5.047/81, que "dá nova redação a
dispositivo do Decreto-lei n. 594, de 27 de maio de 1969,
que institui a Loteria Esportiva Federal c dá outras pro-

vidências".
SG M-590, de 26-9-85 - Ao SF, com unicando remessa à sanção do Projeto de Lei Complementar n. 73/79,
que "altera o § I. do art. 4. da Lei Complementar n. 26,
de II de setembro de 1975".
SGM-591, de 26-9-85 - Ao SF, encaminhando o PL
n' 3.076/80, que "altera a Lei n' 3.807, de 26 de agosto
de 1960, para incluir a dona-de-casa entre os segurados
facultativos da Previdência Social".
SGM-'S92, de 27-9~85 - Ao Dr. Silvano Raia,
convidando-o para falar na Com. de Saúde sobre
'Transplante de órgãos abdominais".
GP-O-IOIO, de 11-9-85 - Ao Sr. Ministro da Indústria
c do Comércio, convidando-o para, na Com. de Agricultura e Política Rural, prestar esclarecimentos relativos à
Política Cafeeira adotada pelo Ministério da Indústria e
do Comércio e pelo !BC e, ainda, sobre a determinação
de suspensão de pulverizações aéreas nos microciclos de
borracha do sul da Bahia.
GP-O-lOll, de 11-9-85 - Ao Sr. Presidente do SF,
concordando com a realização de Sessão Selene do Congresso Nacional destinada a comemorar o 25º Aniversário de Brasília c solicitando o adiamento da data para
o dta 17 do corrente.
GP-0-1012, de 11-9-85 - Ao Sr. Ministro da Indústria
e do Comércio, comunicando que a Com. de Relações
Exteriores aprovou Requerimento de autoria do Dep.
José Carlos Fonseca, de Moção de louvor e regozijo pela
escolha do Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa
para a Presidência do Instituto Brasileiro do Café.
GP-D-1013, de 11-9-85 - Ao Sr. Presidente do SF,
concordando com a realização de Sessão Solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o 25º Aniversário de Brasília.
GP-0-1016, de 16-9-85 - À Com. de Ciência e Tecnologia, comunicando o deferimento do or. nº P-330/85,
autorizando o comparecimento das autoridades nele relacionadas, para falarem sobre o tema: "CNPq e as Prioridades Nacionais".
GP-0-1017, de 16·9·85 - À Com. de Ciência e Tecno·
logia, comunicando o deferimento do Of. nº 333/85, autorizando o comparecimento das autoridades nele relacionadas, para falarem sobre o tema: "A Cooperação Internacional em Ciência e Tecnologia".
GP-0-1018, de 16-9·85 - À Com. de Ciência e Tecnologia, comunicando o deferimento do Of. nº 331/85, autorizando o comparecimento das autoridades nele relacionadas, para falarem sobre o tema: "Aerofotogrametria Nacional: O caso do Projeto Radambrasil".
GP-0-IOI9, de 16-9-85 - À Com. de Ciência e Tecnologia, comunicando o deferimento do Of. nº 334/85, autorizando o compareeimento das autoridades nele relacionadas, para falarem sobre o tema: "Nuclear: (Des)
envolvimento Civil e Envolvimento Militar".
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GP-0-1020, de 16-9-85 - À Com. de Ciência eTecno·
logia, comunicando o deferimento do Of. n' P-332/85,
autorizando o comparecimento das autoridades nele relacionadas, para falarem sobre o tema: "Ciência, Tecnologia e Dependência".
GP-0-102I, de 16-9-85 - À Com. de Economia, Indústria c Comércio, comunicando o deferimento do Or.
n' P-093/85, autorizando o comparecimento do Sr. Roberto Cahuby Vidigal, Preso da Associação Brasileira
para Desenvolvimento da Indústria de Base - ABDIB,
para falar sobre "A atual política econômica e a indústria de bens de capital do Brasil", como parte da série
subsídios para a política industrial brasileira.
GP-O-1022, de 16-9-85 - À Com. de Relações Exte·
riores, comunicando o deferimento do Of. n' CRE/P340/85, autorizando o comparecimento do Prof. Teotônio dos Santos, Presidente do Comitê de Solidariedade
Brasil-Chile, para falar em reunião de homenagem à me·
mória do ex-Presidente Salvador Allende, da República
do Chile.
GP-0-1023, de 16-9-85 - À Com. de Agricultura e
Política Rural, comunicando o deferimento do Of. n 9
069/85-CAPR-P, autorizando o comparecimento das
autoridades nele relacionadas, para fazerem exposição
sobre "Alternativas Psicológicas para Hábitos Alimentares no Brasil".
GP-0-1024, de 16-9-85 - À Com. de Agricultura e
Política Rural, comunicando o defcrimento do Of.
nºÜ68/85-CAPR-P, autorizando o comparecimento dos
Srs: Dr. Roberto Herbster Gusmão, Ministro de Estado
da Indústria e do Comércio e do Embaixador Carlos Leite Barbosa, para prestarem esclarecimentos relativos à
Política Cafeeira adotada pelo Ministério da Indústria e
do Comércio e pelo IBC e, ainda, sobre a determinação
de suspensão de pulverizações aéreas nos microciclos de
borracha do sul da Bahia.
GP-O-1025, de 16-9-85 - Ao SF, encaminhando proposta de emenda constitucional, de autoria do Dep.
Moacir Franco, que "dá nova redação ao artigo 92, da
Constituição, estabelecendo o Serviço Agrícola Obrigatório",

GP-O-1033, de 17-9-85 - À Com. de Educação e Cultura, comunicando o deferimento do Of. nº 150/85, autorizando o comparecimento dos Srs: Dr. Vicente de
Paula Barreto, Presidente do MOBRAL, e Dr. Carlos
Pereira de Carvalho e Silva, Presidente da FAE, para
participarem da palestra em comemoração ao Dia Nacional de Debates sobre Educação e como subsídido ao
Programa Educação para Todos - Caminho para Mudança.
GP-0-1034, de 17-9-85 - À Com. do Interior, comunicando o deferimento do Of. nº 79/85, autorizando o
comparecimento dos Srs: Dr. Asdrúbal Mendes Bentes,
Presidente do GETAT, e Dr. Antônio Oliveira Brito,
Presidente da CHESF, para proferirem palestra sobre os
temas: "Política interna da GETAT e critérios utilízados
na distribuição de glebas" e "situaçªo geral da compa·
nhia e problemas relacionados com as represas de Moxotó e Xingu".
GP-0-I035, de 17-9-85 - À Com. de Economia, Indústria e Comércio, comunicando o deferimento do Or.
nº P-96/85, autorizando o comparecimento do Dr. Assis
Paim Cunha, para prestar esclarecimentos sobre o Sistema Financeiro Coroa.
GP-O-1036, de 17-9-85 - À Com. de Economia, Indústria e Comércio, comunicando o deferimento do Of.
n. P-95/85, autorizando o comparecimento do Dr. Ricardo Uchoa Alves de Lima, Ministro Interino da Indústria e do Comércio, para falar sobre o tema: "Subsídio
para uma Política Industrial Brasileira".
GP-O-I037, de 17-9-85 - Ao Sr. Ministro Interino da
Indústria e Comércio, convidando-o para proferir palestra sobre "Subsídio para um Política Industrial Brasileira".

GP-O-1038, de 17-9-85 - À Com. de Relações Exteriores, encaminhando cópia da Mensagem nº 439/85,
através da qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República agradece a Mensagem nº 1Q/85, que essa Comissão, em reunião de 14 de agosto de 1985, aprovou,
por unanimidade, "Moção de Aplauso" à visita que rea·
lizou à República Oriental do Uruguai.
GP-O-I039, de 17-9-85 - À Com. de Relações Exteriores, encaminhando cópia da Mensagem n 9 447/85,
através da qual O Excelentissimo Senhor Presidente da
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República agradece a Mensagem nº 23/85, que comunica a Moção de Aplauso e apoio às medidas que o Governo vem assumindo no sentido de o Brasil colaborar na
erradicação do apartheid e para a deseolonizaçào e independência da Namíbia.
GP-0-I040, de 17-9-85 - Ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, comunicando a aprovação por unanimidade do Requerimento do Deputado João Herrmmann Neto de voto de aplauso ao Professor Celso Furtado, pela escolha do seu nome para Embaixador do Brasil
junto às Comunidades Européias.
GP-0-104I, de 17-9-85 - Ao Sr. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, comunicando que esta
Presidência nada tem a opor quanto à designação do Deputado Flávio Bierrcnbach para compor a Comissão Organizadora da Conferência sobre o bicentenário da
Constituição norte-americana.
GP-0-I042, de 18-9-85 - Ao SF, comunicando a designação dos Srs. Deputados Brabo de Carvalho, Júlio
Costamilan e Bonifácio de Andrada para integrarem a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o Veto ao
Projeto de Lei n. 4.093/80, que "revoga o art. 22 do
Decrcto-Iei n. 5, de 4 de abril de 19ç6, que estabeleceu
normas para a recuperação econêmica das atividades da
Marinha Mercante, dos portos nacionais e da Rede Ferroviária Federal".
GP-O-I043, de 18-9-85 - Ao SF, encaminhando Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do Deputado Diogo N omura, que "concede nacionalidade brasileira aos estrangeiros após dez anos de residência no Brasil" .
GP-O-I044, de 18-9·85 - Ao SF, comunicando a designação dos Srs. Deputados Randolfo Bittencourt,
PUnio Martins e Gorgônio Neto para integragem a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto parcial ao
Projeto de Lei n. 1.272/83, que "autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal de Roraima e dá outras providências".
GP-0-I045, de 18-9-85 - A Com. de Educação e Cultura, comunicando o deferimento do Of. nº 149/85, autorizando o comparecimento da Prof' Márcia Mamede,
para participar do "Encontro Nacional pelos Direitos da
Criança".
GP-0-l046, de 18-9-85 - Ao Sr. Ministro da Fazenda,
encaminhando, em avulsos, a Mensagem nº 422/85, que
"submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho de 1985, solieitanto
pronunciamento do Ministério sobre a matéria.
GP-0-1047, de 18-9-85 - Ao Sr. Ministro da Ciência e
Tecnologia, encaminhando, em avulsos, a Mensagem nº
422/85, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, a 2 de julho de
1985, solicitando pronunciamento do Ministério sobre a
matêria.
GP-0-1048, de 18-9-85 - Ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, com1!nicando a aprovação, por unanimidade, do Requerimento do Deputado João Hermmann Neto de Moção de Aplauso ao Governo Brasileiro, pelo posicionamento assumido frente à iniciativa do
Presidente dos Estados Unidos da América, Senhor Ronald Reagan, ameaçando condicionar as exportações
brasileiras à mudança da Lei de Informática Brasileira.
GP-0-1049, de 18-9-85 - Ao Sr. Ministro do Trabalho, convidando-o para proferir palestra sobre a Nego·
ciação Coletiva e Lei de Greve, na Com. de Trabalho.
tf GP-0-1050, de 18-9·85 - À Com. de Defesa do Consumidor, comunicando o deferimento do Of. nº
064/85, autorizando o comparecimento da funcionária Maria Júlia Rabello de Moura ao VI Encontro
Nacional de Entidades de Defesa do Consumidor, a
realizar-se na Cidade do Rio de Janeiro, de 23 a 26 de
outubro próximo.
GP-O-1066, de 23-9-85 - Ao SF, encaminhando Proposta' de Emenda Constitucionnl, de autoria do Dep.
Paulo Maluf, que "altera a redação do artigo 97 e seu §
Iº da Constituição Federal".
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074/85-CAPR-P, autorizando o comparecimento do Dr.
Rubens Ilgenfritz da Silva, Secretário-Geral do Ministério da Agricultura, para fazer um relato aos Deputados
da verdadeira situação em que encontrou a SUDEPE.

comparecimento do Dr. Almir Pazziánotto, Ministro do
Trabalho, para proferir palestra naquele órgão técnico
sobre a Negociação Coletiva e Lei de Greve.
GP-0-1074, de 23-9-85 - Ã Com. de Relações Exteriores, comunicando o deferimento do Of. n- CRE/P343/85, autorizando o comparecimento dos Srs. Francisco Dornelles, ex-Ministro de Estado da Fazenda, Sebastião Vital, ex-Secretário-Geral do Minstério da Fazenda
e Antônio Carlos Lemgruber, ex-Presidente do Banco
Central, para naquele órgão técnico, "esclarecer à Nação
o objeto de sua missão, em nome do Governo Brasileiro,
à Europa, bem assim as razões de suas renúncias".

GP-0-1067, de 23-9-85 - Ao SF, encaminhando Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do Dep. José Fogaça, que "altera e acrescenta dispositivos à Constituição Federal".
G P-0-1068, de 23-9-85 - Ao Sr. Dep. Flávio Bierrenbach comunicando sua designação para compor a Comissão Organizadora da Conferência sobre o Bicentenário da Constituição Norte-Americana.
GP-0-I069, de 23-9-85 - Ao Sr. Governador do D~,
convidando-o para falar sobre o tema: "A Remuneraçao
no Serviço Público", dentro da programação do Simpósio "O Servidor Público: Seus Anseios, Seus Caminhos",
promovido pela Com. de Serviço Público.
GP-0-1070, de 23-9-85 - Ao Sr. Ministro da Adminstração, comunicando alteração no tema da. palestra ~ue
proferirá por ocasião do Simpósio "O Servidor Púbhco:
Seus Anseios, Seus Caminhos".
.
GP-0-I071, de 23-9-85 - Ao Sr. Ministro do Trabalho comunicando o adiamento para o 'dia 9 de outubro,
no :Uesmo local c hora, da data da palcstra que proferirá
no S!mpó~!o "O Servidor Público: Seus Anseios, Seus
CamlDhoS .
Gp-O-IOn, de 23-9-85 - Ao Sr. Presidente do TCU,
convidando-o para proferir palestra· sobre o tema: "Justiça Sindical e/ou Contencioso Administrativo':' dentro
da programação do Simpósio "O Servidor Púbhco: Seus
Anseios, Seus Caminhos".
GP-0.1073, de 23-9-85 - Ã Com. de Trabalho, comunicando o deferimento do Of. n- 136/85, autorizando o
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GP-0-1112, de 24-9·85 - Ã Com. do Interior, comu·
nicando o deferimento do Of. n' 085/85, autorizando o
comparecimento dos Srs: Dr. Henry Schecralla Kayath,
Superintendente da SUDAM e Dr. Delile Guerra de
Macedo, Presidente do BASA, para falarem naquele órgão técnico.
GP-O-1115, de 25-9-85 - Ao Dr. Nasimento Paulino,
Delegado de Polícia Fcdcral - Superintendente Regio.
nal do DF, comunicando-o que o Sr. Dep. Jorge Cury
encontra-se em licença para tratamento de salÍde por ISO
dias, não sendo, assim, possível transmitir-lhe o convitc
para prestar csclarecimentos.
GP-O-1l19, de 25-9-85 - Ao Dr. Euclydes Calil, Meritíssimo Juiz de Direito da I' Vara Criminal da Comarca de Bauru, informando que não foi localizado nenhum
discurso do Sr. Dep. Jorge Cury sobre o assunto objeto
dc sua corrcspondência.
GP-O-1120, de 25-9-85 - Ã Com. de Economia, Indústria e Comércio, comunicando o deferimento do Of.
n' P-098/85, autorizando a realização de uma Reunião
de Audiência Pública, no próximo dia 26,- às 10 horas,
com a presença dos representantes do Setor Gráfico Brasileiro mencionados no referido ofício.

GP-O-I075 a 1078, de 23-9-85 - Aos Srs. Deputados
Cunha Bueno, Raul Bernardo, Oswaldo Trevisan e Sebastião Nery, comunicando-os que se encontra a disposição, no Gab. da Presidência, o Aviso n- 590-SUPAR,
através do qual o Gab. Civil da Preso da República encaminha cópia do Aviso n- 012 (R), de 9 de setembro de
1985, do Ministério da Fazenda, contendo resposta aos
Requerimentos de Informação nOs 316, 318, 319 e
320/85, dos quais são autores.
GP-0-1I10, de 24-9-85 - Ao SF, encaminhando Proposta de Emcnda Constitucional, de autoria do Sr. Dep.
Jorge Arbage, que "dá nova redação ao caput do artigo
147 da Constituição Federal",
GP-O-IIII, de 24-9-85 - Ã Com. de Agricultura e
Política Rural, comunicando o deferimento do Of. n-
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Já Nspondido pIlt.o Nlrrf.stirio da Fazenda.

Sol.kita infol"f/lClÇões ao MINISTtRIO DA JUSTIÇA IWb1'B estudos daqusla Pasta a respeito da criação
ConciUaçào

89/8Z

AIRTON SOARES
PARABULINI JONIOR

a. 710MB

juntas da

Jul.gamunto em 'todo o Pais.

SoZicita infomaçôes

a102/83

B

aSEPLAN so~

o pessoal das Entúia-

à BEPLAN

p1'6juíZCIl da Dnp1'BSa8

0f. SGM-l053. da 17.11.83

Estatais.

SoUcita info1!ma!;ÕBs

Estatais nos úZtimos tNs

SObN

a1WB.

0f. SGM-1137.

a.

!9.:U.8$
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:1.983/86
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇl0 ENCAMINHADOS

r t/9

AUTOR

DATA DA REMESSA AO GABINETE CIVIL DA

EMENTA

PRESIDtNCIA DA REPOBLICA

128/83

SALLES LEITE

Sritici.ta i.nfol'mt1Çqes

ao NINISTWO DA AERONAmCA

sobN

infra-estrutura aeroportuária.
140/83

AMAURI MULLER

soZicita info:rmat;Õ#ls

Of. SGM-1183. d6 29.11.83

ao NPAS sobzoe a si.tuação reaZ das

cont>2s da PrBvidBncia.

141/83

FREITAS NOBRE

50Ücita info\'fIII%çÕ#l/J

à SEPLAN SObN os cortes

IIOS

tí.mtmtos ao Sistema Tetebrás.
153/83

FRANCISCO AMARAL

50ticita info:rmat;õB8

ao MINIS'1'tRIo DO TRABAIJIO sobN

CHAGAS VASCONCELOS

181/84

THCMAZ COELHO

CHAGAS VASetJNCELOS'

orosE TAVARES

Of. SGN-028.

a.

13.03.84

Of. SGN-040.

a.

13.03.84

Nunicn-

pios.

Of. SGN-3M. 00.13.03.84

SaUcita informaçÕQs ao MINTER sobzoe projetos aprovados
pIlZa SUDENE. em 1983.

Of. SGN-l03. 00 28.03.84

SOUcita i.nofrmações ao TcrJ SObN tmnsferincia a. Neu1'SOS

Ih Fundo de Ptnoticipação dos Nunk{pios. NferentlJ a seu Es
tado. no mês 00 lIIill'ÇO 00 1984.
185/84

13.03.84

50Zicita informações ao TcrJ eobN o NpaSS/1 peta Pode:!'
E:J:éautiIJo das zxzrcê1.as ao IR e IPI aos Estadas s

172/83

a.

a

zoeguÚllllBlltação da profilJOOO de socióZogo-.
159/83

Of. SGN-08?
imJea-

SaZicita informaçõss ao MINIS'1'tRIO DAS fXMUNICA.ÇfJES

Of. GP-O-801. 00 23.04.84 (ao 'l'Cl/)

sobre

critérios aaotados para participação MS concsssionárias no
222/84

RAYMUNDO

ASPDRA

àDnorrrinado "PercentuaZ Onico sobre Tráfego Mútuo".
soUcita inf.ormações·ao MEC··sobN comtIIfII1rai;ões a serem reaZiTAdas peta MEC para comemoM1' o
ao Estado da Pardba.

224/84

RAYMUNDO ASPDRA

4" CenUnário 00

Fundação

Of. SGN-S6?

SANTINHO FUR'lA/JO

criur'ÍOs utiU~dos

FRANCISCO AMARAL

paPa

a f~ M part;f-cipação das

CLEMIR RAMOS

RAmUNDO ASPDRA

BFWlDlfJ WJNTEIRO

IJJCIO

AU'JNTARA e

ALBWCIJ CORDEIRO

260/84

AR'l!1UR VIRGtLIO HE'l'O

de

0f. SGM-631. de 16.08.84

soZicita informaçô6s ao MINISTtRIO DA JUSTIÇA SObN conlli-

União e o E8taão da Para-tba. para construção

00 um: peni. tenciáPia

l/1li

cmrpi.na Grana..

SoUcita informçÔB3

Q/)

IlEC 30bN contl'atação de pessoaZ.

50 Uci.ta informações

Q/)

SoZicita informações
(/1'11

Of. SGN-633. de 16;08.84

ComJmzws.

GAB. CIVIL DA PRES. DA REPfJBLICA

bN as gráficas mantid:zs poI' órgãos
bUoa.

tante Ncebido

Of. SGN-729. 00 05.09.84
s~

ao. A&ni.nistN:ão Pú Of. SGN-8?0.

wrJt pASSOS

a.

26.10.84

ao MINISTtRIo DA FAZENDA sobl'6 o mo!!,

dóÚll'fla peta BMSit peta 6:r:portaçiío

de
Of. SGM-8?9. 00 28.10.84

a:mamentos.
281/84

08.08.84

SoUcita info~ões ao MINISTSRIO DA FAZENDA sobrB pedido
ao BmsiZ à CACEX.

p6ta Nini./JUr'ÍO. atl'alJÚ a.
251/84

a.

Of. SGM-632. 00 16.08.84

nio 6I1tN a

247/84

SGM-5~3.

1968.

tis informações 6fetuado peZa Xeroll:
238/84

Of.

soZicita informaçõ6s ao GAB. CIVIL DA PRES.DA REPfJBLICA s!?
bre a Ngu7.amentação da Lei. n" 5524. de 05 de novembro

236/84

Of. SGN-559. a. 08.08.84

SaUci.ta informaçõ6s ao MINISTtRIO DAS CONURICAÇfJES sobre
OO1lC!essionárias do Fundo 00 Pal'tici~ Onica eobm Tráf!!..
go Mútuo.

237/84

a. 08.08.84

soticita informaçõ6s ao MEC sobre o a.senTX1Z1J'ÚrNmto ao Pro-

gmma "Pl'Omoção da SaÚde M MuZMI' e da Criança". li!' Estado
di: Paralba.
228/84

Of. SGM-l?8. a. 18.04.84

SoUcita informaçõtl8 ao !lCU sobre -:-Z'1'eguZari.datl8s NZátivaa

à contabiZizaçãa

a. l'fIceitas

pÚbUcas federais".

Of. GP-D-2352. de 29.10.84
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1988/85
REQUERIMENTO~ DE INFORMAÇÃO ENCAMINHADOS

NI)

AUTOR

DATA DA REMESSA AO OABINET.E CIVIL DA

EMENTA

PRESIDGNCIA DA REPOBLICA

WAINA

2/)2/84

.SoUcita inf01flfl1ÇõBa ao NINISTSRIO DO TRABALHO 80m ~

B(»I

t:l'ibui~ão aindical.

268/84 .

SoUcita inf01.'mQ.çÕtls ao IIINTER soblo. Obl'a8 da 8antla11lBhto

NrI/'!HES BBVILACQUA

básico da8ft11llO llridaa
273/84

Of. SGM-880. dB 36.10.81

no azÚJ.

Of. SGM-886. dB·36.10.84

SOlicita informaçÕtl8 ao IIINIsTSRIO DA FAZENDA 80bre

RA:lN/JNDO ASFORA

o

quat

voZume ds 1l:Cp01'tação da inàúst1'Úl bélica b1'a8iteira no
Of. SGM-891. da 26.10.81

19 SemBst1'fJ da 1983.

276/84

Solicita informações ao GAS.CIY.IL DA PEES.DA REPOBLICA
sobl'6 os ga8to8 com educação de todos oe Minietérios.

ImIA PASSONI

e::.

284/84

BtLIO DUQUE

SOlicita infómaçõB8

à

SEPLAN aobN a ZibBl'açOO das cotae

do Fundo ds Rz1'ticipação doa Mrmictpioe· no corrsnttl Ba:Bl'-

cteio.
287/84

MOZARILDO CAVALCANTI

Of. SGM-1088. dB 05.22.84

Solicita infozmagõB8

à SECRE'l'ARIA-<lEHAL

DO CONS.DE SEGa -

RANÇA NACIONAL sobN'a t1'an8fozmação dos TB1'l'Í.tórioe FB~

mis da Roraima B Amapá mn Eirtadas Millr2>1'oc da Fcdsrr:v;ão.
~90/84

OSWALDO UMA FILHO

ASS1JN'.lOS FUNDIARIOS eobN

a ocupgção

dtI

ti diat1'ibuição

ttlnm ptlZo INCHA.

297/84

COMISSÃO DE RELAÇ{1ES
EXTERIORES

OI. SGN-l093. dB 05.12.84

SoUcita informaçõea ao MRE eobN a conatanttl pl'6eBnça dtI
aBl'Ona1JtlB miZita1'Be doa Eetadoll IJni.doa cb

Amé1'ica.

BstaOf. SGN-llOO. ds 05.23.84

ciomt1aa .. aBropDl'toe b1'asiüril'Os.
001/85

ADP:NIR ANDRADE

Of. SGM-2091. dtI 05.12.84

Solicita infozmagõBe ao 8%>. NIlIISTRO EXTRAORDINARIO PARA

Solicita informaçõBs ao Szo./lINISTRO "{!rrRAOEDIN!J/IO PARA A$SUNTf)S FUNDIARIOS sobl'tl os i.mávaie l"Ul'ais Zocaliaadoa
noa

são FéU:r: do Zingu; RtI são .Toão
do Araguaia. IlaMbá B sobN a FalIenda Alvorada (M áNa da

munialpios dtI Santana do Araguaia,

denr;ão. Conceição do ANguaia. Rio Maria. Xinguam.

OI. SGM-OS, dB 13.03.85

B1'aBil Central).
307/85

FRANCISCO -ANARAL

Solicita informçõ~11 ao NPAS aobN os dB"bitos dtI. llIIt'N41as

púbUoas tl dB ~aonomia mista ds âmbito municipat pam com a
PNviàincia SOcial.
317/85
321/85

322/85

EVANDRO AIRES DE
NOlJRA

SoUcita informçõel1 ao· MEC_sobN bo7.sas diet1'ibuià:uJ pam
o Estado do

c.mi.

Of. SGM-92. dB 23.0S.8S

EDUARDO NATARAZZO
SUPLIeI

Solicita informçõ~s ao NINISTSBIO DO TRABALHO SObN o Fun-

IlIMA PASSONI

Solicita informações ao MINISTRo--cHen DO GABINETE

Of; SGH-96. de 23.05.85

do dil Assiat6nci.a ao DtlSmq1Ngado.

PRESIDtNCIA DA REPOB!.ICA SObN gastos

com

civIL

DA

propaganda veicu-

lada peta .ndia Blat1'Ônioa a p=t;i1' ds jantd1'O dtlsttl ano.
320/85

SIEGFRIED BEUSER

sotioita informações ao BANCO

CENTHAJ:,

Of. SGM-9?, ds 23.05.85

DO BRASIL sobN a cO!!.

cessão dB empNstimos peta flI"IJtidads a cada banco sob cont:re.

te

dos Eatadoa B do i>iat1'ito Fedn'al. dtI 29?9 a 2984.

324/85

LUCIO ALé~ARA

Solicita i.nfOrmaçÕBS ao NME sobN o paqamtmto dB indtlni.:Ia -

32?/85

CARLOS ALBERTO DE

Soticita informaçÕflls ao NINISTtRIO DA FAZENDA sobre empNs-

CARLI

time

BA1MUNDO~

SoUcita informações ao BANCO CENTRAL DO BRASIL SObN i1'H-

gão, peta PETROBRAs. no Estado do

331/85

c.aM.

~rJ(.do ao Cqrrlnd p~Zo Banco CflI1ttrat

~ta:l'it1at1#a apzaudaa
t:aaut.

Of. ·SGM-98. dtI 23.05.85

do lJ1'asit

OI. SGM-120. tI. 28.05.85

nos congiomnadoa sutb1'asit.n1'O • Hab!.

Of. ;SGII-108.. ds 2?OS.85
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REQUERIMENTOS DE I1IFOl1MAÇIO ENCAMINHADOS

AUTOR

DATA DA HEMESSA AQ GABINETE CIVIL DA

EMENTA

PRESIDCNCIA DA REPOBLICA

332/85

l/IJMUNDO ASF()RA

SoUclf:4 lnf0rrtla9ÕBS ao S:%'. MINIS'!lIO-CHEFE DA SEPLAN sob:N/
:N/cursos flnanotllros pal'a atilndtlr a populaÇÕtlS flagtlZadàs.

333/85

SoUci.f:4 lnftirmaçõ6s ao MINzSTtRIO DAS COMUNICAÇ()ES OObN

1IA:iMUNDO AS[?(JRA

nas f:4:l'{.;;ae t6l6fônioaJJ para

cl#scontos

~l'tlsae dB tBllilVl-

Of. SGN-110. dB 27.05.85

são.

à SUDENE sIJb:NI o ''Projeto No1'dBsto".

335/85

RAmUNDO ASF/lRA

SoUclf:4 informações

336/85

ODILON SAIHORIA

soUclta infonmçõlJB ao INCHA sobN a atuação do Capif:4l
ostrangelro m agzolcultura braslZ4{.m.

337/85

JORGE UEQUED

os cnti1'los quo onontarom atos

NILSON GIBSON

(I

a..

27.05.85

efBti1Jação dB Dirsto-

TelégrafOS.

Of. SGM-l14. cl# 37.05.85

ti

os

liqult1ação s::tmjudicial dB i1l!.

ti tuições financelras •.
'VICTOR FACCIONI

a..

Of. SGM-113. de 27.05.85

Soliclta infonmçÕBs ao BANCO CENTRAL DO BRASIL sobre
proae~sos dB inttl2'lJlI1Ição

339/85

Of. SGM-113.

Soliclf:4 infonmções ao MINIST2RIo DAS COMUNICAÇ()ES sobre
res da &lp2'esa de COl'reios

338/85

Of. seN-I09•. dB 37.05.85

Of. SGM-l1S. cl# 27.05.85

Adltamonto ao R.I. n~ 314/85 - Solicita info2'l7r2ções SObN
o cálculo estimativo do PodBr &:ecutivo (Banco Central ou
Mlnisúno da Fa!llondaJ o mais pl'Ó:J:imo posstvel. sobre

o

CWlto 6conâmico. fimnceiro e 1I0t:ia.1 que aca.1"l'eta1'ia

a

liquidação utMjudlcial dos B2nc0s SulbraaiZelro

6

Habl-

tasul.
342/85

IRMA PASSONI

Of. SGN-:116. cl# 37.05.85

Solicita infonmções ao MINIsTtRIO DA EDUCAÇÃO SObN dBsptlSaB com os programas TtllsCU1'8O.

348/85NABcIo SANTILLI

Solicita informações

à

Of. SGM-143. de 03.06.85

à

FfJNAI sobJ:'il l'BCU2'SOS :referentes

assistência às conrunidadBs indlgtmas.

di!

jaMiro atQ a Pl'!.

0/. SGM-189. dB 12.06.85

sente data.
349/85

NILSON GIBSON

Solicif:4 inforrtla9ões

ao

MINTER eobrtl proj8toS pal'aIÚJados

Of. SGN-190. cl# 13.06.85'

na áz.ea da SUDENE.
~50/85

NILSON GIBSON

ao MINISTtRIO DA F,lZENDA sob..e '.IIIIpN!!..
à DI/p2'IIsa Jo~Z do C0m4rcio S/A. 8ITI PlI!

Solici.ta inforrr.açõlZs
t{.nw,s

junto

à

CEF

Of.·SGM-191. de 18.06.85

mmbuoo.
352/85

RAUL BERNARDO

Solicita informaçõlIs

ao Mlnlsts:l'Í-O da Educação sobre qu811-

"tÕils dBco2'1'tlntes de flagrante P82'88guição ac:inlnistrativa a
doconte da UniV82'eldalÜl F8lÜlmZ do Rio lÜl JanBiro-UFRJ.qu6
não adenu. à gNV6 dae Univ8rsidades F8deraiS Imtre maio
8

354/85

SEBASTIÃO NERY

Of•. SGM-176.

agosto de 1984.

Solicita infomações
80B

ao Mlnisú:l'Í-O da Fallll7lda sobre recur-

destinados a bancos pnvados autori!llados p"~ Conselho
Of. SGl:f-178. dB 12.06.85

Monetário NaclonaZ.

Or9!!

363/85

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDOS'1RIA E COHtRaIO

Soliclf:4 infozmações qo Mlnists:l'Í-O da Fazenda sobre o
mrmto PiscaI as 1984.

364/85

COMISSÃO OE RELAÇlJES
EXTERIORES

Solicita inf02'l7r2çõlZs ao MlnistBrio das RBlaçoQS E:x:terio1'6S

366/85

EDUARDO K4TARAZZO
·SL'PLICY

a. 13.06.85

Of. SGN-30B. de 08.08.85

sob1'8 questões referentes ao Timol' Leste.

Of. SGN-30? de 08.08.85

Solicita i.nformações ao MlnistQno da Faaenda sob:re empré!!..
ti".,s especiais fel.tos pelo Banco Central do Brasil
Gl'UpOS Comilld 6 Au:x:i.li.ar. durants o 1~· s_tre
destinados

à sua 2'eaupemção

8

a;iuátam"nto.

as

aos
1985 •
Of. SGN-309. de 08.08.85
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AU'rOR

//(1

367/05

ENENfl'A

FRANCISCO AMARAL

DA~A

DA REMESSA AO GABINE~E CIVIL DA
PRESID2NCIA DA REPOBLICA

Solicita inform:Içõss ao Senhor Ministro-Chefe do Gab.CiviZ
<b Pres.da Repúbtic:a sobn ~stinação de 1'8cursos do FINSO
~T AT. ilatuf~ 1'1 SUII'I /I"";nl'l;:;r\
-

360/~5

GUIDO MOESCH

369/85

Htuo

370/05

.Tost GENOINO

liUQUE

0+'. !1(;1.I-3.1.0. de 08.08.85

SoUcita inform:Ições ao Mimstério da Previ~ s Assistência Socia~ sob1'8 Clt proventos dos aposentados.

Of. SGM-311, do 00.08.85

Soticita informações ao Banco <:b BrasU sobre a aituação
do mstmna bancário pl'ivaCh no Pals.

Of. SGM-312,

Soticita info"mzaçães ao Jflmstério d:z Fa3end:z sobre e::po,!
tação
cl'iaçõss intsÚlctuais =tlsticas fi=das 81Il disCO, filmas 11 lJldeo-fitas.

Of. SGM-313. ds 08.08.85

Solicita infol'fTll29ões ao Poder E:1:flCUtiVO sobre CU'1'scadação
fl apuca;ão dos recursos do FINSOCIAL.

Of. SGM-315. ds 00.00.85

SóUcita infol'fTll29ães ao Mimstél'io d:z P1'lIvid6ncia e Assi,!
tência Social sobre atos f'rauãulll1ltos.

0f. SGM-316. de 00.08.85

Solicita info:rmações ao Ministério da Educação sobre dot!
ção financeira para a lhiversidade Regional do Nordeste.

Df. SGl-45Z, de 30.08.85

Solicita info:rmaçÕes ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Pesquisa Tecnológica-CNPCi, sobre destinação de veIo
ba destinada ao Laboratório de Sensoramento Remto.

Df. S<M-453, de '30.08.85

Solicita infonnações ao Ministério da Fazenda sobre aquisição
pelo Banéo do Nordeste, de LTNs e 0IITNs para investir no Banco Sulbrasileiro e Habitasul

Df. SCM-454, de 30.08.85

Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre
a
existência de convênio para construção das estradas Ingâ-Itat~
ba e Itatuba-Aroeiras.

Df. SGf-455, de 30.08.85

Solicita info:rmaçÕes· ao Ministério da Agricultura sobre errad,!
cação de pragas ("bicudo" e gafanhoto).

Df. SCM-456, de 30.08.85

Solicita infol'lllllções ao Ministério dos Transportes sobre a exi~
tênci"a de convênio mER-DER/Paraiba.

Df. SG"-457, de 30.08.85

Solicita informaçÕes ao ~linistério da Justiça, sobre andamento
inquérito, no âmbito daquele Ministério, envolvendo diretores da Fiação e Tecelagem Lutfalla S/A.

Df. SGl-458, de

Solicita informaçÕes ao Sr. Hinistro-Chefe da SEPLAN, sobre o
"Projeto 2", assinado pelo Sr. Delfim. Neto ea ~bva Iorque.

Df. SCM-459, de 30.08.85

Solicita informações aos Srs. Ministros do Interior, da Agricu.!,
tura e da Saúde, sobre ajuda prestada ã populção flagelada de
santana de Acaraú, no Ceará.

Df. SGl-460, de 30.08.85

as

00.08.85

as

372/05· NELSON NAI/CHEZAN
373/05

375/85

376/85

377/85

378/85

319185

380/85

381/85

RADlUlfDO ASFtJRA

RAY!oIJNlX) AS~

RA'iMIDJ AS~

RAmJNOO

AS~RA·

RAmJNOO AS~RA

RAYMllNDO ASR':lRA

RAmJNOO ASRm.

J01D CUlfIA

de
382/85

383/85

384/85

385/85

386/85

387/85

388/85

J01D OJNHA.
QIAGAS

VASCXltD!IDS

3O.08~85

EVANml AYRES IE)DJRA Solicita informaçÕes ao Ministério da Educação sobre a receita
e a despesa da Confederação Brasileira de l'utebol.

Df. SllJ-461, de 30.08.85

CLARCK PI.A'lti'l

Solicita infonnaçÕes ao Ministério dos Transportes sobre previ
são de construção da Rodovia 417.

Df. SGl-462, de 30.08.85

CLARCK PLATON

Solicita infomações ao MIN'IER sobre a dest:j.nação de recursos
financeiros ao Território Federa:! do Amapá.

Df. SQ4..463, de 30.08;85

JOSS EUDES

Solicita infonnaçães ã Presidência da PETROBRk> sobre afretamento de embarcações nacional e estrangeira.

Df. SCM-464, de 30.08.85

OSlVALOO LIMA FIUD.

Solicita infonnaçÕCs ao Ministério do Exército sOQre contrato!
ção de servidores, em 1984.

Df. SGM-465, de 30.08.85
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REQUERIMENTOS DE INPORMAÇlo ENCAMINHADOS

NP

EMENTA

AUTOR
389/85

395/85

396/85

rolISS1!D DE EaN:NIA,
INDl1sTRIA E' Ql.tRcIO
DJALMA FALCÃO
ISRAEL PIHIFD

DATA DA R;iMESSA AQ- DABINE2IE CIVIL DA
PRESIDSNCIA DA REPOBLICA

Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a legisl.!
cão bancária brasileira.

Df. SGl-466, de 30.08.85

Solicita informações ao Ministério das ComunicaçÕes sobre CO!!
cessão para ftmcionamento de emissoras de rádio e televisão.

Df. 5rn-479, de 05.09.85

Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre cá!.
culo de custo da tarifa telefônica.

Df. SGl-480, de 05.09.85

397/85

CCMISS1!D 00 REI.ACtlES
EXTERIORES

Solicita ~ormações ao t.finistério das Relações Exteriores s~
bre o Coronel A:ry Pereira de Carvalho.

Df. SQ4-481, de 05.09.85

398/85

MAAcIO SANl'ILLI

Solicita informações ao Ministério das Relações Exteriores s~
bre lotação e reuuneração de funcionários.

Df. SGl-482, de 05.09.85

399/85

P.AlJLO MAWF

Solicita informações ao Ministério da Reforma e Desenvolvimento
Agrário sobre o Primeiro Plano Nacional de, Reforma Agrária.

Of. SGl-483, de 05.09;.8S-

400/85

ISRAEL PItflEIRO PIUD

Solicita informações ao Ministério da Reforma e Desenvolvimento
Agrário sobre arrecadação de tributos na área rural.

Df. SGl-484, de 05.09.85

401/85

HIlLIO UQJE

Solicita informações ao Ministério da .Aeronáutica, sobre aquisição de helicópteros mi1itares.

Df. SGl-485, de 05.09.85

4Ô2/85

403/85

BONIFJcIO DE ANDRADA
FRm::ISOJ

~

Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a fiscalização
do fabrico de remédio.

Df. 5Gl-486, ~ 05.09.85

Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a regulamenta'
ção do seguro-fiança.

Df. 5Gl-487, de 05.09.85

404/85

ISRAEL PIHIRO

Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre o
cálculo das tarifas de energia elétrica.

Of. SGl-488, de 05.09.85

405/85

.Mo1A1JRY 3lLLER

So1J.cita informações ao serviço Nacional de Informações - SNI ~
bre oficiais superiores das Forças Armadas qlie se encontr3lll 110
exterior em missão oficial.

Df. SGl-489, de 05.09.85

406/85

mlIssJ!D DE RELAOJES
EXl'ERIORES

Solicita informações ao Ministério da Marinha sobre permissão
concedida

ã aJPBBRA para

Df. SGl-490, ~ 05.09.85

pesca de baléias.

4G7/85

JUTAHY .nlNIOR

Solicita informações ao Sr. Presidente do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal-IBDF sobre o Parque Nacional da
Chapada Diamantina.

Df. SGl-491, de 05.09.85

408/85

JOSE TAVARES

Solicita informações ao Sr. Presidente do Banco central do Br.!
si! sobre atividades bancárias do GruPo Atalla.
•

Df. SQ.(..492, de 05.09.85

411/85

412/85

NILSON GIJlS!)N
LOcIO ~ARA

Solicita infonnações ao Banco do Brasil S/A, (Cacex), sobre a firma
Reynolds.
Solidta info~ções ã PETFDB~, sobre a política

l1e ,refino

Df. SGl-575, de 25.09.85

de pe_-

troleo.

Df. SGl-576, de 25.09.85

413/85

FRm::ISOJ DIAS

Solicita informações ao Ministério das CooJmicações, sobre concessão
de servicos de radiodífusão de SOIII e imagens.

Df. SGl-577, de 25.09.85

4"14/85

FRm::ISOJ DIAS

Solicita informações ao Ministério do Trabalho s!Jbre empregados ~
daptados ou reeducados profissiona1lllente.

Df. SQ4-578, de 25.09.85

Df. SGl-579, de 25.09.85

415/85

FRm::ISOJ DIAS

Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre empregados readaptados ou reeducados profissionalmente.

416/85

DJAIMA FALCNJ

Solicita informações aQ Ministério da Fazenda sobre a Conpanhia
sileira'de Entrepostos_de Comércios.

417/85

EIXWUXl MATARAZZO
SUPLIcr

Br.!

Solic;ita informações ao senhor Ministro-Chefe do Estado Maior das
Forças Armadas sobrem viagem dos estagiários da Escola SUperior de
Guerra ao Nordeste.

Of. SQ4-580, de 25.09.85

Df. SQ4-581, de 25.09.85

LIDERANÇAS

MESA
Presidente:
Ulysses Guimarães -

PMDB

1.0.Vice-Presidente:
Humberto Souto -

PFL

PMDB
Líder:
Pimenta da Veiga
Vice-Líderes:
Arthur Virgílio Neto
Darcy Passos
Henrique Eduardo Alves
I.srael Dias-Novaes
Luiz Henrique .
Cássio Gonçalves
Valmor Giavarina
José Oarlos Vasconcelos
Raul F'en'az

Genebaldo Correia
José Fogaça
Hélio Manhã€s
Heráclito Fortes
Jorge Uequed
José Maria Magalhães
Júnia Mari&e
Lélio Souza
Márcio Braga
Mário Frota
José Mendonça de Morais
Renan calheiros
Airton SOares
Marcondes Pereira
Theodoro Mendes
Walmor de Luca

2.°_ Vice-Presidente:
Carlos Wilson -

PMDB

I.O-Secretário:
Haroldo Sanford -

PDS

2. 0 -Secretá11o:

PDS
Líder:
Prisco Viana
Vice-Líderes :
Amaral Netto
Santos Filho
An·tonio Mazurek
Assis Oanuto
Bonifácio de Andrada
Edison Lobão
Eduardo Galil
Gióia Júnior
Hugo Mardini
Jorge Arbage
José Carlos Fonseca
José Ferna.ndes
Leol"lle Belém
Lúcia Viveiros
Pedro Corrêa
Pratini de Morais
Raul Bernardo
Rubens Ardenghi
N,ey Ferreira
PFL
Líder:
José Lourenço
Vice-Líderes:
Celso Barros
José Thomaz Nonô

Leur Lomanto -PDS

3. 0 -Secretário:

Epltácio Cafeteira -

PMDB

4.0 -Secretário:

José Frejat -

PDT

SUPLENTES

José Ribamar Machado Orestes Muniz -

PDS

PMDB

Bete Mendes -

PT

Celso Amaral -

PTB

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Diretora: Nadir Pinto Gonzalez
Local: Anexo II - Telefone 224-2848
Ramal 6278
Coordenação de Comissões Permanentes

COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLlTICA RURAL
~esidente:

Jorge Viana - PMDB-BA
1,0- Vice-Presidente:

.Diretora: Silvia Barroso Martins
Local: Anexo II - Telefone: 224-5179
Ramais: 6285 e 6289

Santinho Furtado - PMDB-PR
2.°_Vice-Presidente:
Renato Cordeiro - PDS-SP

Inocêncio Oliveira
Dionísio Hage
Lúcio Alcântara
João Faustino
Alceni Guerm
Sarney Filho
Mário Assad
Antonio Dias
Maluly Neto
PDT
Lider:
Na'dir Rossetti
Vice-Líderes:
José Colagrossi
Matheus Schm.id.t
Sérgío Lomba
Délio dos Santos
PTB

Uder:
Gastone Righi
Vice-Líder:
Mendonça Falcão
Mendes Botelho
PT
Líder:
DjaIma Bom
Vice-Líderes:
José Genoíno
[rma Passoni
;POE

Líder:
Alberto Goldman
Vice-Líder
Fernando Santana
;PC do E
Líd.er:
Haroldo Lima
PSB
Líder:
José Eudes
Vice-Líder:
Jarbas Vasconcelos
PDC
Lider:
Clemír Ramos
PL

Lider:
Alvaro Valle
PS
Líder:
Sebastião Nery

TituIa.res
PMDB
Aroldo Mol€tta
Airton Sandoval
Cardoso Alves
Antônio Câmara
Lélio Souza
Carlos Vinagre
Márcio Lacerda
Geraldo Fleming
Marcondes Pereira
Harry Amorim
rturival Nascimento
Mattos Leão
Melo Freire
Ivo Vanderllnde
Pacheco Chaves
José Mendonça de
Raul Belém
Morais
Ronan Tito
Juarez Bernardes

Adauto Pereira
Antônio Gomes
Balthazar de Bem e
Canto
Celso ClLrvalho
Delson Soarano
Ernidio Perondi
João Paganella

PDS
Joslas Leite
Jonas Pinheiro
Maçao Tadano
Nelson Costa
Pedro Ceolim
Saramago Pinheiro
Wildy Vianna

Suplentes

PMDB
Cristina Tavares
Herberto RBmos
Horácio ortiz

PFL

Alcides Lima
Bento Porto
Claudino Sales
Fabiano BraglL Cortes
Francisco Erse
Aldo Pinto
Nilton Alves

Hélio Dantas
Levy Dias
Oswaldo Coelho
Reinhold Stephanes
Vago
PDT
Sérgio Lomba
PTB

Mendonça Falcão
PT

PUnio de Arruda sampaio
Suplentes

Agenor Maria
Caslldo Maldaner
Del Bosco Amaral
Doreto Campanari
Fernando Gomes
Hélio Duque
Israel Dias-Novaes
João Bastos
João Divino
Jorge Vargas

PMDB
Manoel Affonso
Manoel Costa Júnior
Mansueto de Lavor
Olavo Pires
Oswaldo Trevisan
Paulo Marques
Paulo Nogueira
Pimenta da. Veiga
Raul Ferraz
Walber Guimarães
1 vaga.

PDS
Afrfsio Vieira Lima
Francisco Sales
Irineu Colato
Antônio Farias
Nelson Marchezan
Antônio Mazurek
Pedro Germano
Assis Canuto
Rubens
Ardenghi
Cristino Cortes
Salles Leite
Darcy Pozza
Diogo Nomura (PFLl 2 vagas
PFL
Alceni Guerra
Israel Pinheiro
AIÍtônio Dias
José Carlos Fagundes
Antônio Florêncio
Sebastião Curió
"Homero Santos
Antônio Ueno
Wolney Siqueira
Enoc Vieira

Evaldo Amaral

Celso Amarai
PT
Eduardo Matarazzo Suplicy

Reuniões:

Quartas e quintas-feiras, às lO:OOh
Local: Anexo II - Sala 12 - Ramais 6295 e

3) COMISSAO DE COMUNICAÇAO
Presidente:
Ibsen Pinheiro - PMDB-RS
1.0 _ Vice-Presidente:
Siqueira Campos - PDS-GO
2.0 _ Vice-Presidente:
Moacir Franco - PTB-SP
PMDB
Antônio Morais
Domingos Leonelli
Francisco Amaral

lrtneu Colato

Brasílio Caiado
PFL

José Jorge

Henrique Eduardo
Alves
Marcelo Medeiros
Vago
PDS

Carlos Virglllo
Gióia Júnior
Jaime Câmara

Salles Leite
Vieira da Silva
PFL

Carlos Eloy
Mauricio campos

Magno Bacelar
PDT

JG de A. Jorge
Suplentes

PMDB
Carneiro Arnaud
Freitas Nobre
Heráclito Fortes

Márcio Braga
Samir Achôa
Sérgio Murilo
Vago
PDS

França Teixeira
Rita Furtado

PDS

PFL
Antônio Dias
Celso Barros
Gonzaga Vasconcelos
Jairo Magalhães
Mário Assad

Rômulo Galvão
Vingt Rosado

PFL
Saulo QUf'iroz
Vago
PDT

PDT
Nadyr Rossetti
PTB

Gastone Righi
PT

José Genoino
Suplentes

PMDB
Amadeu Geara
Fernando Gomes
Arthur Virgilio Neto Francisco Amaral
Cardoso Alves
Fr"eitas Nobre
Cid Carvalho
Ibsen Pinheiro
Márcio Macedo
Jackson Barreto
Milton Reis
Jorge Leite
Roberto Freire
José Mendonça de
Tobias Alves
Morais
Wagner Lago
1 vaga
Lélio Souza
Luiz Leal
PDS
DarclIlo Ayres
Edison Lobão
Eduardo Ga1il
Gomes da Silva
Hugo Mardini
João Paganella
José Carlos Fonseca

Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Anexo II - Sala 26 - Ramais 6304 e 8300
Secretária: lole Lazzarlni

4) COMISSAO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA

José Penedo
Jutahy Júnior
Nelsbn Morro
Ney Ferreira
Osmar Leitão
Renato Cordeiro
Ricardo Fiuza.

PFL
Francisco Benjamim
José Mendonça Bezerra
Inocêncio Oliveira
João Faustino
Lázaro Carvalho

Sebastião Nery
Reuniões:

Natal Gale
Nilson Gibson
Ronaldo Canedo
Walter Casancva

Matheus Schmidt

TituIa.res

2) COMISSAO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA

PMDB
Maurilio Ferreira
Lima

PDS
Afrfsio Vieira Lima
Hamilton Xavier
Armando Pinheiro
Jorge Arbage
Bonifácio de Andrada José Burnett
Ernanl Satyro
Júlio Martins
Gerson Peres
Oswaldo Melo
Gorgõnio Neto
Otávio Cesário
Rondon Pacheco
Guido Moesch

6297

Alair Ferreira
Manoel Ribeiro
Pedro Ceolim

Del Bosco Amaral
Dirceu Carneiro
Jorge Uequed

PMDB
Ademir Andrade
José Tavares
Arnaldo Maciel
Luiz Henrique
Plinio Martins
Brabo de Carvalho
Egidio Ferreira Lima Raimundo Leite
Raymundo Asfora
João Cunha
João Divino
Renato Vianna
João Gilberto
Sérgio Murilo
Jorge Medauar
Theodoro Mendes
José Mello
Valmor Giavarlna

secretário: Deuzuite de Macedo Avelar

Reuniões:

Titulares

PFL
Jônathas Nunes

Alve~

Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Anexo II - Sala 17 - Ramais 6292 e
6294
secretário: José Maria de Andrade Córdova.

Presidente:
Adail Vettorazzo - PDS-SP
1.0 _ Vice-Presidente:
Antônio Florêncio - PFL-RN
2.0 _ Vice-Presidente:
Fernando Cunha - PMDB-GO

Vago

PDT
Nilton

Osvaldo Nascimento

PTB

Manuel Viana
Pacheco Chaves
PDS

Gerardo Renault
João Rebelo

PDT
Léo de Almeida Neves
Mário Jurune

Titulares

PDT
Jacques Dornellas

Pedro Colin
Ricardo Ribeiro
Sarney Filho
Theodorico Ferraço

PDT
Clemlr Ramos

Délio dos Santos
PTB

Vago
PT
Vago

Presidente:

Reunii'íes:

Aluizio Campos - PMDB-PB
1.n_Vice-Presidente:
2. 0 _ Vice-Presidente:
Joacil Pereira - PDS-PB

Terças, quartas e quintas-feiras, às 10 :0011
Local: Anexo II - Sala 1 - Ramal 6308
Secretário: Ruy Prudência da Silva

5) COMISSÃO DE DEfESA DO
CONSUMIDOR

PTB

Fernando Carvalho

PT

Irma Passoni
PT

Presidente:
Nelson do Carmo - PFL-SP
1;0-Vice-Presidente:
sebastião Ataíde - PDT-RJ
2.0 - Vice-Presidente:
. Figueiredo Filho - PDS-RJ
Titulares
PMDB
Hélio Manhães
lrineu Brzesinsld

Renato Bernardi
Renato Loures Bueno
Samir Achôa
PDS
2 vagas

Cláudio Phüomeno

PFL

Aécio Cunha

Vago
Suplentes

Aurélio Peres

Albino Coimbra
Clarck Platon

PMDB
Mário Frota
:I vagas
PDS
Victor Faccioni
Wildy Vianna

Suplentes
PMDB
Antônio Câmara
Cid Carvalho
Denisar Arneiro
Henrique Eduardo
Alves
Irajá Rodrigues
Irapuan Costa Júnior
João Marques
José Fogaça
Manoel de Souza

Vago

Adaqto Pereira
Balthazar de Bem e
Canto
Cllrlos Virgllio
Edison Lobão
Féli:x: Mendonça

Nilton Alves
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Ane:x:o Ir - Sala 25 - Ramal 6378
secretária: Maria Júlio. Rabello de Moura

6) COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDOSTRIA E COMéRCIO
Presidente:
Ralph Biasi - PMDB-SP
1.0 _ Vice-Presidente:
Celso Sabóia - PMDB-PR
2.0 _ Vice-Presidente:
Luiz AntÔnio Fayet - PFL-PR
Titulares
PMDB

Amaral Netto
Antônio Farias
Cunha Bueno
Djalma Bessa
Eduardo Galll
Geraldo Bulhões

José Ulisses
Manoel Affonso
Odilon Salmorla
Oswaldo Trevisan
Pedro Sampaio
Siegfried Heuser
VirgildáSlo de Sennll.
Vago
PDS
Gerardo Renault
Paulo Maluf
Pratinl de Morais
Renato Johnsson
Ricardo Fiuza
Sérgio Philomeno
PFL

Francisco Studart
José Moura
Oscar Corréa
Herbert LevY
Israel Pinheiro
Rubem Medina
.Joã1) Alberto de Souza

PFL

Alcides Franciscato
Evandro Ayres de
Moura
José Camargo
José Thomaz Nonô

Nylton Velloso
Orlando Bezerra
Saulo Queiroz
Victor Trovão
PDT

Aldo Pinto

Amaury Müller

Nelson do Carmo (PFLl
PT
José Eudes
Reuniões:
Terças, quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo Ir - Sala 20 - Ramal 6314
Secretária: Maria Laura Coutinho

7) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
Presidente:
João B.astos - PMDB-SP
1.0 _ Vice-Presidente:
Jônathas Nunes - PFL-PI
2.0 _ Vice-Presidente:
Randolfo Bittencourt - PMDB-AM
Titulares
PMDB
Adhemar Santillo
Raymundo Urbano
Casildo Maldaner
Tobias Alve~
Francisco Dias
Wall Ferraz
Hermes Zaneti
Wilson Haese
Márcio Braga
1 vaga
Osoar Alves
PDS
Oly Faohln
DaroUio Ayres
Rômulo Galvão
Emllio Haddad
Ferreira Martins
Salvador Julianelli
Viotor Faccioni
Leorne Belém
Mauro Sampaio
PFL
Dionísio Hage
.Alvaro Valle
Dionísio Hage

Leo de Almeida Neves

PMDB

João Faustino
Rita Furtado
Stélio Dias

Francisco Amaral
Genebaldo Correia
Genésio de Barros
Irineu Brzesinski
João Heroulino

Vago

Marcondes Pereira
Ootaoílio de Almeida
Paulo Marques
Raymundo Asfora
4 vagas

PDS
Albérioo Cordeiro
João Marques
Bonifácio de Andrada Vieira da Silva
Brasílio Caiado
Jonas Pinheiro
Eraldo Tinoco
3 vagas
PFL

Jairo Magalhães
Magno Baoelar
Norton Maoedo

Simão Sessim
Walter Casanova
Vago
PDT

Abdias Nasoimento
PTB
Moaoir Franco
PT
Luiz Dulci
Reuniões:
Quartas-feiras, às lO:ooh
Local: Anexo Ir - Sala 21 - Ramal 6318
Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra

8) COMISSÃO DE ESPORTE E
TURISMO
Presidente:
José Moura - PFL-PE
1.°_Vioe-Presidente:
Aloysio Teixeira - PMDB-RJ
2.°_Vice-Presidente:
Manoel Ribeiro - PDS-PR
Tltular,es
PMDB
Elquisson Soares
Felipe Cheidde
Hélio Manhães
Henrique Eduardo
Alves

Heráclito Fortes
João Bastos
Márcio Braga
Milton Reis
PDS
José Luiz Maia
Oly Fachin
Vago

Aécio de Borba
José Carlos
Martinez

PFIi

Aéoio Cunha
Alércio Dias

França Teixeira
PDT

José Colagrossi

PTB
Vago
Suplentes
PMDB
Bete Mendes CPT)
Ciro Nogueira
Ibsen Pinheiro
José Eudes CPT)
Leônidas Sampaio
Brasílio Caiado
João Carlos de Carli

Luiz Henrique

Manoel Affonso
Raul Ferraz
Roberto Rollemberg
PDS
Siqueira Campos
Victor Faccioni
2 vagas
PFL

PDT

Jayme Santana
José Carlos Fagundes

PTB

Agnaldo Timóteo

Osvaldo Nasoimento

PDT
Bocayuva Cunha

Gerson Peres
Hélio Correia
José Burnett
José Luiz Maia
Nagib Haickel
3 vagas

PTB

PDT

Alberto Goldman
Cristina Tavares
Darcy Passos
Genebaldo Correia
Gustavo Faria
Haroldo Lima
Hélio Duque
João Agripino

Marcelo Cordeiro
Mário Hato
Miguel Arraes
Múcio Athayde
Oswaldo Lima Filhc
sebastião Rodrigues
Júnior.
Sérgio Moreira
2 vagas

PDS

PFL

Mozarüdo Cavalcanti
França Teixeira

Suplentes

Eduardo Matarazzo Suplicy

Vago

Paulino Cícero de
Vasconcellos
Simão Sessim
PDT

PTB

Reuniões:
Qulntas-feira.s, às 10:ooh
Local: Anexo II - Plenário da comissão de
Defesa do Consumidor
Ramais: 6385 - 6386 - 6387
secretária: Maria Linda Morais de Magalhães

9) COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente:
Aécio Borba - PDS-CE
1.°_Vice-Presidente:
Moysés Pimentel - PMDB-CE
2.°_Vice-Presidente:
José Carlos Fagundes - PFL-MG
TituJans
PMDB
Múcio Athayde
Irajá Rodrigues
Sérgio Cruz
Luiz Baccarlni
Walmor de Luca
Luiz Leal
PDS

Flávio Marclllo
Vicente Guablroba

Bayma JÚIllor
Fernando Magalhães
Christóvam Chiaradia
Jayme Santana

PFL
Paulo Melro
PDT

Agnaldo Timóteo

Ademir Andrade
Marcos Lima
Nyder Barbosa

Suplentes
PMDB
Raul Belém
Wilson Vaz
2 vagas
PDS

Celso Carvalho
Ferreira Martins

Alvaro Gaudêncio
Furtado Leite

Guldo Moesch
Renato Johnsson
Wanderley Mariz
PFL
Jessé Freire
Tha.les Ramalho
PDT

Floriceno Paixão
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às IO:ooh
Local: Anexo II - Sala 16 - R.: 7151
Secretário: Jarbas Leal Viana

10) COMISSÃO DE FISCAUZAÇAO FINANCEIRA E TOMADA DE CONTAS
Presidente:
João Carlos de CarIl - PDS-PE
1.°_Vice-Presidente:
Amilcar de Queiroz - PDS-AC
2.°_Vice-presidente:
Milton Figueiredo - PMDB-MT
Titulares
PMDB
Roberto Rollemberg
Ernesto de Marco
Rosa Flores
Fernando Gomes
Wilson Vaz
João Herculino
PDS
Nosser Almeida
Augusto Trein
João Alves
PFL
Alvaro Gaudêncio
Furtado Leite
Vago
Castejon Branco
PDT
Seba.stião Nery
Suplentes
PMDB
Siegfried Heuser
Alencar Furtado
4 vagas
Francisco Pinto
PDS

Emlllo Haddad
Jaime Câmara
Jorge Arbage

José Carles Martinez
Ubaldo Barém

PPL
Christóvam Chiaradia Ricardo Ribeiro
Jayme santana
Vago
PDT
José Colagrossi
Reuniões:
Quarta.s e quintas-felra.s, às 10:00 hora.s
Local: Anexo II - Sala 23 - Ramais: 6325 e 6328
Secretário: José Cardoso Dias

Ciro Nogueira
Dante de Oliveira
Elqulsson SOares
Heráclito Fortes
Jackson Barreto
João Marques
Jorge Cury
José Freire
José Maranhão

11) COMISSÃO DO INDIO

Antônio Mazurek
Assis Canuto
Augusto Franco
Clarck Platon
Cristlno Cortes
Edison Lobão
Francisco Sales
Gllton Garcia
João Rebelo

Presidente:
Arildo Teles - PDT-RJ
I. o.Vice-Presidente:
Gilson de Barros - PMDB-MT
2.°_Vice-Presidente:
Sérgio Cruz - PMDB-MS
Titulal'€S
PMDB
Adhemar Santll10
Márcio Santllli
Paulo Nogueira
Eduardo Matarazzo
Suplicy
Randolfo Blttencourt
3 vagas
Luiz Guedes
PDS
Naglb Halekel
Paulo Guerra
2 vaga.s

Eraldo Tinoco
Ibsen de Castro
Jaime Câmara
José Fernandes
Alcides Lima
Levy Dias
Mozarildo Cavalcanti

PFL
Ricardo Ribeiro
Rita Furtado

Jonas Pinheiro
Orestes Muniz
Oswaldo Murta
paulo Nogueira
Raul Ferraz
Roberto Freire
Slnval Gua.zzelll
Wagner Lago
2 vagas
PDS
Josué de Souza
Jutahy Júnior
Lúcia Viveiros
Manoel Gonçalves
Manoel Novaes
Paulo Guerra
Vlngt Rosado
Wanderley Mariz
PFL

Antônio Pontes
Emlllo Gallo
Geraldo Melo
Inocêncio Oliveira
José Mendonça Bezerra
José Thomaz Nonô

PDT

Délio dos Santos
Mário Juruna

Vago
PTB

Celso Amaral

PDT
Mário Juruna
PTB

PT

Djalma Bom
Suplentes

Roberto Jefferson
Suplentes
PMDB
João Herrmann Neto
Domingos Leonelli
Freitas Nobre
Jolio Marques
Haroldo Lima
José Carlos Vasconcelos
Israel Dias-Novaes
Manoel Costa Júnior
2 vagas
PDS
Albino Coimbra
Júlio Martins
Fernando Collor
WildY Vianna
João Batista Fagundes 2 vagas
Josué de Souza
Bento Porto
França Teixeira
Gonzaga Vasconcelos

PFL
ítalo Conti
José Mendonça
Bezerra
PDT

Abdias Nascimento
PTB

Mendes Botelho
Reuniões:
Terças e quinta.s-feira.s, às l}h30min
Local: Plenário da Comissão de RedaçãO
Ramais: 6391 e 6393
Secr1;tária: Marlza da Silva Mata

12) COMISSÃO DO INTERIOR
Presidente:
José Luiz Mala - PDS-PI
I.O-Vic1;-Presidente:
Evandro Ayres de Moura - PFL-CE
2.°_Vice-Presidente:
José Carlos Va.sconcelos - PMDB-PE

PMDB
Aloysio Teixeira
Aluízio Bezerra
Aluizio Campos
Aroldo Moletta
Denlsar Arneiro
Dllson Fanehln
Ernesto de Marco
Fernando Gomes
Francisco Amaral
Haroldo Lima
Harry Amorim
Joâ{) Herrmann Neto

PMDB
Manoel Costa Júnior
Mansueto de Lavor
Mário Frota
Olavo Pires

Joaquim Roriz
José Mello
Marcelo Cordeiro
Márcio Lacerda
Milton Figueiredo
Paulo Zarzur
Plinio MartlM
Raimundo Leite
Randolfo Bittencourt
Renato Vianna
Ruben Figueiró
3 vagas
PDS

Adroaldo Campos
Amilcar de Queiroz
Antônio Amaral
Antônio Osório
Artenir Werner
Ba~'ma Júnior
Eurico Ribeiro
Hugo Mardinl
Ibsen de Castro

Leorne Belém
Ludgero Raullno
Maçao Tadano
Mauro Sampaio
Nagib Halckel
Osslan .Araripe
Pedro Corrêa
Wl1mar Palis
Wilson Falcão

PFL
José Jorge
Alcides Lima
José Moura
Alércio Dias
Fabiano Braga Cortes Lúcio Alcântara
Oswaldo Coelho
Geovani Borges
Herbert Levy
Ruy Bacelar
Tapety
Júnior
João Faustlno

PDT
Clemir Ramos
Jiulio Caruso

Vago
PTB

Vago

rituJans

Agenor Maria
Benedicto Monteiro
Carlos Alberto de
CarU

Mozarildo Cavalcanti
Orlando Bezerra
Victor Trovão
Vago

PT

Irma. Passoni
Reuniões:
Quartas e quinta.s-feiras, às 10:ooh
Local: Anexo II - Sala 28 - R.: 6330 e 6333
Secretário: Benlcio Mendes Teixeira

13) COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente:
Marcos Lima - PMDB-MG
1.D_Vice-Presidente:
Paulo Melro - PFL-SC
2. D-Vice-Presidente:
Ademir Andrade - PMDB-PA
Titul_
PMDB
Jorge Vargas
Manoel Costa Júnior
Marcelo Cordeiro
Márcio Lacerda
Mário Lima
Vicente Queiroz

Celso Sabóia
Cid Carvalho
Fernando Santana
Genésio de Barros
Horácio Ortiz
João Agripino

Pml

Albérico Cordeiro
Bayma Júnior
Clarck Platon
Emílio Haddad
Felix Mendonça

Horácio Matos
Hugo Mardini
João natista Fagundes
Nelson Costa
Siqueira Campos
PFL
Mauricio Campos
Wolney Siqueira

Carlos Eloy
Emílio GaIlo
Evaldo Amaral

PDT

Jacques D'OrneIlas
Osvaldo Nascimento
PTB
Paulino Cícero de Vasconcellos (PFL)
Suplentes

PMDB
Oswaldo Lima Filho
Roberto Freire
Vlrgildásio de Senna
Walmor de Luca
Walter Baptista
3 vagas

Alberto Goldman
Benedicto Monteiro
João Herrmann Neto
João Marques
Jorge Carone
José Tavares
Mário Lima

PDS
Pratini de Morais
Epitácio Bittencourt
Prisco Viana
Jaime Câmara
Victor Faccioni
José Fernandes
3 vagas
Manoel Gonçalves
PFL
Bento Porto
Levy Dias
João Alberto de Souza Luiz Antônio Fayet
José Machado
Vago

PDT
Bocayuva Cunha

Matheus Schmidt
PTB

Celso Amaral
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:()() horas
Local: Anexo II - Sala 27 - R: 6336 e 6339
Secretária: Allia Felicio Tobias

14) COMISSÃO DE REDAÇÃO
Presidente:
Flávio Marcílio - PDS-CE
1. D_ Vice-Presidente:
Marcelo Linhares - PDS-CE
2. 0 • Vice-Presidente:
Daso Coimbra - PMDB-RJ
Titulares

Alcysio Teixeira
Júnia Marise

PMDB
Dilson Fanchin
PDS

Freitas Nobre
José Carlos
Vasconcelos

Adail Vettorazzo
Francisco Rollemberg

PDS
Joacil Pereira
PFL
Dionísio Hage

Celso Peçanha
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às lO:OOh
Local: Anexo II - Sala 11 - R: 6341 e 6343
Secretário: Moz~rt Vianna de Paiva

15) COMISSÃO DE RELAÇõES
EXTERIORES
Presidente:
Francisco Benjamim - PFL-BA
1.0 _ Vice-Presidente:
João Herrmann Neto - PMDB-SP
2. 0 _ Vice-Presidente:
Adroaldo Campos - PDS-CE
TftulKes
PMDB
Walter Baptista
Alencar Furtado
José Fogaça
Aluizio Bezerra
Arthur Virgfllo Neto
Júnla Marise
Márcio Macedo
Chagas Vasconcelos
Daso Coimbra
Márcio Santilli
Mário Hato
Fernando Santana
Miguel Arraes
Flâvio Bierrenbach
Milton Reis
Freitas Nobre
Nyder Barbosa
Fued Dlb
Octacílio de Almeida
Tram Saraiva
Irapuan Costa Júnior Sérgio Moreira
Paulo Marques
Israel Dias-Novaes
Jarbas Vasconcelos
PDS
Angelo Magalhães
Nelson Marchezan
Diogo Nomura (PFL) Nelson Morro
Epitácio Bittencourt
Ossian Araripe
Eraldo Tinoco
Rubens Ardenghi
José Carlos Fonseca
Santos Filho
José Penedo
Ubaldo Barém
José Ribamar Machado Wilson Falcão
Magalhães Pinto
3 vagas
PFL
Norton Macedo
AntôlÚo Ueno
Pedro Colin
Enoc Vieira
Ricardo Ribeiro
Jessé Freire
Sarney Filho
José Camargo
Thales Ramalho
José Machado
Theodorico Ferraço
Maluly Neto

PDT
Abdias Nascimento
Amaury Müller

PT

José Eudes

Rita Furtado

Oswaldo Melo
Otávio Cesário
Rondon Pacheco
Salvador Julianelli
Saramago Pinheiro
Siqueira Campos
PFr.

Claudino Sales
ChristóVam Chiaradia
Francisco Studart
Furtado Leite
Hélio Dantas
Homero Santos

Jacques D·Ornel1as
PTB

Fernando Carvalho
PT

Vago
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo II - Sala 2 - R: 6347 e 6348
secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz

16) COMISSÃO DE SAODE
Presidente :
Carneiro Arnaud - PMDB-PB
1.0 _ Vice-Presidente:
Manoel Vianna - PMDB-CE
2. 0 _ Vice-Presidente:
Tapety Júnior - PFL-PI
Titulares

PMDB
Anselmo Peraro
Borges da Silveira
Dario Tavares
Doreto Campanari

José Maria Magalhães
Luiz Guedes
Max Mauro
Vago
PDS
4 vagas

Albino Coimbra
Leónidas Rachid
Ludgero Raulino

PFL
Alceni Guerra
Lúcio Alcântara

Rosemburgo Romano
Vago

PDT
Jlúlio Caruso
Sapientes
PMDB
Jorge Vianna
Lcônidas Sampaio
Mario Hato

Arnaldo Maciel
Borges da Silveira
Djalma Falcão
Gustavo Faria
Jackson Barreto
João Cunha
João Gilberto
Jorge Carone
Juarez Bernarde~
Luiz Guedes
Manoel Affonso

Manoel Costa Júnior
Maurílio Ferreira Lima
Odilon Salmaria
Orestes Muniz
Paes de Andrade
Pedro Sampaio
Raymundo Urbano
Theodoro Mendes
Tobias Alves
3 vagas

Armando Pinheiro
Augusto Franco
Cláudio Philomeno

Lúcia Viveiros
Marcelo Linhares
Nosser Almeida

Mattos Leão
Renato Loures Bueno
5 vagas
PDS

Suplentes
PMDB

ítalo Conti
Jayme Santana
José Thomaz Nonõ
Oscar Corrér.
Rita Furtado
Tarclsio Buriti
1 vaga.

PDT
Bocayuva Cunha
JG de Araújo Jorge

PTB

PDS

PFL

Cunha Bueno
Ernani Satyro
Fernando Magalhães
Gilton Garcia
Gióia Júnior
Hamilton Xavier
João Alves

Clemir Ramos

Gastone Righi

Djalma Bessa
Alvaro Valle

Suplentes
PMDB
Mário Hato
Vago

Figueiredo Filho
Francisco Rollemberg
Jairo Azi
Manoel Novaes

Pedro Corrêa
Salvador Julianelli
Vago
PFL

Castejon Branco
Inocêncio Oliveira
Navarro Vieira Filho

Oscar Alves
Vago
PDT

Vago
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10 :0011
Local: Anexo II - Sala 19 - R: 6350 e 6352
Secretária: Iná Fernandes Costa

17) COMISSÁO DE SEGURANÇA
NACIONAL

19) COMISSÃO DE TRABALHO E
LEGISLAÇÃO SOCIAL

Eurico Ribeiro
Hélio Correia
Jairo Azi

Presidente :
Ney Ferreira - PDS-BA
1.0-Vice-Presidente:
Ary Ktfuri - PDS-PR
2.0 • Vice-Presidente:
Ruben Figueiró - PMDB-MS

Presidente:
Amadeu Geara - PMDB-PR
1.0.Vice-Presidente:
Luís Dulci - ?T-MG
2.0 _ Vice-Presidente:
Myrthes Bevilacqua - PMDB-ES

Alcides Franciscato
Alércio Dias
Lázaro Carvalho

Titula.res
Gilson de Barros
RUY Lino

Airton Soares
Aurélio Peres
Cássio Gonçalves

PDS
Francisco Rollemberg

Antônio Amaral
Artenir Werner

Suplentes
PMDB
Edme Tavares
Fernando Bastos
Nylton Velloso

José Tavares
Vago
Vicente Guabiroba
Vago

PDT

vago
Farabulini Júnior

Quartas e quintas-teiras, às 10 :OOh
Local: Anexo II - Saia 13 - R.: 6355 e 6358
Secretária: Maria de Nazareth Raupp Machado

18) COMISSÃO DE SERViÇO
POBLlCO
Presidente:
Homero santos - PFL-MG
1.0 - Vice-Presidente:
Jorge Leite - PMDB-RJ

PMDB
Brabo de Carvalho
Darcy Passos
Domingos Leonelli
Fernando Cunha
Francisco Amaral

Luiz Henrique
Paes de Andrade

Emílio Gallo
Maluly Neto
Mário Assad

José Carlos Martinez

PDT

Mendes Botelho
Reuniões:

PDT

Myrthes Bevilacqua
Moysés Pimentel

PDS

PFL

Presidente:
Juarez Baptista - PMDB-MG
1. 0 _ Vice-Presidente:
Navarro Vieira Filho - PFL-MG
2.°. Vice-Presidente:
Mendes Botelho - PTB-SP

Titulares

Reuniões:

Arnaldo Moraes
Carlos Peçanha
Denisar Arneiro
Dilson Fanchin
Felipe Cheidde
Horácio Crtiz
Joaquim Roriz

Quartas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 - R: 6360
Secretário: Edson Nogueira da Gama

Alair Ferreira
Darcy Pozza

Ronaldo Canedo
PDT

PDS
Adail Vettorazzo
Amaral Netto
Augusto Trein
Emldio Perondi
Eraldo Tinoco

Josias Leite
Leônidas Rachid
Paulo Malu!
Santos Filho
Victor Faccioni

Carlos Eloy
Dionfsio Hage
Mauricio Campos

Stélio Dias
Wolney Siqueira

Bocayuva Cunha

Vago

PTB
Celso Amaral
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Anexo II - Sala 24 - R.: 6370 e 6371
Secretário: Carlos Brasil de Araújo

COORDENAÇÃO DE COMISSOES
TEMPORÁRIAS
Diretor: Walter Gouvêa Costa
Local: Anexo Ir - Tel: 226-2912
Ramal: 6401
Seçáo de Oomissões Especiais
Local: Anexo Ir - Te!.: 223-8289
Ramais: 6408 e 6409
Seção de Comissões Parlamentares
de Inquérito
Chefe: Lucy Stumpf Alves de Souza
Local: Anexo II Ramal 6403

Tel. 223-7280

20) COMISSÃO DE TRANSPORTES

Vago

Vago

José Ulisses
Leônidas Sampaio
Luiz Leal
Octacilio Almeida.
Orestes Muniz
Rosa Flores
Wilson Vaz

Chefe: Stella Prata da Silva Lopes
PTB

Quartas-feiras, às 9 :00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 9 - R.: 6368
Secretário: Agassis Nylander Brito

PMDB

José Machado

Natal Gale
Nilson Gibson

PFL
Saulo Queiroz

Vago
Suplentes

Horácio Matos
Oly Fachin

Nelson Costa
5 vagas

Floriceno PaiXão

PDS

Freitas Nobre
Gilson de Barros
Jorge Uequed

Irineu Brzesinski
Ivo Vanderlinde
Luiz Henrique
Mário Lima
Pacheco Chaves

PFL

PDS-CE

PMDB

Evaldo Amaral

PMDB
Airton Sandoval
Arthur Virgilio Neto
Dario Tavares
Francisco Dias
Geraldo Fleming
IturivaI Nascimento
José Freire

PDS
Antônio Gomes
Guido Moesch

Titulares

Etelvir Dantas

Suplentes

PDT

Suplentell

2.0 -Vice-Presidente: Gomes da Silva -

PDT
Vago

José COlagrossi

PFL
PTB

Reuniões:

Francisco Pinto
Leônidas sampaio

Ubaldino Meirelles
Vivaldo Frota

Vago

PFL

Antônio Pontes

Osmar Leitão
fi vagas

PFL

PDS
José Ribamar
Machado

Júlio Costamilan
Manoel de Souza
Renan Calheiros
PDS

PFL
sebastião Cllrió

Flávio Bierrembach
Luiz Baccarini

Ruy Bacelar
Simão Sessim

PMDB

Vago

ítalo Conti

PFL

Titularei

PMDB

Pedro Germano
Raul Bernardo
Wilmar Palis

PMDB
Marcos Lima
Paulo Mincarone
Paulo Zarzur
Sérgio Ferrara
Tidei de Lima
Walber Guimarães

PDS
José Fernandes
Manoel Ribeiro

1) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI Nl? 634/75, DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O CóDIGO
CIVIL
Presidente:
Pimenta da Veiga - PMDB
1.°_Vice-Presidente:
Elquisson Soares - PMDB
2. 0 -Vice-Presidente: Gilton Garcia Relator-Geral:
Ernani 8atyro - PDS

PDS

Relatores Parciais:
Dep. Israel Dias-Novaes -- parte Geral - Pessoas, Bens e Fatos Juridicos
Dep. Francisco Rollemberg - Livro I - Parte
Especial - Obrigações

Dep. Francisco Benjamim - Livro II - Parte
Especial - Atividade Negociai
Dep. Afdsio Vieira Lima - Livro 111 - Parte
Especial - Coisas
Dep. Brandão Monteiro - Livro IV - Parte
Especial - Familia
Dep. Roberto Freire - Livro V - Parte Especial
- Sucessões e Livro Complementar
Titulares
PMDB
Cristina Tavares
Israel Dias-Novaes

Roberto Freire
PDS
Francisco Rollemberg

Afrisio Vieira Lima

PDT
Brandão Monteiro
Suplentes
PMDB
Brabo de Carvalho
Darcy Passos
José Melo
Celso Barros
Gerson Peres
Gorgõnio Neto

Arnaldo Maciel
Djalma Falcão
I'DS
Guido Moesch
Jorge Arbage
Vago
PDT

Vago
Reunião:
Anexo II - Sala 14 - Ramais: 6408 e 6409
Secretário: Antonio Fernando Borges Manzan

2} COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI NlJ 3.289/84 (MENSAGEM N9 94,
DE 1984, DO PODER EXECUTIVO),
QUE "DISPõE SOBRE O CODIGO
BRASILEIRO DO AR"
Presidente:
Bonifácio de Andrada - PDS
1.0_ Vice-Presidente:
Manoel Ribeiro - PDS
2.°_ Vice-Presidente:
José Maranhão - PMDB
Relator-Geral:
Jorge Vargas - PMDB
Titulares
PMDB
Flávio Bierrembach
Pedro Sampaio
Jorge Vianna

PDS

ítalo Conti

Navarro Vieira Filho

José Ribamar Machado
PDT

Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas
Local: Anexo n - Ramais 6408 e 6409
Secretária: Symira Palatinik
Reunião:
Anexo II - Ramais: 6408 e 6409
Secretária: Symira Palatinik

3} COMISSAO ESPECIAL DESTINADA
A EXAMINAR O PROJETO DE LEI
N9 3.153, DE 1984, QUE AUTORIZA
A SUPERINTENDeNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, "SUDENE", A ESTABELECER ZONAS
ECONôMICAS ESPECIAIS EM ESTADOS ATINGIDOS PELAS SECAS
Presidente:
1."_Vice-Presidente:
Afrisio Vieira Lima - PDS-BA
2.°_ Vice-Presidente:
Ciro Nogueira - PMDB-PI
Relator:
Oswaldo Lima Filho - PMDB-PE
Titulares
PMDB
Francisco Pinto
Raimundo Asfora
José Carlos Vasconcellos

Eurico Ribeiro
Osmar Leitão
Victor Faccioni

PDS
Vivaldo Frota
Vago
PDT

Clemir Ramos
Relatores Parciais:
Navarro Vieira Filho - Titulos I e II
José Maranhão - Titulos In e IV
ítalo Conti - Titulos V e XI
Matheus Schmidt - Titulo VI
Flávio Bierrembach - Títulos VII e VIII
José Ribamar Machado - Titulos IX e X

Ademir Andrade
Mário Assad (PF'Ll

Sérgio Cruz
Irma Passoni (PTI
PDS

Jutahy Júnior
Maçao Tadano
Octávio Cesário

Pedro Germano
Pratini de Moraes
PFL

Francisco Erse
Norton Macedo

Oswaldo Coelho
PTB

Celso Amaral
PDT
.Jacques D'Ornellas
Ramal: 6409
Secretária: Maria Izabel de Azevedo Arroxellas
Medeiros

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!!RITO DESTINADA A INVESTI·
GAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA
BANCARIO E FINANCEIRO DO BRASIL
Resolução n." 30/84
Presidente:
Paulo Mincarone -

.José Frejat
Suplentes
PMDB

Rélator:
Celso Peçanha -

PDS
Antônio Farias
Gomes da Silva
P.onifácio de Andrada Oscar Corrêa
Djalma Bessa
PDT
Sebastião Ataide

4) COMISSAO ESPECIAL DESTINADA
A ESTUDAR E PROPOR MEDIDAS
SOBRE REFORMA AGRÃRIA

PMDB
Elquisson Soares
Nyder Barbosa
Oswaldo Trevisan
Vago

Celso Sabóia

PDS
Bayma Júnior
José Carlos Fonseca
José Fernandes

PFL

PMDB-BA
PDT

PMDB-MT

2.°_Vice-Presidente:
Balthazar de Bem e Canto -

Nilton Alves
Suplentes

PDS-RS

PMDB
PFL-PR

Titulares

Harry Amorim
Gustavo de Faria
Márcio Lacerda

PMDB
Raymundo Asfora

Cunha Bueno
Antonio Gomes
Jorge Arbage

PDS
Antõnio Osório
Gerardo Renault
Gerson Peres

Pratini de Moraes
Siqueira Campos

Furtado Leite
Homero Santos

Presidente :
Fernando Santana -

Cid Carvalho
João Gilberto
Miguel Arraes
Oswaldo Lima Filho

PFL-RJ

Titulares

Secretária: Maria Teresa de Barros Pereira
Ramal: 6409

1.°-Vice-Presidente:
Márcio Lacerda -

PMDB-RS

Vice-Presidente:

5 vagas

Suplentes
PMDB
5 vagas

PMDB

Prazo: de 24-4-85 a 12-11-85

PDT

Relator:
Reinhold Stephanes -

Matheus Schmidt

Horácio Ortiz

PDS
Edison Lobão

Adroaldo Campos

Suplentes

João Paganella
Saramago Pinheiro

Hélio Dantas

Hélio Duque
Cardoso Alves
Paulo Zarzur
PDS
Maçao Tadano
Adroaldo Campos

PFL
Osvaldo Coelho
Francisco Studart
PDT

PFL

José Colagrossi

PDT

Reuniões:

PTB

Terças, quartas e quintas-feiras
Local: Comissão Parlamentar de Inquérito
Secretária: Marci Ferreira Borges

Alcides Lima
Osvaldo Nascimento
Nelson do Carmo

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN·
QU~RITO DESTINADA A APURAR A
RESPONSABILIDADE DE AUTORl·
DADES E ASSESSORES NA CON·
CESSÃO DE CONDiÇõES RUINO·
SAS PARA O BRASIL EM FAVOR
DA POLôNIA
Requerimento n.o 313/85
Prazo: 8-8-85 a 23-4-85

Presidente:
Hélio Duque -

PMDB-PR

Vice-Presidente:
Santos Filho -

PDS-PR

Relator:
Herbert Levy - PFL-SP

PDS
João Alves
Edison Lobão

José Thcmaz Nonõ

Pedro Ceolin
Ricardo Fiuza
Siqueira Campos
PFL
Jairo Magalháes
Gonzaga Vasconcelos

PDT
Léo de Almeida Neves
Reuniões:
Terças e quintas-feiras
Local: Comissão Parlamentar de Inquérito Anexo II
Secretária: Irene Margarida Ferreira GroOO
- Ramal: 6406

PMDB
Jorge Vargas
José Tavares
Hélio Duque

PDS
Aécio de Borba
Delson scarano
Eduardo Galil

Jorge Arbage
Santos Filho

PFL
José Machado
Walter Casanova

7) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQU~RITO DESTINADA A INVESTI·
GAR IRREGULARIDADES OCORRI·
DAS NO INAMPS
Requerimento n.0 357/85
Prazo: 22-8-85 a 9-5-86
Presidente:
Mário Hato
Vice-Presidente:
Hugo Mardini
Relator:
Alceni Guerra

Herbert LevY

Titulares

PMDB
PDT

Jacques D'Ornellas
Suplentes

PMDB
José Carlos Vasconcelos Horácio Ortiz
Márcio Braga
Gustavo Faria
Theodoro Mendes
Tid8i de Lima

Suplentes

Doreto Campanari
Leônidas Sampaio
Manuel Vianna

PMDB
Mattos Leão
I'idei de Lima

PDS
Antônio Amaral
Augusto Trein

José Burnett
ObaJdo Barém
PFL

Oscar Alves
França Teixeira

Sebastião Curiá
PDT

Titulares

Dirceu Carneiro
Fernando Cunha
João Agripino

PDT

Osva.ldo Nascimento

Anselmo Peraro
Dario Tavares
Luiz Guedes
A.dail Vettorazzo
Figueiredo Filho
Alceni Guerra
Reinhold Stephanes

Marcondes Pereira
Mário Hato
PDS
Hugo Mardini
Darcillo Ayres
PFL
Simão sessim

Bocayuva CUnha

COMISSAO INTERPARTIDÁRIA PARA
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO
Presidente:
Humberto Souto - PFL-MG
Vice-Presidente:
Oswaldo Lima Filho - PMDB-PE
PMDB
Roberto Rollemberg
Jorge Medauar
JoSé Maranhão
Oswaldo Lima Filho

PDS
Ernani Satyro
Gorgônio Neto
Celso Barros

octávio CeSário
PFL
Jairo Magalhães
PDT

Floriceno Paixão
PTB

Gastone Righi
PT
José Genoino

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

Seçlo I (CAmara dos Deputados)

Via-Superficie:
Sem estre ., . .. .
Ano
.
~mplar avulso

Cr$
Cr$
Cr$

3.000
6.000

50

Seçlo 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:
Semestre
Ano
Exemplar avulso

Cr$
Cr$
Cr$

3.000
6.000

50

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado. pagáveis em Brasília ou
Ordem de Pagamemo pela Caixa Econômica Federal - Agência PSCEGRAF. Conta-Corrente n'?
920001-2. a favor do:

Centro Gráfico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF
CEP 70.160

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 85
Está circulando o n9 85 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurídica e documentação legislativa, editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 438 páginas, contém as seguintes matérias:
COLABORAÇÃO
Hierarquia entre normas constitucionais de Sousa Sampaio

Teixeira de Freitas e a autonomia das partes no direito internacional privado latino-americano - Jürgen
Nelson Santleben

Função social da propriedade - Wellington dos
Parlamentarismo vs. Presidencialismo- Manoel de Mendes Lopes
Oliveira Franco Sobrinho
A usucapião especial no Brasil: evolução ou descaConsiderações sobre o federalismo - José Nilo de racterização de um instituto jurídico romano? - Anna
Maria Viii ela
Castro
Desapropriação por utilidade pública - ThereziO sistema federalista e a integridade do Brasil nha Lucia Ferreira Cunha
Paulo de Figueiredo
Do registro na desapropriação e aspectos procesDo Estado unitário ao Estado regional - Moacyr suais na proposta para uma nova lei - Raimundo Viana
Benedicto de Souza
O mérito do ato administrativo perante o Judiciário
Federalismo e autonomia municipal - Valmir Pon- - José Jappur
tes Filho
Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de
Descentralização do Poder: Federação e Município seu componente) como forma de confusão entre produtos
- José Alfredo de Oliveira Baracho
- Carlos Alberto Bittar
Vídeo-clubes, distribuidores, locadores e revendedoA aplicação extraterritorial de leis nacionais - Jores de vídeo-cassetes: sua posiçõo frente ao Direito de
sé Carlos de Magalhães
Autor - Antônio Chaves
O controle legislativo dos atos ihternacionais - Anla prisión provisional en Espana y la crisis de una
tônio Paulo Cachapuz de Medeiros
ley socialista - Antonio M9 Lorca Navarrete
Iniciativa de lei complementar de normas gerais de
DOCUMENTAÇÃO
Direito Tributário - Geraldo Ataliba
Constituição Federal e Constituições estaduais História e sistema em Teixeira de Freitas - Nelson
Leyla Castello Branco Rangel
Saldanha
Assinatura para 1985 In 9 s 85 a 881: Cr$ 48.000

À venda na SUBSECRETARIA

Praça dos Três Poderes

DE EDiÇÕES TÉCNICAS

70.160

SENADO FEDERAL

-

-

Anexo 1 -

DF

Telefone: 211-3578

22 9 andar

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagável em

BRASíLIA -

Brasília,

a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Atende-se também pelo reembolso postal.

LEIS
__
COMPLEMENTARES
À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
Legislação citada
Histórico
(tramitação legislativa)

Textos das Leis
Complementares
N9s 1, de 1967, a 48, de 1984

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF
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PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 50,00
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